
 

 

 
 
 

Ansøgning om tilladelse til husdyrhold: HUND 
 
Sendes til: Ejendomskontoret, Nyborggade 11, st., 2100 København Ø  
 

 
Boligselskab: 10 - Lægeforeningens Boliger ____________   _________ 

Lejemål nr.  Afdeling 
    

Ansøger: _____________________________ ________________________________ 
 Navn Adresse 

 

 

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde det nedenfor nævnte husdyr i min lejlighed:      Hund  

 
Race: _________________ Køn: ____________ Navn: __________________________ 
 
Farve: _________________ Alder: _____ Chip:________________________ Mrk. ______________ 
 

 
Hunden skal til stadighed være forsikret, således at ejendommen holdes skadesløs for alle eventuelle skader, som den 
direkte og indirekte måtte forvolde. Her angives: 
 
Forsikringsselskabets navn: ____________________________________________________________ 
 
Policenummer: ____________________________________________________________ 
 

 
Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette husdyr, og tilladelsen kan ikke overføres på 
andet husdyrhold i lejligheden. 
 
Jeg er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelsen gives, sker det på følgende betingelser og regler, som jeg herved 
forpligter mig og øvrige medlemmer af min husstand til nøje at overholde: 
 
1. Hunden skal altid, når det færdes på ejendommen område udenfor lejemålet, føres i snor. 
2. Hunden må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan. 
3. Husdyret må ikke luftes på legepladser, og jeg er ansvarlig for, at hunden ikke forurener bebyggelsens friarealer og 

grønne områder. 
4. I tilfælde af berettiget klage over hunden vil tilladelsen blive ophævet. 
5. Når en tilladelse ophæves, som i nævnt i punkt 4, er jeg forpligtet til straks at sørge for, at hunden fjernes fra 

ejendommen. 
6. Ved hundens død eller afskaffelse skal dette meddeles administrationen. 
7. I øvrigt skal ejendommens gældende regler for husdyrhold overholdes. 
8.  Det er lejerens ansvar, at den til en hver tid gældende hundelov og politivedtægter overholdes. 
9.  Hundens maksimale skulderhøjde må være 45 cm.  
 
Jeg har gjort mig bekendt med ovenstående betingelser, og jeg er oplyst om, at overtrædelse af betingelserne bevirker, 
at lejeaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre ophævelse af lejemålet jfr.: 
 
Lov om leje af almene boliger, § 90, stk. 1, nr. 7, hvis tekst er: 

”Når lejeren har tilsidesat god skik og orden jfr. § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jfr. § 81, stk. 3, og forholdet er af 
en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.” 

 
Ansøger: ____________________________________________ 
 Dato/underskrift 
 
 

 
Tilladelse til husdyrhold gives herved i henhold til ovenstående på de angivne betingelser, der betragtes som et Tillæg 
til Lejeaftalen. 

 
Ejendomskontoret: ______________________________________ 
 Dato/underskrift 


