Miljøafdelingen

Hundehold
Vejledning

Hundehold
Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt
og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende
hundeholdets karakter og antallet af hunde der afgør, om
et hundehold er erhvervsmæssigt. Økonomiske og skattemæssige forhold har ingen betydning for, om hundeholdet
betragtes som erhvervsmæssigt i miljømæssig henseende.
Ikke erhvervsmæssigt hundehold
hundehold er omfattet af reglerne
- betyder, at dyreholdet højst
i Miljøministeriets bekendtgørelse
består af 4 voksne hunde med
om erhvervsmæssigt dyrehold,
hvalpe under 18 uger. Sådanne
husdyrgødning, ensilage mv.”
hundehold er omfattet af bestemBekendtgørelsen indeholder regler
melserne i Miljøministeriets befor anmeldelse, lokalisering, drift
kendtgørelse om miljøregulering
m.m. af hundehold.
af visse aktiviteter.
Reglerne for ikke erhvervsmæssigt
hundehold er meget begrænsede.
Reglerne skal stort set blot sikre,
at kommunen har mulighed for at
gribe ind, hvis et hundehold skulle
give væsentlige gener eller forurene omgivelserne.
Erhvervsmæssigt hundehold
- betyder hundekenneler, hundehandler, hundepensioner og øvrige
hundehold med 5 eller flere voksne hunde (over 18 uger). Disse

Hvornår skal du anmelde
etablering, udvidelse eller
ændring af hundehold?
Inden etablering, udvidelse eller
ændring af hundehold, skal det
anmeldes til Miljø og Natur, Slagelse Kommune. Pligten til at
anmelde gælder uanset om der
foretages bygningsmæssige
ændringer eller ej. Hvis der
foretages bygningsmæssige
ændringer, skal det anmeldes til
afdelingen Byggeri.
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Hvor må du have erhvervmæsigt
Specielt i forbindelse med start af
et hundehold er det vigtigt at kontakte kommunens miljøafdeling
for at få afklaret, om det sted
man har udset sig må anvendes
til formålet. Kommunen har ikke
mulighed for efterfølgende at

hundehold?
lovliggøre et hundehold, der er
placeret ulovligt.
Den eneste mulighed for at lovliggøre forholdet er, at kræve hundeholdet fjernet eller reduceret
det til under 5 voksne hunde.

Afstandskrav for lokalisering af hundehold
Hundekenneler
og hundehold
med mindst 5
voksne hunde
over 18 uger

Hundepensioner

Til nærmeste beboelse (nabo)

100 meter

200 meter

Områder, der ifølge kommuneplanens rammedel er udlagt til
fremtidig byzone eller sommerhusområde

200 meter

300 meter

Område i landzone, der i lokalplan
er udlagt til boligformål eller
blandet bolig og erhverv eller til
offentlige formål med henblik på
beboelse, institutioner og lignende

200 meter

300 meter

Eksisterende byzone eller sommerhusområde

200 meter

300 meter

Bemærk at afstanden regnes fra
det sted, hvor der etableres,
udvides eller ændres.

nærliggende risiko for væsentlig
forurening eller gener for omgivelserne.

Vi har mulighed for at dispensere
fra afstandskravene. En dispensation skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår

Lokalisering af hundehold kan evt.
kræve tilladelse efter anden
lovgivning fx naturbeskyttelsesloven eller planloven.
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Afstandskrav for løbegårde og møddinger
Ved etablering, udvidelse eller
for forurening eller gener for
ændring af hundehold skal bygomgivelserne. Det kan fx være
ninger, hundegårde, løbegårde og
renholdelse af anlæg og reduktion
anlæg til opbevaring af gødning
af støj.
mindst overholde følgende afstandskrav:
Indretningskrav
Bygninger og lignende skal overholde kravene om indretning af
◦◦ Til enkelt vandindvinding 25 m
stalde mv. Det vil blandt andet
sige, at bygningerne skal være
◦◦ Til fælles vandindvindingsforsynet med fast gulv. Afløb fra
anlæg 50 m
arealer hvor der går hunde, skal
◦◦ Til vandløb (herunder dræn) og ledes til egnet opsamlingsbeholsøer 15 m
der. Gødning skal opsamles,
opbevares og anvendes til gødsk◦◦ Til offentlig vej eller privat
ningsformål efter reglerne i Miljøfællesvej 15 m
ministeriets bekendtgørelse.
◦◦ Til levnedsmiddelvirksomhed
25 m
Brugerbetaling for tilsyn
◦◦ Til beboelse på samme
I forbindelse medtilsyn og godejendom 15 m
kendelse af hundehold, opkræves
et sagsgebyr i henhold til Miljøbe◦◦ Til naboskel 30 m
skyttelsesloven.
Vi kan give dispensation, hvor
disse afstandskrav ikke kan
overholdes. Dispensation vil
normalt være fulgt af vilkår, der
skal sikre, at der ikke opstår risiko

Spørgsmål
Har du spørgsmål om hundehold,
er du velkommen til at kontakte
Slagelse Kommunes miljøafdeling
på tlf. 58 57 46 90 / 58 57 44 67.
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