
Regler for husdyr i Skt.Klemensparken 
 

1. Der skal søges om tilladelse til at holde hund/kat på ejendomskontoret/hos 

administrationen. Der betales 100,- for at få husdyret registreret. 

 

2. Hunden skal være ansvarsforsikret og mærket ifølge lov af 1. januar 1983. Kvittering 

for betalt police, fremvises en gang pr. år. 

 

3. Besørger hunden på fællesarealerne, er ledsageren pligtig til at gøre rent efter den. Der 

er opsat beholder med poser til dette formål flere steder i Skt. Klemensparken.  

 

4. Uden for egen have, skal hunden altid føres i snor og må ikke overlades til personer, 

som ikke har den fornødne myndighed over det. Børn under 10 år må aldrig føre hund. 

 

5. Haven skal være forsvarligt hegnet inde, så hunden ikke kan slippe løs. 

 

6. Hunden må ikke genere omkringboende med støj, herunder langvarig gøen og hylen 

eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde være til gene for 

ejendommen 

 

7. Der må højst holdes 2 hunde eller max. 2 katte eller evt. en af hver pr. husstand. 

Killinger og hvalpe skal afhændes inden deres 13 leveuge. 

 

8. Katte anskaffet efter 29.03.2006 skal være øremærket og bære halsbånd. Alle udekatte 

skal være neutraliseret og registreret. Attest på registrering i Dansk Katteregister, skal 

fremvises 

 

9. Med virkning fra den 25/4 2007, er hunde der kan betegnes som 

muskelhunde/kamphunde ikke tilladt i Skt. Klemensparken: 

Alle arter og blandinger af: Staffordshireterrier, Bullterrier, Bullmastiff, Mastiff, 

Bulldog (bortset fra den engelske og franske), Dogo, Cane Corso, Mastino Napolitano, 

Bandog, Filo, Brazilero, Tosa Ino, Olde English Bulldogg. Med virkning fra 22/4 2008 

er følgende hunde heller ikke tilladt: Dobberman, Rottweiler og lignende. Besøg af 

disse hunde er ikke tilladt.)  

I tvivlstilfælde af hunderace, skal ejer på foranledning Afdelingsbestyrelsen, fremvise 

dokumentation på hunderace fra en af Afdelingsbestyrelsen valgt dyrlæge. Afdelingen 

betaler dyrlægebesøget. 

 

10. Det er ikke tilladt at holde hund i skur eller hundehus i haven. 

 

11. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, og en skriftlig advarsel ikke 

efterleves, vil det blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten, og kan 

medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet. 

 

Fællesarealer er alle gangstier, p-pladser og grønne områder, også fodboldbanerne 

mod Norddalen. 

 
19. august 2015 


