
 
 
 

Ansøgning om tilladelse til husdyrhold. 
 

Lejemåls nr.            _____Adresse:____________________________________________________ 
 

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde nedenfor nævnte husdyr. 

Hund/Kat  Alder  

Race  Køn  

Farve  Navn  

Forsikringsselskab  Police nr.  
 

Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelse gives, gælder det kun for dette dyr – tilladelsen kan ikke 
overføres på andet husdyrhold i boligen – at der i henhold til den gældende husorden for 
afdelingen kun må holdes ét husdyr i boligen. Muskel hunde er ikke tilladt – se liste. 
 

Jeg er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelse gives, sker det på følgende betingelser, som jeg 
herved forpligter mig og øvrige medlemmer af min husstand til nøje at overholde: 
 

- Hunde og katte skal altid, når de færdes i afdelingen uden for boligen, føres i snor. 
- Dyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for afdelingen som sådan, og det må 

ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til boligen. 
- Hund/ kat må ikke lukkes ud om natten. 
- At nødtørften ikke foregår på trapper, i kældre eller børnenes legepladser/ sandkasser. 

(husk poser). 
- Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i vaskekældrene. 
- Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således, at 

afdelingen holdes skadesløs for eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte 
måtte forvolde. 

- Hunden/ katten må ikke luftes på legepladser m. v., og Jeg er ansvarlig for, at hunden/ 
katten ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder. 

- I tilfælde af klage over husdyret, vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. 
Hvis tilladelsen ophæves, jf. ovenstående punkt, er jeg forpligtet til straks at sørge for, at 
dyret fjernes fra ejendommen. 

 

Jeg er bekendt med, at overtrædelse af disse betingelser bevirker, at lejemålet betragtes som 
misligholdt, jf. Lov om leje af almene boliger § 85, stk. 1. nr. 3, eller § 90, stk. 1 nr. 7. 
 

Som lejer     Som lejers ægtefælde 
_______________________________________         _____________________________________ 
Dato  Underskrift  Dato  Underskrift 
 

Tilladelse til husdyrhold gives herved i henhold til ovenstående på de angivne betingelser, der 
betragtes som et tillæg til den indgående lejeaftale. 
Kastrup, den 
Olufsgaard II Afd. A 



 
 

Uddrag af 
 

- Lov om leje af almene boliger. 
- Udlejerens ret til at opsige lejeaftalen § 85: Stk. 1, nr. 3. Når lejeren har tilsidesat god skik 

og orden, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 
- Lov om leje af almene boliger. 
- Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen § 90: Stk. 1, nr. 7. Når lejeren har tilsidesat god skik og 

orden, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 
 

Forbudte hunderacer eller blandinger af disse, jf. den til enhver tid gældende 
dansk hundelovgivning: 

 
Listen omfatter pr. d. 24-09-2015 følgende hunderacer: 
 

1. Pitbull terrier 
2. Tosa inu 
3. Amerikansk staffordshire terrier 
4. Fila brasileiro 
5. Dogo argentino 
6. Amerikansk bulldog 
7. Boerboel 
8. Kangal 

9. Centralasiatisk ovtcharka 

10. Kaukasisk ovtcharka 

11. Sydrussisk ovtcharka 

12. Tornjak 
13. Sarplaninac 

 
Vedtaget på ordinært obligatorisk beboermøde d. 22-09-2015. 
 


