Søknad om dyrehold
Leietaker

søker om å holde___________________

Adresse:____________________________________ Leilighet nr ___________

Begrunnelse _____________________________________________________________

Erklæring
1. Det forutsetter at eier av husdyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde husdyr. Hunder skal holdes i bånd
innenfor eiendommens område. Hankatter skal kastreres, hunkatter skal steriliseres.
2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund, katt
eller annet husdyr måtte påføre person eller eiendom, for eks oppskraping av vegger,
dører, skade på planter, grøntanlegg med mer.
3. Jeg forplikter meg straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på
trapper veier i bed, plener og lignende.
4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for øvrig
beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt husdyr- hold sjenerer
naboene med lukt bråk etc. eller på annen måte er til ulempe for eksempel utløser
allergi, skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å kvitte meg med husdyret. det er
Fredrikstad kommune Boligbygg som avgjør hvorvidt klagen er berettiget
5. Jeg er innforstått med at huseier kan forlange husdyret fjernet dersom ikke reglene for
dyrehold etterleves, eller husdyret utsetter boligen eller eiendommen for skade.
6. Jeg godtar til enhver tid De endringer i bestemmelsene som Fredrikstad kommune til
enhver tid finner nødvendig å foreta.
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7. Denne erklæringen betraktes som en del av ordens regler i leiekontrakten. Brudd på
erklæringen anses som brudd på leiekontrakt.
8. Dersom jeg ikke kan ivareta husdyret på grunn av akutt innleggelse eller annen krise,
kan navn:
tlf:
kontaktes for å ivareta dyret. Leietaker gis med dette fullmakt til å låse vedkommende
inn for å hente dyret.

Dato og underskrift søker _________________________________________

Søknaden returneres til:
Fredrikstad kommune
Boligbygg,
Postboks 1405,
1602 Fredrikstad
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