
 
 

Ejendomskontoret                                                                                                                                 Telefonisk henvendelse alle 

Krathuset 10   hverdage kl. 8-9 

2670 Greve   Tlf. 43 69 04 44 

   Personlig henvendelse  

   kl. 11-12 alle hverdage 

 

 
 

Bolignummer: 061- ________________________________________________________________ 

  (Udfyldes af ejendomskontoret 

 

 

Undertegnede: 

 

Navn: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

 

Ansøger om tilladelse til at holde hund eller kat (skriv antal):  __________ 

 

Race: ______________________________________________________ Fødselsår: ____________ 

 

 

Race: ______________________________________________________ Fødselsår: ____________ 

 

 

Jeg er ved min underskrift indforstået med: 

 

• At der skal forevises en lovpligtig hundeforsikring 

• At der skal forevises registreringsattest fra Dansk Hunderegister eller Dansk Katteregister 

• At overholde politivedtægtens bestemmelser vedrørende husdyrhold 

• At overholde Askerøds husdyrreglement om hunde- og kattehold 

 

 

Dato: ________________ 

 

 

Underskrift: ______________________________________________________ 

 

 

Ansøgning om tilladelse til husdyrhold  



 
 

Ejendomskontoret                                                                                                                                 Telefonisk henvendelse alle 

Krathuset 10   hverdage kl. 8-9 

2670 Greve   Tlf. 43 69 04 44 

   Personlig henvendelse  

   kl. 11-12 alle hverdage 

Regler for hold af husdyr 

 

Der skal altid ansøges om tilladelse til at holde husdyr. 

 

1) Hovedregel: Husdyr må ikke på nogen måde være til gene for andre beboere. 

2) Der må kun være 2 husdyr pr. husstand. Til tæver med hvalpe kan der gives dispensation i 4 

måneder fra hvalpenes fødsel. 

3) Det er tilladt at holde hund eller kat. Husdyrhold skal anmeldes til Ejendomskontoret, Krathuset 10, 

2670 Greve. Der må ikke holdes truede dyrearter eller farlige krybdyr i lejlighederne. Det er ikke 

tilladt at holde høns, duer eller lignende. 

4) Ejere af husdyr skal have en lovpligtig forsikring. 

5) Der må ikke drives hunde- eller kattepension. 

6) Hunde skal være ansvarsforsikret, vaccineret mod hundesyge og mærkede ifølge lovgivningen. 

7) Hunde skal føres i snor og må kun overlades til personer, der har den fornødne myndighed over 

dem. 

8) Det er ejerens pligt at fjerne hundens efterladenskaber på udearealerne. Poser til dette forefindes 

rundt om i afdelingen og kan også afhentes på ejendomskontoret. 

9) Det er forbudt at ophidse sin hund til angreb på andre dyr eller på mennesker. 

10) Katte skal være øre- eller chipmærkede og bære halsbånd, da der periodevis indfanges vilde katte. 

Det er ikke lovligt at have udekatte i Askerød pr. 18. september 2019. 

11) Overtrædelse af ovennævnte reglement kan medføre, at tilladelse til husdyrhold inddrages, hvis der 

ikke rettes op på forholdene inden for en given periode eller skriftlig anmodning. Hvis den tillige 

ikke følges, kan lejemålet i yderste konsekvens bringes til ophør. 

12) Følgende racer kan der ikke gives tilladelse til samt de hunde, der er forbudt i hundeloven: 

 

• American Staffordshire Terrier (Amstaff) og blandinger af disse 

• Bullmastiff og blandinger af disse 

• Pitt Bull Terrier og Tosa Inu (disse er forbudt ved lov) 

• Dogo Argentino og blandinger af disse 

• Dogo Canario og blandinger af disse 

• American Bull Terrier og blandinger af disse 

 

Hvis ejeren ikke kan dokumentere hundens race, og ejendomskontoret er i tvivl om hundens race, kan der 

gives afslag på ansøgningen. 

 

Reglerne gælder også for husdyr, der er i midlertidig pleje eller på besøg. 

 

 

Ejendomskontoret i Askerød, januar 2022 

 

 

                                                                                                     


