
Taastrup almennyttige Boligselskab 

Nørreby 
 

 

Tilladelse til husdyr 
 

 

Tilladelsen gælder kun for nedenfor anførte ejer og husdyr på pågældende adresse. 

 

Såfremt husdyrreglementet ikke overholdes – se bagsiden – kan tilladelsen inddrages omgående. 

 

Bolig nr.:   

Ejers navn:   

Adresse:   

Telefon nr.:   

 

Oplysning om husdyret: 

 

      Hund        Kat        Andet    Køn:      Han          Hun            Alder: ____ 

 

Race: ______________________________   Navn: __________________________________ 

 

Tatoverings- eller microchips nr.: ________________________________________________ 

 

Særlige kendetegn: ____________________________________________________________ 

 

Vaccinationer:      Dato: ____________   Mod: ______________________________________ 

 

Lovpligtig skilt:     Dyrets navn          Ejers navn          Adresse             Tlf. nr. 

 

 

Forsikringsselskab: _____________________          Police nr. ______________________________ 

 

Betalt den: ____/__________ 

 

Registreret første gang den ___/____________  med nr. _________ 

 

Nuværende tilladelse udstedt den _____/____________ 

 

 

Jeg er gjort bekendt med, at det kun er muligt at få tilladelse til ét husdyr, hund eller indekat. 

 

 

 

 

_______________________________                                    _______________________________ 

Ejers underskrift                                                                        Afdelingsbestyrelsens underskrift 

 

 

HUSK: Original til ejer – kopi til DAB, ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen 



 
 

 

 

Afdelingens ordensreglement for husdyrhold: 

 

Det kan søges tilladelse til at holde ét husdyr pr. lejemål (1 hund eller 1 indekat). For at opret-

holde tilladelsen skal nedenstående regler overholdes: 

 

Ansøgningsskema findes på www.noerreby.dk hjemmeside, eller du kan kontakte Nørrebys bestyrel-

se på nedenævnte mailadresse, lægge en besked i bestyrelsens postkasse, eller møde op på kontoret i 

bestyrelsens åbningstid. Beboere i Nørreby kan søge om tilladelse til at have et husdyr pr. lejemål (1 

hund, eller 1 inde kat). Beboere skal søge tilladelse til at anskaffe hund eller inde kat, og have modta-

get tilladelsen, før de anskaffer et dyr. Betingelser for at have lov til at beholde det dyr, som du får 

tilladelse til er som følger:  

 

 Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til at holde en hund, som kan betegnes som muskelhund 

eller kamphund. 

 Opstår der tvivl om, hvorvidt hunden kan betegnes som muskelhund eller kamphund, skal eje-

ren af hunden fremvise lovlig dokumentation for, at det ikke er en muskelhund, eller kamp-

hund. 

 

Det er ejeren af dyrets ansvar, at dyret ikke ved støj, bidsk optræden, eller gør anden uønsket ind-

trængen i andre beboeres haver eller lejligheder, eller på anden vis er til gene for øvrige beboere i 

Nørreby. Det er ikke tilladt, at lade hunde løbe løs (uden snor), de skal i alle tilfælde føres i snor, og 

være ledsaget af en person, som er i stand til at styre dem (have fuldt herredømme over dem). Løse 

katte må ikke forefindes i Nørreby. (Beboere har kun tilladelse til at have katte indendørs). Hunde må 

ikke luftes på legepladser, eller i og ved sandkasser. Ejeren er ansvarlig for, at hunden ikke lægger 

sine efterladenskaber på gangarealer, fortove, friarealer, og grønne områder i Nørreby uden at ejeren 

fjerner disse straks. Hundens efterladenskaber skal altid fjernes med det samme, lægges i en hunde-

pose, og smides i en affaldsspand. Det er en meget dårlig ide, hvis man samler hundens ekskrementer 

op, lægger dem i en hundepose, og smider posen i området. Plastikposen er meget længe om at for-

svinde.  

 

 Der må kun være 1 husdyr i hver beboelse (med tilladelse). Afhændes dette, og anskaffer man 

evt. et andet husdyr skal der søges ny tilladelse.  

 Hunde må ikke genere andre med langvarig gøen, eller hylen, og må i øvrigt ikke hindre perso-

ner med lovligt ærinde (f.eks. post, ejendomsfunktionærer eller andre) i at få adgang til boligen 

eller haven. 

 Forsikringsselskab, samt policenummer skal angives på ansøgningen, gyldig kvittering på hun-

deforsikring skal fremvises på forlangende af afdelingsbestyrelsen, Ørechip skal ligeledes an-

gives på ansøgningen. 

 Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som er forvoldt af husdyr. 

 Såfremt alle ovenfor anførte retningslinjer ikke overholdes, kan påtale finde sted i henhold til 

lejelovens bestemmelser og husdyrtilladelsen inddrages af afdelingsbestyrel-

sen/selskabsbestyrelsen.  

 

Såfremt du ønsker at passe en hund eller inde kat, i en kortere periode, kan du søge om gæstepas til 

dette hos afdelingsbestyrelsen. Her gælder samme regler for besøgsdyr, som for Nørrebys egne hus-

dyr. Husk at! Du først må passe det husdyr efter at du har søgt og fået godkendelsen fra afdelingsbe-

styrelsen. 
 

Det er også tilladt at holde små dyr og fugle i bur indendørs, (vedtaget ved beboerafstemning i april 

1997). Specifikation af tilladte dyr henvises til afdelingsbestyrelsen. 

http://www.noerreby.dk/

