
RETTEN I HOLBÆK
DOM

afsagt den 5. juni 2018

Sag BS-2684/2017-HBK

Grundejerforeningens Rundingsholm
(advokat Dan Jordy Hansen)

mod

Stina Christensen

Denne afgørelse er truffet af dommer Kinna Eidem.

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 9. november 2017, drejer sig om, hvorvidt sagsøgte 
er berettiget til at holde høns på sin ejendom.

Sagsøger, Grundejerforeningen Rundingsholm, har nedlagt påstand om, at 
sagsøgte, Stina Christensen, skal anerkende, at hun skal ophøre med at have 
hønsehold på sin ejendom beliggende Heibergs Have 22, 4300 Holbæk.

Sagsøgte, Stina Christensen, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.



2

Der er på Stina Christensens ejendom den 24. august 1968 tinglyst en deklara-
tion, der under pkt. 7 ”Benyttelse” bl.a. indeholder følgende bestemmelse:

”Der må ikke være dyrehold på ejendommen bortset fra hund, kat og alminde-
lige stuedyr.”

Tvisten i denne sag vedrører, om sagsøgtes hønsehold i haven falder ind under 
betegnelsen ”stuedyr”.

Grundejerforeningens bestyrelsesformand, Torben Florin, skrev i en mail af 11. 
juni 2017 til Stina Christensen, at man var indstillet på at meddele dispensation 
til hønseholdet, såfremt Stina Christensen kunne opnå en mindelig løsning med 
naboerne i nr. 24. Senere samme dag skrev Torben Florin til Stina Christensen, 
at bestyrelsen kun havde hørt om én anden grundejer med høns, og deres nabo-
er havde det fint med det. Denne klager blev afvist, fordi han boede så langt 
væk, at han ikke blev generet af hønsene.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af Torben Florin, Stina 
Christensen, Hans Dahl og Joan André Burø.

Torben Florin har forklaret, at han er formand i grundejerforeningen, der har 
257 parceller. Han har været formand i de sidste 3 år og medlem af bestyrelsen i 
de sidste 10 år. 

Bestyrelsen blev bekendt med sagsøgtes hønsehold efter en henvendelse fra 
sagsøgtes nabo. Bestyrelsen har aldrig tidligere fået en klage fra et medlem om 
hønsehold, og bestyrelsen har aldrig givet tilladelse til noget sådan i de 10 år, 
som han har været i bestyrelsen. Han har kigget diverse referater igennem og 
har ikke fundet dispensation for fjerkræhold.

Han forsøgte at mægle mellem sagsøgte og naboen. Naboen ville acceptere høn-
seholdet, hvis hønsehuset blev flyttet. Det gav bestyrelsen en frist til, men der 
skete ingenting, og derfor faldt det bort. Det er rigtigt, at sagsøgte henvendte 
sig til naboen for at lave en aftale, men at den røg i vasken. Hans Dahl kontakte-
de ham, efter han havde talt med sagsøgte. Der blev ikke i den forbindelse lavet 
en ny frist til sagsøgtes flytning af hønsehuset. 

Det kan godt være, at han uformelt til sagsøgte har sagt, at hun bare skulle gø-
re, som hun hele tiden havde gjort. Det var inden, der blev lavet et skriftligt på-
bud til sagsøgte om at rykke hønsehuset. Da den aftale ikke blev overholdt, 
faldt de tilbage på håndhævelsen af deklarationen.
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Det er vigtigt for foreningen, at der ikke holdes fjerkræ, fordi det er vigtigt, at 
deklarationen i sin helhed bliver overholdt. Bestyrelsen påser, at deklarationen 
generelt overholdes, og bestyrelsen reagerer, når der klages over overtrædelser 
af deklarationen.

