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Regulativ for fjerkræhold i Bornholms Regionskommune
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 1517 af 14./12 2006.

§ 1. Gyldighedsområde

§ 3. Dispensation og klage

Stk. 1 Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af dette regulativ kan
ikke påklages til højere administrativ myndighed.
Stk. 2 Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 2.

Stk.1 Regulativet er gældende for fjerkræhold i byzone i Bornholms
Regionskommune

§ 4. Overtrædelse af regulativet

Stk. 2 Såfremt der i gældende byplanvedtægter eller lokalplan er
bestemmelser, der regulerer forhold vedrørende fjerkræhold, er disse
fortsat gældende.

§ 5. Ikrafttrædelse

§ 2. Regler for indretning og drift af fjerkræhold

Stk. 1 Fjerkræholdet skal etableres med et hus og indhegnet gård, der
skal sikre, at fjerkræene ikke kan færdes frit.
Stk. 2 Gården skal være etableret mindst 2,5 m fra skel.
Huset skal opfylde krav om placering på grund jfr. Bygningsreglementets regler herom.
Stk. 3 Fjerkræholdet må ikke give anledning til lugtgener hos naboen
og gødning fra fjerkræene skal således enten fjernes fra ejendommen
eller opbevares i lukkede beholdere.
Stk. 4 Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i
nat- og morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 07.00. Lørdage og søn- og helligdage dog til
kl.08.00. Hønsehuset skal derudover støjisoleres.

Stk. 1 Overtrædelse af §2 i dette regulativ kan straffes med bøde.
Stk. 1 Regulativet træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse i
april måned 2011, dog skal eksisterende fjerkræhold i drift først overholde regulativet 6 mdr. efter ikrafttrædelse.

Gode råd før man etablerer fjerkræhold

Fjerkræhold kan give anledning til støj- og lugtgener.
Etablering bør derfor altid ske under ordnede forhold.
Bornholms Regionskommune anbefaler, at kommende
fjerkræejere altid orienterer naboerne om det påtænkte
fjerkræhold, samt placeringen af gården,
til fjerkræets ophold udendørs.
På den måde kan kommende fjærkræholder tage naboen
med på råd mht. placering, indretning og drift af fjærkræholdet.
Er man i tvivl - kontakt den lokale fjerkræavlerforening
eller Bornholms Regionskommune.
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