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Tillæg til husorden for Alberts Have – en Almenbolig+ afdeling 

Husdyr 

For tilladelse til at holde hund eller kat gælder følgende tillæg til husordenen:  

Det er tilladt at holde hund eller kat. Dyret skal registreres hos bestyrelsen via formularen som findes på 

www.albertshave.dk 

Der må holdes maks. 2 husdyr (f.eks. 2 katte eller 2 hunde eller 1 kat og 1 hund) pr. husstand. 

Særligt for hunde: 

- Det er forbudt at holde ulovlige hunderacer og blandinger heraf, som er listet i Hundeloven (omfatter ikke 

beboeres husdyr der er indflyttet før 20. april 2016):  

Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:  1) Pitbull terrier. 2) Tosa inu. 3) Amerikansk staffordshire 

terrier. 4) Fila brasileiro. 5) Dogo argentino. 6) Amerikansk bulldog. 7) Boerboel. 8) Kangal. 9) 

Centralasiatisk ovtcharka.  10) Kaukasisk ovtcharka. 11) Sydrussisk ovtcharka. 12) Tornjak. 13) 

Sarplaninac.  

Forbuddet finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de ovennævnte hunde indgår.  

 

• Hunde skal være forsikrede. Kopi af betaling sendes til bestyrelsen  

gerne som pdf via mail. 

 

• Hunde skal bære hundetegn (navn, adresse og telefonnummer), chippet og være vaccineret i 

bebyggelsen, således at den kan identificeres, og dens ejer kontaktes. 

 

• Ejeren af hunden er pligtig til at erstatte skader, dyret eventuelt forvolder. 

 

• Hunde skal holdes i snor i bebyggelsens område. 

 

• Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm. 

 

• Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, buskaser og 

sandkasser skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager                                              

 

• Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil tilladelsen blive inddraget, og husdyret 

skal omgående fjernes fra bebyggelsens område.  
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Særligt for Katte: 

 Det er kun tilladt at holde indekatte 

 

 Indekatte må gerne luftes i snor på afdelingens område 

 

 Hvis katten/kattene besørger på afdelingens område, er du som ejer forpligtet til omgående at gøre 

rent efter katten/kattene 

 

 Ejeren af katten er pligtig til at erstatte skader, dyret forvolder. 

 

 Katten skal være øremærket/chippet.      
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