
Ansøgning om tilladelse til husdyrhold, afdeling 6 
Navn: __________________________________________________________________________

Adresse:  _______________________________________________________________________

Bolignr.: ________________________________________________________________________


Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde nedenfor nævnte husdyr i min/
vores lejlighed:


Indekat: 


Hund:


Race: __________________________________________________________________________

Alder: __________________________________________________________________________

Farve:  _________________________________________________________________________

Køn:  ___________________________________________________________________________

Navn: __________________________________________________________________________


Steriliseret  


Kastreret 

 
Øremærkemrk./chipnummer: _____________________________________________________


Jeg er bekendt med betingelserne, som er anført på de følgende sider, og er endvidere 
oplyst om, at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejeaftalen betragtes som 
misligholdt, hvilket kan medføre ophævelse/opsigelse af lejemålet, jf. lov om leje af 
almene boliger. Disse regler fastslår, at boligtager skal iagttage god skik og orden og i 
øvrigt opføre sig på en måde, der ikke er til ulempe for ejendommen eller de øvrige 
beboere. 


Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette/disse dyr, og 
tilladelsen kan ikke overføres på andet husdyrhold i lejligheden. 


Underskrift boligtager/lejer: 	       	                   Underskrift boligtager/lejers ægtefælle 


________________________________                            __________________________________


TILLADELSE TIL HUSDYRHOLD gives herved i henhold til ovenstående på de angivne 
betingelser, der betragtes som et TILLÆG TIL LEJEAFTALEN.


Dato 	 	 	 	 	 	 	 	     Afdelingsbestyrelsens underskrift 


________________________________                  	 	 ________________________________
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Betingelser for hold af husdyr 
I denne afdeling er det tilladt at holde 1 indekat ELLER 1 hund pr. husstand. 

1. Det er kun tilladt at have et husdyr pr. lejemål.

2. Der kan søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen til at holde dyr i afdelingen. Ved 

ansøgning udfyldes ansøgningsskema, som findes på boligforeningens hjemmeside og 
sendes direkte til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid kræve 
dokumentation fremsendt og informationer oplyst ifm. ansøgningsprocessen og 
efterfølgende hold af dyr.


3. Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning om tilladelse til at holde dyr. Afvisning af 
ansøgning kan ikke ankes, men beboeren kan søge på ny, hvis beboeren ønsker dette.


4. Det er kun tilladt at holde husdyrarter, som det i den danske lovgivning er tilladt at 
holde i byområder. Det er desuden kun tilladt at holde almindelige familiedyr. 
Afdelingsbestyrelsen afgør grænsetilfælde af definitionen ”almindelige familiedyr”. 


5. Tilladelse til hold af dyr er kun gældende for de i tilladelsen angivne forhold. Ved 
gentagen eller grov overtrædelse af disse forhold kan afdelingsbestyrelsen fratage 
beboeren tilladelsen til hold af dyr, hvorved beboeren skal sørge for at dyret permanent 
fjernes fra ejendommen.


6. Dyr, der holdes i afdelingen, må ikke genere de øvrige beboere eksempelvis ved støj, 
lugt eller bidsk optræden.


7. Klager i forbindelse med hold af dyr (eksempelvis pga. støj- eller lugtgener) følger de 
øvrige, gældende regler i husordensreglementet.


8. Hvis dyret dør, eller beboeren på anden vis skaffer sig af med dyret, skal dette 
meddeles til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt. Ønsker beboeren derefter at anskaffe 
sig et nyt dyr, skal der på ny søges om tilladelse hertil.


Overtrædelse af reglerne kan medføre krav om fjernelse af dyret eller udsættelse af 
lejemålet.


Tvistigheder angående hundehold afgøres alene af afdelingsbestyrelsen, og denne kan 
inddrage tilladelsen til hundehold for lejere, der ikke efter skriftlig påtale af overtrædelser 
retter sig efter påtalen.


Betingelser for hold af kat 
• Katten skal være øremærket, det vil sige tatoveret eller have chip i øret. Den skal være 

vaccineret.

• Da der er tale om en indekat, må den ikke være på afdelingens område. Hvis den 

undtagelsesvis skal ud, skal den bæres.

• Lejligheden husdyret opholder sig i, må ikke lide overlast som følge af dyreholdet. Slid 

ud over det normale betragtes som misligholdelse, og står helt for besidderens/
lejerens egen regning. Problemer med utøj for dyrene er lejerens ansvar, og 
bekæmpelse sker derfor for dennes regning.


• Det er ikke tilladt at mere end 1 indekat. Du må være opmærksom på, at tilladelse til at 
holde kat ikke er det samme som, at katten også må få killinger.


• Katten skal være neutraliseret, det vil sige steriliseret eller kastreret inden den bliver 
kønsmoden, eller behandles mod kønsdrift på anden vis. Overtrædelse af reglerne kan 
medføre krav om fjernelse af dyret eller udsættelse af lejemålet.
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Betingelser for hold af hund 
Hundeloven skal være overholdt, og hunden må ikke være til gene for de øvrige lejere.


• Hunden skal være øremærket med chipmærkning og registreret i Dansk Hunderegis-
ter, bære halsbånd med skilt med ejers navn, adresse og telefonnummer (jf. 
Hundeloven). Hunden skal være vaccineret og være forsikret (jf. Hundeloven). 
Endvidere skal der ved udfyldelse af ansøgningen om hundehold udfyldes rubrik med 
forsikringsselskab og police- nummer.


• Kun de af Justitsministeriet godkendte hunderacer tillades i afdelingen. Øvrig dansk 
lovgivning vedrørende hunde skal til enhver tid overholdes ved hold af hund i 
afdelingen.


• Kun middelstore hunde eller hunde mindre end dette tillades i afdelingen.

• Hunden må ikke være til gene for de øvrige lejere, herunder kommer også rengøring 

efter hunden på fællesarealerne og inden for lejemålet. Lejeren har det fulde ansvar for 
at overholde reglerne og hæfter for evt. skader på lejemål og på afdelingen i øvrigt, 
som hunden måtte have forvoldt.
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