Det er korrekt, at hans nabo en gang har sagt, om han vidste, at der var en an-
den, der holdt høns. Hertil svarede han, at det ikke var ham bekendt. Formule-
ringen i hans mail af 11. juni til sagsøgte om bl.a. at en klage over et andet høn-
sehold i foreningen var blevet afvist er ikke præcis. Rettelig handlede den situa-
tion, han refererer til, om, at hans nabo uformelt henvendte sig til ham vedrø-
rende et hønsehold langt væk.

Stina Christensen har forklaret, at hun anskaffede sig et hønsehus i maj 2017. 
Hun fik hønsene den 28. maj 2017. Dagen efter beklagede naboen i nr. 24 sig 
over, at de var blevet forstyrret af hønsene i flere dage. Naboen oplyste, at de 
havde klaget til grundejerforeningen. Den 30. maj 2017 sendte hun en mail til 
grundejerforeningen og spurgte ind til reglerne for hønsehold. Den 2. juni 2017 
fik hun den første dispensation til at flytte hønsehuset. Hun skrev derefter sam-
men med Torben om kommunens regler om hønsehold, og de afventede kom-
munens tilbagemelding. Den 11. juni 2017 skrev Torben, at bestyrelsen havde 
afvist en klage vedrørende et andet hønsehold. Hun fik igen dispensation. Den 
1. august 2017 fik hun en mail om, at der skulle være fundet en løsning inden 
den 31. august, og at det var ok at hun beholdt hønsehuset, hvis hun flyttede 
det. Senere samme dag fik hun en mail, hvor teksten om, at hun måtte beholde 
hønsehuset nu var fjernet.

Siden hen fik hun besøg af Hans Dahl, der spurgte, om der ikke kunne findes 
en bedre løsning. Hun svarede at hun kunne skaffe en tømrer, der kunne flytte 
huset. Han sagde, at han ville gå tilbage til bestyrelsen og høre, om det kunne 
ordnes. Hun fik efterfølgende at vide, at forslaget var afvist, og at sagen ville 
blive overdraget til en advokat. I telefonmødet blev en forligsmæssig løsning 
drøftet, men det afviste grundejerforeningen. 

Det er hendes opfattelse, at der i kvarteret er både papegøjer, dueslag, karpe-
damme og andre, der har høns. Hun har aldrig tænkt, at høns ikke var ”stue-
dyr”. Hendes høns er racehøns. Hun kunne sagtens finde på at holde høns i sin 
stue. Det er udstillingshøns, hun har.

Hans Dahl, kasserer i grundejerforeningen, har forklaret, at han blev valgt til 
bestyrelsen i 2005. I 2007 blev han både kasserer og sekretær. Han har deltaget i 
samtlige bestyrelsesmøder og lavet samtlige referater i den periode, herunder 
fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen har aldrig givet tilla-
delse til hønsehold. Han har været gennem protokollerne helt tilbage fra 1991.
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Han var på besøg hos Stina Christensen den 27. september 2017 om eftermidda-
gen og så hønsene i en hønsegård i haven. Som han husker det, var hønsene 
hvide, men han er ikke sikker. Hønsehuset stod helt op mod skellet ind til nr. 
24. Der gik fire-fem høns i hønsegården. Han kom forbi, fordi han ville forsøge 
at løse sagen forligsmæssigt. Besøget fandt sted på hans eget initiativ for at 
undgå en sag, men det lykkedes ikke. Stina Christensen fortalte, at hun tidligere 
havde fået en frist til at flytte hønsehuset, men at hun ikke havde fået gjort det 
på grund af sygdom i familien. Hun var stadig interesseret i at flytte hønsehu-
set. Hun sagde, at hun kunne skaffe en tømrer til dagen efter. Han sagde, at han 
ville gå videre til bestyrelsen med hendes oplysninger for at se, om sagen kunne 
løses uden retssag. Tre dage senere ringede Stina Christensen og sagde, at hun 
ville afvente Holbæk Kommunes retningslinjer. Han indgik ikke nogen aftale 
med Stina Christensen under besøget. Han mindes ikke, at han efterfølgende 
blev kontaktet af Stina Christensen.

