
Nr. 265, februar 2003 - NATURKLAGENÆVNET 
ORIENTERER 

ISSN 0909-1882

Spørgsmål om hvornår et hundehold har en størrelse der kræver 
landzonetilladelse. Udgangspunkt i miljølovgivningens regler om dyrehold. 

Hovedstadens Udviklingsråd havde vurderet, at et hundehold bestående af 4 avlstæver, 1 
ikke-avlskåret hunhund samt 1 hanhund indkøbt til avl på en ejendom i Reerslev i Høje-
Taastrup Kommune ikke var kennelvirksomhed i erhvervsmæssig forstand og derfor ikke 
krævede landzonetilladelse efter planlovens § 35. Ejeren af en nærliggende ejendom 
klagede over afgørelsen. 

På ejendommen, der var en landbrugsejendom, var der kort forinden givet tilladelse til 
etablering af hunde- og kattepension for ca. 40 hunde og 10 katte. Spørgsmålet om ejernes 
hundehold med 6 hunde var kennelvirksomhed, der forudsatte landzonetilladelse, blev rejst 
under sagen om dyrepensionen. 

Klageren anførte, at dyrepensionen og ejernes hundehold skulle have været bedømt som et 
hele og ikke uafhængigt af hinanden, således som det var sket. Det tilladte antal hunde på 
ejendommen burde derfor efter klagerens opfattelse maksimalt andrage 40 hunde, ejernes 
egne hunde iberegnet. 

Høje-Taastrup Kommune udtalte som miljømyndighed, at ejernes hundehold måtte betragtes 
som erhvervsmæssigt i miljølovgivningens forstand. Kommunen henviste i den forbindelse til 
bestemmelser i henholdsvis bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske 
forhold m.m., og bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage 
m.v. 

Naturklagenævnet udtalte: 

"Spørgsmålet i sagen er, om hundeholdet på ejendommen – hvorved der i denne 
sammenhæng forstås ejernes egne hunde og ikke hundene i pension – har en størrelse, som 
medfører, at der kræves tilladelse fra landzonemyndigheden efter planlovens § 35, stk. 1. 
Efter denne bestemmelse forudsætter virksomheder af ikke-jordbrugsmæssig karakter som 
f.eks. hundekenneler m.v. landzonetilladelse. 

Planloven – eller forskrifter udstedt i medfør af loven – indeholder ikke retningslinier for, 
hvornår et hundehold har et omfang, der kræver landzonetilladelse. Udgangspunktet må 
derfor være miljølovgivningens regler om dyrehold, hvorefter 4 voksne hunde med hvalpe 
under 18 uger betragtes som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (bekendtgørelse nr. 366 af 10. 
maj 1992), og hvorefter hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde 
over 18 uger betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold (bekendtgørelse nr. 877 af 10. 
december 1998, nu bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002). 

Selv om ejernes hundehold er hobbypræget og af begrænset størrelse, er Naturklagenævnet 
af den opfattelse, at hundeholdet, der efter miljølovgivningen er erhvervsmæssigt, 
forudsætter en landzonetilladelse." 

Naturklagenævnet hjemviste herefter sagen til Hovedstadens Udviklingsråd til fornyet 



behandling på dette grundlag med tilføjelsen: 

"Det skal bemærkes, at hundekenneler og kennel-lignende aktiviteter – ligesom 
dyrepensioner – naturligt hører hjemme i landzone, og at hverken landskabelige eller 
planlægningsmæssige hensyn synes at tale imod at tillade et hundehold som det 
omhandlede på ejendommen." 

(Afgørelse af 19. marts 2002, j.nr. 97-31/150-0056) 
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