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Ansøgning om tilladelse til husdyrhold – KAT 

Afdeling 
Afdelings nummer  lejemålsnummer  

 

         

Ansøger 

Navn  

Adresse  

 

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde nedenfor nævnte kat i mit lejemål. 
 
Oplysninger om katten 

Race  Køn 
han   hun  Navn  

Farve  
Alder 

  Mærkenr.  øremrk chipmrk. 

 
Reglerne for at holde kat fremgår af husdyrreglementet for Holmstrup, hvoraf følgende kontrolleres af 

servicelederen: 
 

Katte der anskaffes, eller medtages ved indflytning, skal være neutraliserede – dvs. sterilisation af 
hunkatte og kastration af hankatte – inden de fylder 12 måneder.  
 
Er katten 12 måneder ved indflytning, skal neutralisation ske inden 3 måneder efter indflytning. 
Dyrelægeerklæring skal i alle tilfælde forevises servicelederen.  
 
( For racekatte, der anvendes til avl, kan der søges om dispensation hos afdelingsbestyrelsen, hvilket 

kræver at katten er stambogsført ). 
 
Katten skal være øremærket eller chipmærket, og nummeret skal meddeles servicelederen, samtidig med 
at bevis for neutralisering forelægges. 
 

 
Jeg er bekendt med, at såfremt tilladelsen gives, gælder den kun for dette husdyr. Tilladelsen kan ikke 
overføres til et andet husdyr i lejemålet. 

 

Jer er ligeledes bekendt med, at hvis tilladelsen gives, sker det på de betingelser der fremgår af 
husdyreglementet, som kan læses på foreningens hjemmeside via: www.bbbo.dk 
 
Særlige punkter: 
 
1. Ved husdyrets død eller afskaffelse skal dette meddeles til boligforeningen. 
 

2. Alle gældende regler for husdyrhold i afdelingen skal på et hvert tidspunkt overholdes. Dog kræves 
husdyr med godkendt tilladelse ikke afskaffet i det tilfælde, at afdelingen skulle beslutte at husdyrhold 
ikke længere skal være tilladt.  

 
Jeg er gjort bekendt med ovenstående betingelser, og jeg er oplyst om, at overtrædelse af betingelserne 
bevirker, at lejeaftalen betragtes som misligholdt, hvilket kan medføre til ophævelse af lejemålet jf.: ”lov 
om leje af almene boliger” § 90 stk. 1, nr. 7. 
 

Dato 
 

Ansøger 

Underskrift 

Dato 
 

Ægtefælle/samlever 

Underskrift 

Tilladelse til husdyrhold gives herved i henhold til ovenstående på de angivne betingelser, der betragtes 

som et tillæg til lejeaften.  

Godkendt af 

Boligforeningen 

Stempel og underskrift 
 

Brabrand Boligforening 

Rymarken 2 
8210 Aarhus V 

 

Godkendt d.: 
 

Tilladelsen erstatter tidligere 

tilladelse af dato: 

 

 


