
Lejere: 
_____________________________________________ 
Navn 

___________________________, 7400 Herning 
Adresse: 

Bolignummer: 

901-2-

Ansøgning om husdyr 
- i Afdeling Brændgårdsparken

Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores 

lejemål jf. vedhæftede reglement, der er vedtaget af beboerne på afdelingsmødet den 28/8 2019.

Jeg/vi ønsker at anskaffe os  Hund

 Kat

Dyrets fødselsår: _________________________________________________ 

Dyrets race: _____________________________________________________ 

Blandingsrace, bestående af: _____________________________ 

_____________________________________________________ 

Jeg/vi erklærer hermed at have læst og forstået betingelserne i husdyr-reglementet. 

Jeg/vi er indforstået med, at brud på husdyr-reglementet medfører, at tilladelsen til at holde ét 
husdyr bliver inddraget, og husdyret skal fjernes fra lejemålet. 

Underskrifter: 

……… ……………………………. ……… …………………………… 
Dato Underskrift Dato Underskift 



Reglement 
for husdyrhold i Afdeling Brændgårdsparken 

Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 13/9 2011 og 28/8 2019. 

Regler om husdyr 
Der kan gives tilladelse til ét husdyr pr. bolig (hund eller kat). Højden på hunde må højst være 50 
cm., målt fra poten til skulderen forrest på dyret. 

Afgår husdyret ved døden, og ønsker lejeren at anskaffe sit et nyt husdyr, skal lejer på ny ansøge 
om tilladelse til dette husdyr. 

Fugle, fisk m.v., som holdes i bur eller akvarium, betragtes som stue-kulturer, og skal ikke registre-
res, men dette reglements generelle bestemmelser er også gældende for dem. 

Det er ikke tilladt at holde slanger og terrariedyr. 

Hunderacer 
Ifølge beboerbeslutning den 28/8 2019 kan der kun opnås tilladelse til hunderacer jf. Dansk Ken-

nel Klubs racestandarder for  

Gruppe 8 Apporterende jagthunde, 

og Gruppe 9 Selskabshunde. 

Nærmere racebeskrivelse kan findes på https://www.dkk.dk/race/racestandard. 

Hunde af førnævnte racestandarder er tilladt på bebyggelsens arealer. Således må gæster til be-
boere i Afdeling Brændgårdsparken også medbringe sådanne hunde under deres besøg i bebyg-
gelsen. 

Det er alene ejeren/ansøgerens ansvar, at hunden opfylder retningslinjerne fra Dansk Kennel 
Klubs racestandarder. 

Det er ejeren/ansøgerens pligt omgående at fremskaffe den nødvendige dokumentation ved tvivls-
spørgsmål. Ejeren/ansøgeren afholder alle omkostninger til fremskaffelse af dokumentationen. 

Dokumentationen kan til enhver tid forlanges af afdelingens administrator, og eventuelle ekstra 
omkostninger til en uvildig bedømmelse af hundens race afholdes ligeledes af hundens ejer. 

Ansøgning 
Nuværende lejere skal ansøge om tilladelse til at holde ét husdyr – inden anskaffelse af husdyret. 

Nye lejere, der ønsker at medbringe et husdyr, skal ansøge om tilladelse til at holde husdyr i for-
bindelse med indflytning. 

Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr skal ske ved henvendelse til Boligselskabet Fruehøj-
gaard. Ansøgeren vil modtage bekræftelse på, at Boligselskabet Fruehøjgaard har modtaget an-
søgningen. 

Betingelser 
Tilladelse til at holde husdyr kan kun opnås under betingelse af, at følgende bestemmelser over-
holdes: 

1. Kommerciel avl og køkkenopdræt af hunde og katte må ikke finde sted i afdelingen.

https://www.dkk.dk/race/racestandard


2. Husdyr må ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængning i andres ha-
ver/lejligheder eller på anden vis være til gene eller ulempe for afdelingens øvrige beboere. 
 

3. Husdyr skal føres i line til og fra bopælen og på afdelingens fælles arealer. Katte skal hol-
des som indekatte eller være iført godkendt kattesele. 
 

4. Husdyr må ikke medtages på legepladser og vaskeri. Besørger husdyret på afdelingens 
fælles arealer, skal føreren omgående fjerne husdyrets efterladenskaber. 
 

5. Lejerens private have skal være indhegnet på en sådan måde, at husdyret ikke kan forcere 
hegnet. Indhegningen skal overholde bestemmelserne i ordensreglementet. 
 

6. Lejeren afholder alle udgifter ved indhegning. Både ved opsætning og nedtagning. 
 

7. Husdyr må ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til lejemålet. 
 

8. Husdyr skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke misrøgtes eller udsættes for 
unødige lidelser. 
 

9. Husdyr skal holdes forsikret for alle skader, som husdyret måtte forvolde. 
 

10. Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet, hvorpå ejerens navn, adresse og evt. tele-
fonnummer er angivet. Katte skal være øremærket. 
 

11. Hunde skal være lovpligtigt forsikret. Gyldig hundeansvarsforsikring (lovpligtig) skal forevi-
ses på forlangende af selskabet/afdelingsbestyrelsen. Sker dette ikke, vil tilladelsen til at 
holde hund blive inddraget omgående. 
 

12. Husdyr må ikke passes eller tages i pleje, medmindre lejer har opnået tilladelse hertil. Be-
mærk at det pågældende husdyr kun må være af racer, som vil kunne opnå tilladelse til 
permanent ophold. Det er lejers pligt at dette overholdes. Pasning af husdyr kan ske i op til 
8 dage. 
 

13. Hvis en hund skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddra-
get omgående. 
 

14. Tilladelse skal indhentes før anskaffelse af husdyret og registreres ved, at denne ansøg-
ning med reglement udfyldes og underskrives. 
 

 

Sanktioner ved overtrædelse 
Anskaffes husdyr uden forudgående tilladelse, vil der ske en skriftlig påtale. 
Efterleves påtalen ikke, følges den almindelige procedure for klager i Boligselskabet Fruehøjgaard. 
 
Ved overtrædelse af bestemmelserne i punkt 1-13 kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. 
 
I gentagelsestilfælde eller ved overtrædelse af særlig grov karakter, kan tilladelsen for det pågæl-
dende husdyr blive inddraget med omgående virkning, hvilket betyder, at husdyret skal fjernes fra 
lejemålet inden for en vis frist, eller ved at det ikke fremover vil være muligt at modtage besøg eller 
passe andres husdyr. 
 
Fjernes husdyret ikke inden for den givne frist, følges den almindelige procedure for klager i Bolig-
selskabet Fruehøjgaard. 
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