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ANSØGNING OM TILADELSE TIL HUSDYRHOLD 
 

Efter at have gennemlæst og underskrevet nedenstående reglement, skal originalen afleveres til 

Ejendomskontoret Frydenhøjparken 23B, 2650 Hvidovre, hvorefter tilladelsen gives. 

 

Husdyr må ikke anskaffes før der er indhentet tilladelse og ikke før der er skrevet under på at 

man vil overholde husdyrreglementet. 
 

 
REGELEMENT FOR HUSDYRHOLD I FRYDENHØJPARKEN 

 

Tilladelsen omfatter hund eller kat og er kun gældende for det registrerede dyr. Der vil i almindelighed ikke 

blive givet tilladelse til at holde andre former for husdyr. 

 
1 Der kan kun gives tilladelse til at holde ét (1) husdyr pr. husstand. 

 

2 Ejeren af et husdyr har pligt til at erstatte de skader, dyret eventuelt forvolder. Bevis for at dyret er forsikret skal på 

forlangende forevises på ejendomskontoret. 

 

3 Ejeren af et husdyr har pligt til, at holde i en forsvarlig sundhedsmæssig stand. Vaccinationsattest o. lign. skal på 

forlangende forevises på ejendomskontoret. 

 

4 Hunde skal være afrettede således, at ejeren/ledsageren har det fulde herredømme over dyret. 

 

5 Inden for bebyggelsens område skal husdyret føres i snor, og det må kun føres af personer, der har fuldt herredømme 

over dyret.     

 

6    Ejeren af et husdyr har pligt til at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for nødvendige, for at       

      dyret ikke forvolder skader på personer eller ting . 

 

7    Et husdyr må ikke forurene veje, fortove, stier, sandkasser eller beplantede områder. Efterladenskaber fra et husdyr  

skal omgående fjernes af dyrets ejer. 

 

8 Ejeren af husdyr har pligt til at forhindre, at de omkringboende generes af lugt fra ekskrementer o. lign fra 

gårdhaver, henholdsvis terrasser. 

 

9 Husdyr må ikke forstyrre beboerne ved støjende adfærd. 

 

10 Katte skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for de øvrige beboere 

 

11 Overtrædes ovenstående regler, trods påmindelse, kan tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget og samtidig 

vil dyret blive krævet fjernet fra bebyggelsen. 

 

12 Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren stadig holder husdyr, vil dette blive betragtet som en misligholdelse 

af  lejekontrakten og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejelovens § 93 

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

Undertegnede erklærer med sin underskrift, at være indforstået med at overholde ovenstående reglement. 

 

A/B Frydenhøjparken 
Den         /                                                                                                           Hvidovre den      /         

 

 

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

TILLADELSEN GIVET                                                                                            NAVN  
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LEJEMÅLSNUMMER                                                                                             ADRESSE 


