
 

Afdeling 25 

REGLER FOR HUSDYRHOLD 

gælder for husdyr tilhørende lejere, samt husdyr i pleje i mere end 3 måneder 
 

 

1. Under forudsætning af, at det lader sig gøre uden på nogen måde at være til gene for de 

øvrige beboere, er det tilladt at holde husdyr (1 hund eller 1 kat). Det er ikke tilladt at holde 

kamp- eller muskelhunde i afdelingen. 

2. Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og underskrift fra beboeren på, 

at man er indforstået med betingelserne. For hunde skal lovpligtig ansvarsforsikring og 

mærkning oplyses. 

3. Hunde og katte skal altid holdes i snor indenfor afdelingens område, ligesom de kun må luf-

tes udenfor området. 

4. Eventuelle efterladenskaber fra et husdyr på afdelingens område skal omgående fjernes af 

dyrets ejer. 

5. Såvel hunde som katte skal bære halsbånd med ejerens navn tlf.nr. eller adresse. 

6. Husdyr må ikke medbringes i vaskehuset og fælleshuset. 

7. Tilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis dyret er til gene for afdelingen og dens beboere. Be-

slutningen kan ankes til foreningens bestyrelse. 

8. Overtrædelse af reglementet kan medføre krav om fjernelse af dyret eller udsættelse af le-

jemålet. 

Lovgivning omkring husdyrhold: 
 

Hundelov: § 4. Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og 
der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket, eller, hvis 
denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne.  
 
Katte: Lov om vej og markfred: § 13. Når husdyr, som uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, forgæ-
ves er søgt optaget, kan besidderen straffes med bøde for ufred.  
§ 14. Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den opta-
gelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, 
såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer. Den, der var besidder af dyret, kan fordre det be-
skadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling af erstatning for voldt skade.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD 
 
Hundens navn Mærkning 

 
Ansvarsforsikret:   Nej    Ja - i selskab:    
 
Kattens navn Evt. mærkning 

 
Jeg har gennemlæst og accepteret ovenstående Fordeling: 1 kopi til beboeren 
regler og forpligter mig til at overholde disse  1 kopi til afdelingsbestyrelsen 
 

 
 

Dato          Ejers/plejers underskrift Dato          For afdelingen 
 