Joan André Burø har forklaret, at hun er veninde med Stina. Hun overhørte en 
samtale mellem Stina og Torben Florin, hvorunder de talte om den klage, der 
var kommet vedrørende Stinas høns i haven. Hun overhørte, at Torben sagde, 
at nu havde hun fået den officielle klage, men at hun bare skulle lade hønsene 
stå, fordi de godt kendte klageren, som åbenbart klagede over alt. Det var Tor-
ben, der ringede til Stina. Det var vistnok i sommeren 2017 inden børnenes 
sommerferie.

Parternes synspunkter

Grundejerforeningen Rundingsholm har gjort gældende bl.a., at der på sagsøg-
tes ejendom er tinglyst en servitut, hvorefter der ikke må være dyrehold på 
ejendommen bortset fra hun, kat og almindelige stuedyr. At der har været dia-
log med sagsøgte med henblik på at opnå en mindelig løsning, kan ikke føre til 
en ændret vurdering. Fristen for en sådan løsning blev ikke overholdt, og der-
for falder man tilbage på deklarationens bestemmelser. Det er ikke dokumente-
ret, at der holdes hønsehold på andre matrikler i foreningen, og det er af for-
mand og kasserer forklaret, at der ikke er givet dispensation til dette.

Stina Christensen har gjort gældende bl.a., at hun ikke kan se, at deklarationen 
forbyder høns. Der holdes alle mulige dyr i foreningen, og at der er flere, der 
har hønsehold. Det er ikke rimeligt, at andre må holde høns, når hun ikke må. 
Hun har på skrift, at der er afvist en klage fra en anden i grundejerforeningen 
vedrørende hønsehold. Hertil kommer, at Torben Florin telefonisk sagde til 
hende, at hun skulle ignorere den officielle klage. Hun forholdt sig til de frister, 
grundejerforeningen gav hende. Den sidste frist blev dog ikke overholdt, fordi 
den klagende nabo ikke svarede hende. Det er ikke rimeligt, at dispensationen 
blev trukket tilbage.
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Rettens begrundelse og resultat

Grundejerforeningen Rundingsholm omfatter 256 parceller. Det fremgår af en 
deklaration, der er tinglyst på servitutstiftende på foreningens ejendomme 24. 
august 1968, at der er tale om et beboelseskvarter. Af deklarationens pkt. 7 
fremgår, at der på ejendommene ikke må være dyrehold bortset fra hund, kat 
og almindelige stuedyr.

Stina Christensen har etableret hønsehold i haven. Hønsehold kan ikke anses 
som stuedyr, således som deklarationen må forstås.

På denne baggrund, og da der ikke er grundlag for at anse grundejerforenin-
gens krav om overholdelse af deklarationens bestemmelse om dyrehold for at 
være i strid med en lighedsgrundsætning, er Stina Christensen forpligtet til at 
ophøre med at have høns på ejendommen.

Stina Christensen har tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til 
Grundejerforeningen Rundingsholm. Sagsomkostningerne er efter sagens ka-
rakter og omfang fastsat til dækning af advokatudgift med 2.500 kr. og af retsaf-
gift med 500 kr. Det er oplyst, at Grundejerforeningen Rundingsholm er moms-
registreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :
           
Stina Christensen, skal anerkende, at hun skal ophøre med at have hønsehold 
på sin ejendom beliggende Heibergs Have 22, 4300 Holbæk.

Stina Christensen skal inden 14 dage til Grundejerforeningen Rundingsholm 
betale sagsomkostninger med 3.000 kr. Sagsomkostningerne forrentes efter ren-
telovens § 8 a.



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 
til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om sagsom-
kostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 
du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.  

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 
20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 
en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Pro-
cesbevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 
Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.  

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære
Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret ap-
pel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære om-
kostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der. 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle-

http://www.minretssag.dk/
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vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du 
søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.  

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk.

http://www.minretssag.dk/
http://domstol.dk/
http://www.domstol.dk/
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