
Taastrup almennyttige Boligselskab 

Nørreby 

 

Tilladelse til husdyr 

 

Tilladelsen gælder kun for nedenfor anførte ejer og husdyr på pågældende adresse. 

Såfremt husdyrreglementet ikke overholdes – se bagsiden – kan tilladelsen inddrages omgående. 

Bolig nr.:       ___________________________________________________________________ 

Ejers navn:    __________________________________    _______________________________ 

 Boliglejers navn 

Adresse:        ___________________________________________________________________ 

Telefonnr.:    ___________________________________________________________________ 

 

Oplysning om husdyret: 

 Hund  Kat  Andet  Køn:  Han  Hun  Alder: ______ 

Rase: __________________________ Navn: ___________________________________ 

Tatoverings- eller mikrochips nr.: ________________________________________________ 

Særlige kendetegn: ____________________________________________________________ 

Vaccinationer:  Dato:___________  Mod: __________________________________________ 

Lovpligtigt skilt:  Dyrets navn Ejers navn  Adresse  Tlf. nr. 

 

Forsikringsselskab: ______________________  Police nr. ____________________________ 

Betalt den: ____/____-______ 

Registreret første gang den ____/____-______  med nr. ____________________ 

Nuværende tilladelse udstedt den ____/____-______ 

 

Jeg er gjort bekendt med, at det kun er muligt at få tilladelse til ét husdyr, hund eller inde-kat. 

 

 

 

___________________________________                   __________________________________ 

 Ejers underskrift     Afdelingsbestyrelsens underskrift 



Tab Nørrebys ordensreglement for husdyr. 

Uddrag af Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby godkendt den 22. januar 2018 

7. Husdyrhold:  

Det kan søges tilladelse til at holde 1 husdyr pr. lejemål (hund eller inde-kat). For at opretholde 

tilladelsen skal nedenstående regler overholdes: Ansøgningsskema kan findes på www.noerreby.dk 

hjemmesiden, eller du kan kontakte Nørrebys bestyrelse på e-mail 

afdelingsbestyrelsen@noerreby.dk eller i afdelingsbestyrelsens kontortid mandag mellem kl. 17.30 

– 18.30 Timianhaven 5. Lejerne i Nørreby kan søge om tilladelse til at have max. 1 husdyr pr. 

lejemål (hund, eller inde-kat). Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til at holde en hund, som er 

omfattet af § 1a i BEK af lov om hunde nr. 76 af 21. januar 2015. 

 

Hund:  

Det er ejerens ansvar, at hunden ikke ved støj, bidsk optræden, eller gør anden uønsket indtrængen i 

andre lejeres haver eller lejligheder, eller på anden vis er til gene for øvrige lejere i Nørreby, ejeren 

skal altid have fuld kontrol over hunden, og hunden skal altid være i snor udenfor boligens område, 

og hvis der er tilhørende have til boligen, skal hundens ejer sørge for, at hunden ikke kan forlade 

havens areal.  

Ejeren er ansvarlig for, at fjerne hundens efterladenskaber, og anbringe disse i et af områdets 

skraldeskure eller i de opsatte affaldsbeholdere i lukket pose. 

 

Kat:  

Det er ejerens ansvar, at katten ikke gør uønsket indtrængen i andre lejers haver eller lejligheder, 

eller på anden vis er til gene for øvrige lejere i Nørreby, ejeren skal altid have fuld kontrol over 

katten.  

Katten skal altid være i snor udenfor boligens område, og hvis der er tilhørende have til boligen, 

skal kattens ejer sørge for, at katten ikke kan forlade havens areal.  

Ejeren er ansvarlig for, at fjerne kattens efterladenskaber, og anbringe disse i et af områdets 

skraldeskure eller i de opsatte affaldsbeholdere.  

 

Der må aldrig være mere end 1 husdyr i hver beboelse (med tilladelse). Afhændes hunden/inde-

katten, og anskaffer man eventuelt en anden hund/inde-kat skal der på ny søges tilladelse til et evt. 

dyr. Hunden må ikke genere andre lejere med langvarig gøen, eller hylen, og må i øvrigt ikke hindre 

personer med lovligt ærinde (f.eks. ejendomsfunktionærer eller andre personer) i at få at få adgang 

til boligen eller haven.  

Alle hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og være forsynet med et ID-nummer, enten 

med chip eller øretatovering. Mærkning og registrering skal ske inden hunden er otte uger gammel, 

og registreringskort skal altid forevises.  

Forsikringsselskab, samt policenummer skal angives på ansøgningen, gyldig kvittering på 

hundeforsikring skal fremvises på forlangende fra afdelingsbestyrelsen.  

Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som er forvoldt af husdyret. Såfremt anførte retningslinjer 

ikke overholdes, kan påtale finde sted i henhold til TaB og lejelovens bestemmelser, og 

husdyrtilladelsen kan inddrages af afdelingsbestyrelsen/selskabsbestyrelsen. Såfremt du skal passe 

en hund/inde-kat i mere end 7 dage, skal der søges om en husdyrstilladelse.   

Det er tilladt at holde små dyr og fugle i bur indendørs, (vedtaget ved beboerafstemning i april 

1997).  

Specifikation af tilladte dyr i Nørreby henvises til afdelingsbestyrelsen. 


