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Ansøgningsskema til hold af hund 
Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 

OBS! dette er kun et eksempel. Ansøgningsskemaet er ikke til afstemning, da det er bestyrelsen, 
der bestemmer, hvad det endelige ansøgningsskema skal indeholde/komme omkring! 

 

Hundeejers fulde navn:  

Hundeejers lejlighedsnummer:  

Hundeejers telefonnummer:  

Hundeejers e-mail:   

 

Hundens navn:  

Hundens race:  
(hvis blanding angives alle racer der indgår i blandingen) 

 
 
 
 
 

Hundens køn:  

Hundens skulderhøjde:  
(jf. racebeskrivelsen) 

 
 
 

Hundens fødselsdato:   

Er hunden kastreret/steriliseret?  

Hundens registreringsnummer:   

Registreret ejer af hunden:  

Forventet indflytningsdato: (for hunden)  

Vaccinationsstatus:  
(hundesyge, smitsom leverbetændelse, parvovirus, m.fl.) 
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Når der underskrives nedenfor, skriver ansøger samtidig under på nedenstående punkter: 
 

1. Jeg har bekendtgjort mig med den relevante danske lovgivning vedrørende hold af 
hunde, og ligeledes har jeg læst og forstået Husordenens regler vedrørende hold af dyr 
på Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej og accepterer at følge disse regler.  

2. Jeg er indforstået med, at jeg bør påregne mindst 6 ugers behandlingstid af min 
ansøgning og at en eventuel afvisning af min ansøgning ikke kan ankes.  

3. Jeg accepterer, at afdelingsbestyrelsen kan kræve yderligere dokumentation fremsendt 
ifb. med vurderingen af min ansøgning.  

4. Såfremt min ansøgning godkendes, er tilladelsen midlertidig indtil jeg har fremsendt 
kopier af hundens registreringsattest og hundens ansvarsforsikring.  

5. Såfremt min ansøgning godkendes, må afdelingsbestyrelsen videregive mine 
kontaktoplysninger til alle beboere i min opgang, jf. Husordenens §7b stk. 7.  

6. Jeg er indforstået med, at hunde på kollegiet ikke må genere de øvrige beboere 
eksempelvis ved støj, lugt eller bidsk optræden, og at det er mit ansvar at sikre, at min 
hund ikke er til gene for andre beboere.  

7. Jeg er indforstået med, at hunde altid skal holdes i snor når de færdes på kollegiets 
fællesarealer (såsom trappeopgange) og at jeg ikke må overlade min hund til personer 
uden den fornødne myndighed og/eller erfaring. 

8. Jeg er indforstået med, at min hund skal bære halsbånd forsynet med et skilt, der angiver 
mit navn og min adresse.  

9. Jeg er indforstået med, at jeg ikke må lufte min hund i kollegiets have eller på de øvrige 
fællesarealer. Min hund må ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom 
trappeopgange, fortove og grønne områder. Hvis min hund forretter sin nødtørft på 
fællesarealerne, påhviler det mig at fjerne dens efterladenskaber øjeblikkeligt, samt på 
trapper og øvrige indendørs fællesarealer øjeblikkeligt at vaske gulvet grundigt bagefter.  

10. Jeg er indforstået med, at min tilladelse til hold af hund, i tilfælde af gentagende 
berettigede klager over min hund, vil blive ophævet, og at jeg da skal sørge for, at 
hunden permanent fjernes fra ejendommen indenfor 1 (en) måned.  

11. Jeg hæfter for al skade og/eller slitage forvoldt af min hund på kollegiets ejendom.  
12. Hvis et eller flere forhold, af de besvarede på forrige side, ændrer sig, skal jeg meddele 

det til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt.  
13. Hvis min hund dør, eller jeg på anden vis skaffer mig af med den, skal jeg meddele det til 

beboerbestyrelsen hurtigst muligt. Ønsker jeg derefter at anskaffe mig et nyt dyr skal jeg 
på ny søge om dette, jf. Husordenens §7 stk. 1-3.  

14. Jeg er indforstået med, at Husordenens øvrige regler til enhver tid skal overholdes.  
 

Dato og underskrift: 
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Spørgsmål i forbindelse med ansøgning til hold af hund 

Nedenstående spørgsmål er til for at sikre, at beboere er seriøse omkring deres ønske om 

anskaffelse af hund, og at beboeren forstår sit ansvar i forbindelse med at holde hund på 

kollegiet såvel som i samfundet.  

 

1. Hvornår skal hunde være mærket og registreret ifølge den danske lovgivning? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

2. Hvor mange penge forventer du at det koster at holde hund om måneden i 

gennemsnit (inklusivt foder, udstyr, dyrlægebesøg, vaccinationer, forsikring, m.m.)? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. Fra hvilken alder skal hunde bære halsbånd med skilt ifølge den danske lovgivning? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. Hvilke oplysninger skal angives på hundeskiltet (jf. spørgsmål 3) ifølge den danske 

lovgivning? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Hvornår skal du have din hund i snor på kollegiet? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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6. Hvilken forsikring skal du ifølge den danske lovgivning som minimum have når du 

holder hund? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. Er hele din/jeres husstand indstillet på at skulle have hund? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

8. Hvor på kollegiet må du lufte din hund? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. Hvad er den øvre grænse for størrelse af hund ifølge kollegiets husorden 

vedrørende hold af hund på kollegiet?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10. Har du mennesker i din omgangskreds der kan hjælpe dig med pasning af hunden 

fra tid til anden, skulle det blive nødvendigt?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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11. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til dit valg af hunderace? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. Hvor meget tid har du tænkt dig at sætte af til din hund om dagen (gåture, træning, 

leg m.m.)? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

13. Planlægger du at gå til træning med din hund, og i så fald hvilken type træning? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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14. Hvordan har du forberedt dig/har du tænkt dig at forberede dig på at have hund, 

inden du rent faktisk får hunden hjem at bo? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

15. Har du tidligere haft hund? Hvis ja, hvilken race? Og var det hele familiens hund 

eller var det udelukkende din hund? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

16. Hvor mange timer om dagen skal din hund være alene hjemme (i gennemsnit på en 

almindelig hverdag)? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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17. Hvordan vil du håndtere en eventuel støjklage over din hund? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

18. I forhold til dit valg af hunderace: har du orienteret dig om hvilke egenskaber racen 

er fremavlet til at besidde? Og i så fald, hvilke(n)? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

19. Hvad er den primære årsag til at du gerne vil have hund? Og hvad har du tænkt dig 

at ”bruge” din hund til (fx agility, jagthund, sofahund, kontorhund, eller andet)? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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20. Har du tid til at have en hund? Hvordan har du tænkt dig at tilpasse din hverdag til 

hundens behov? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

21. Hvilke vaccinationer anbefales det at hunde i Danmark som minimum har? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

22. Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at undgå at din hund udviser uønsket 

adfærd? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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23. Hvordan vil du sikre at din hund fælder mindst muligt på kollegiets fællesarealer? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

24. Hvilke tiltag planlægger du at gøre, for at undgå at din hund udvikler 

separationsangst?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Ved at underskrive nedenfor erklærer jeg at ovenstående 24 spørgsmål er sandt 
besvaret ud fra min bedste evne. Jeg er indforstået med, at afdelingsbestyrelsen, på 
baggrund af denne besvarelse, har ret til at godkende eller afvise min ansøgning om 
tilladelse til at holde hund på kollegiet og at jeg ikke kan anke beboerbestyrelsens 
afgørelse.  
 
 
Dato og underskrift: 
 
 
 
 
 
 

 


