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Hønsehold kan give anledning til støj- og 
lugtgener, som kan føre til naboklager. 
Roskilde Kommune har derfor udarbejdet 
følgende forskrift for hønsehold i byzone 
og sommerhusområder.

§ 1 Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet i henhold til 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 
af 14. december 2006 om miljøregulering 
af visse aktiviteter.

§ 2 Gyldighedsområde
Stk. 1. Forskriften er gældende for høn-
sehold i byzone og sommerhusområder i 
Roskilde Kommune.
 
Stk. 2. Såfremt der i en gældende by-
plansvedtægt, lokalplan eller servitut er 
bestemmelser om hønsehold, skal disse 
også fortsat overholdes.
 
§ 3 Regler for indretning og drift af 
hønsehold
Stk. 1. Hønseholdet må maksimalt bestå 
af 8 høner og eventuelt 1 hane.
 

Stk. 2. Hønseholdet skal etableres med et 
hønsehus samt en hønsegård. Hvis høn-
sene færdes udenfor hønsegården, skal 
hønsenes frie færden sikres begrænset til 
grundejerens ejendom. 
 
Stk. 3. Hønsegården skal være etableret 
mindst 2,5 meter fra naboskel, og hønse-
huset skal opfylde krav om placering på 
grund jævnfør bygningsreglementets krav 
herom. 

Stk. 4. Ved hold af hane skal hønseholdet 
holdes inde i et mørklagt hønsehus fra 
solnedgang indtil kl. 7.00 mandag til fre-
dag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- 
og helligdage. Der må ikke være tændt lys 
i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.
 
Stk. 5. Hønseholdet må ikke give anled-
ning til lugtgener. Gødningen skal enten 
opbevares i en lukket beholder indtil bort-
skaffelse kan finde sted, iblandes jorden 
til gødningsformål eller tilsættes kompo-
sten i en lukket kompostbeholder.

Hønsehold i Roskilde Kommune



Stk. 6. Hønseholdet må ikke fodres på en 
måde, så det tiltrækker rotter eller andre 
skadedyr. Foderet skal opbevares i tætte, 
lukkede beholdere.
 
§ 4 Påbud og forbud
Stk. 1. Hvis hønseholdet giver anled-
ning til væsentlige gener, kan Roskilde 
Kommune give påbud om afhjælpende 
foranstaltninger. 

Stk. 2. Hvis det efter Roskilde Kommunes 
opfattelse ikke er muligt at nedbringe 
generne tilstrækkeligt, kan kommunen 
beslutte at udstede forbud mod hønsehol-
det, herunder hanehold.

 
§ 5 Klage og dispensation
Stk. 1. Roskilde Kommunes afgørelser i 
henhold til denne forskrift kan ikke påkla-
ges til højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunen kan efter skriftlig 
ansøgning meddele dispensation fra 
reglerne i denne forskrift, når særlige 
forhold taler herfor.

§ 6 Overtrædelse af forskriften
Overtrædelse af forskriftens § 3 og 
afgørelser truffet af Roskilde Kommune i 
medfør af § 4 kan straffes med bøde efter 
den i § 1 nævnte bekendtgørelse.

 
 

§ 7 Ikrafttrædelse
Forskriften er vedtaget af Teknik- og 
Miljøudvalget den 2. oktober 2008, med 
ikrafttræden den 1. december 2008. 

 
Udvalget har den 2. april 2009 vedtaget 
at tilføje “herunder hanehold” til § 4, stk. 
2. Tilføjelsen træder i kraft den 17. april 
2009.
 
 

Torben Jørgensen    Ole Møller
Udvalgsformand       Teknisk direktør 



Gode råd 
	•			Det	er	en	god	ide	at	orientere	naboerne	om	det	plan-

lagte hønsehold samt drøfte placeringen af hønsegår-
den

 
	•			Haner	kan	give	anledning	til	støjgener	-	overvej	derfor	

om det er nødvendigt med hanehold.

	•			For	at	sikre	mod	fugleinfluenza	skal	fødevarestyrel-
sens	generelle	anbefalinger	vedr.	fugleinfluenza	følges	
-	se	www.	fugleinfluenza.com

	•			Du	kan	hente	gode	råd	hos	den	lokale	fjerkræavlerfor-
ening eller Roskilde Kommune, Natur og Miljø
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