
 
Lejerbo Afdeling 157  Afdelingsbestyrelsen 
 Daruplund 29 (Altansiden)  2660 Brøndby Strand 

 Mail: lunden@lundens.eu  www.lundens.eu 
________________________________________________________________________________________ 

 

ANSØGNING OM HUSDYRHOLD I LUNDEN 
 

Undertegnede ansøger herved om 1 stk. husdyrtilladelse for 1 hund  eller 1 kat  

Ved hunde – type / race:__________________________________________________ 
 
Husorden vedrørende tilladelse til husdyrhold i Lejerbo afdeling 157 er mig/os be-
kendt, samt udleveret til mig/os, og vil blive efterlevet. 
 
Det anerkendes, at tilladelsen kan inddrages ved overtrædelser af disse bestemmelser. 

NB: Husdyr skal registreres under det navn, der er opført på huslejekontrakten. 
 

BOLIG NR.:  ________________________________________________________________  

 
NAVN:  _____________________________________________________________________  

 
ADRESSE:  _________________________________________________________________  

 
TELEFON/MOBIL:  _________________________________________________________  
 
 

Gyldig kvittering for hundeforsikringen er forevist til afdelingsbestyrelsen              

 

Dokumentation/redegørelse for hundens race er forevist til afdelingsbestyrelsen      
 
 
Lunden, den ___________________ underskrift _______________________________ 
 

             
 
1 stk. tilladelse til husdyr godkendes herved efter ovenstående oplysninger. Senest 14 
dage efter anskaffelse af hunden skal kvittering for hundeansvarsforsikring forevises 
en repræsentant for afdelingsbestyrelsen og samtidig forevises dokumentati-
on/redegørelse for hundens race. 
 
 
 
Lunden, den ________________ underskrift ____________________________________________ 
 (repræsentant for afdelingsbestyrelsen) 
 

Udfyldes af Husdyrudvalget: 

 
 
Opført i Lundens kartotek  d.        /        20__ 
 
Tilmeldt hos Lejerbo  d.        /        20__ 
 
 



 

Uddrag af Lejerbo afd. 157 husorden 
 

§ 25. Husdyrhold. 
Husdyrhold er forbudt ifølge standardlejekontrakten. 
Der kan dog mod forudgående tilladelse holdes 1 hund eller 1 kat i hvert lejemål. Tilla-
delse skal indhentes inden anskaffelse/indflytning. Gældende hundeansvarsforsikring 
kræves, og gyldig kvittering skal forevises en repræsentant for afdelingsbestyrelsen, 
senest 14 dage efter tilladelsen er givet. Dokumentation/redegørelse for hundens race 
kræves og forevises samtidig. 
Husdyr skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. 
Hundehold er særligt reguleret i hundeloven med tilhørende bekendtgørelser og cirku-
lærer. Som hundeejer har man et særligt objektivt ansvar. Det betyder, at man er an-
svarlig for alt, hvad hunden laver, uanset om man er skyld i dette eller ej. Dette er jo et 
meget vidtgående ansvar, og derfor er det også et lovmæssigt krav om, at hunden altid 
skal være forsikret, jf. hundeloven. 
Der kan ikke gives tilladelse til muskelhunde (kamphunde) i Lunden. Ved muskelhun-
de forstås: 

 Amstaff og blandinger af disse. 

 Amerikansk Bulldog og blandinger af disse. 

 Bullmastiff og blandinger af disse. 

 Bullterrier og blandinger af disse. 

 Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov). 

 Dogo Argentino og blandinger af disse. 

 Dogo Canarian og blandinger af disse. 

 Dogo de Bourdeux og blandinger af disse. 

 Americano Bull Terrier og blandinger af disse. 

 Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse. 

 Cane Corso Italiano og blandinger af disse. 

De, der allerede har en hund registreret i Lunden af de pågældende racer, skal give 
hunden mundkurv på, når de færdes uden for lejemålet. 
De, der allerede har en hund registreret i Lunden af de pågældende racer, kan have 
disse i dens levetid. 
Man har ansvar overfor dyret, der har krav på en god og forsvarlig pasning. 
Man har ansvar overfor naboerne, der ikke kan være tjent med et larmende, lugtende 
eller generende husdyr, der forstyrrer deres dagligdag. 
Man har ansvar for de skader, dyret forvolder af den ene eller anden grund. 
Husdyr skal holdes i snor inden for bebyggelsens område. 
Hunde/katte og andre husdyr må ikke opholde sig på Lundens legepladser  
Hunde/katte må ikke forvolde skade på beplantninger (f.eks. slippes løs i bed). 
Det er forbudt at bruge lejligheden til husdyrfødsler eller opdræt. 
Der gives ikke dispensation til at have andres husdyr i pleje, hvis husstanden i forve-
jen har et husdyr. 
Det er strengt forbudt at lade husdyr besørge inden for bebyggelsens område. Hvis der 
trods dette skulle ske et uheld, er ejeren uopholdelig pligtig til omgående at fjerne 
"uheldet" ved evt. at benytte de dertil beregnede poser, som alle beboere kan få gratis 
udleveret på varmemesterens kontor og på afdelingsbestyrelsens kontor i kontortiden. 
Husdyr må ikke forhindre personer med lovligt ærinde i at have adgang til lejligheden. 
Hvis man holder husdyr i strid med husordenen, så betragtes det som et brud på leje-
kontrakten og medfører en ophævelse af lejemålet. 
Såfremt det registrerede forhold ophører, skal dette straks meddeles på afdelingsbesty-
relsens kontor. 
Den givne tilladelse vil herefter blive annulleret. 
Ved anskaffelse af et nyt husdyr skal ny tilladelse søges. 
Eventuelle tvivlsspørgsmål skal forelægges bestyrelsen. 
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