HUSORDEN
FOR
INDEKATTE
UDARBEJDET AF INGES KATTEHJEM

STEM JA X
TIL KAT MED „KATTEHUSORDEN“
I mange udlejningsejendomme er det desværre forbudt at
holde kat – uanset om dette er til gene eller ej. Forbuddet
er som regel trykt i standardkontrakten eller i den vedlagte
husorden. Men selvom det ikke skulle være trykt, er det alligevel forbudt – medmindre man selvfølgelig er så heldig at
få udlejerens skriftlige tilladelse.
Hvis et kæledyr er til gene for naboerne, dvs. lugter, støjer
eller lignende, er det rimeligt at forbyde holdet af dyret. Men
hvis dyret ikke er til gene for nogen, og der formuleres regler
for „hold af dyret“ og disse overholdes, er der jo ingen problemer i, at folk holder kat.
Mange lejere vælger alligevel at trodse forbuddet, og så opstår der problemer. Dette undgår man ved at tillade kat, men
på den betingelse at ”Kattehusordenen” overholdes.
Afstemning
Hvis der er mindst 6 lejligheder i en udlejningsejendom, kan
der oprettes beboerdemokrati, hvorefter lejerne selv kan
fastsætte ordensreglerne, hvorunder man må holde husdyr
og på hvilke betingelser.
Er der for få lejligheder til, at loven om beboerdemokrati kan
træde i kraft, kan man selvfølgelig alligevel holde en afstemning
om husdyr og reglerne herfor. Måske vil husværten tillade husdyr, hvis der er overvældende stemning herfor blandt lejerne.

FORSLAG TIL ”HUSORDEN FOR INDEKATTE”
Inges Kattehjem foreslår, at boligejendomme via beboerdemokrati nedfælder klare regler for hold af katte. På denne måde undgår man, at kattene forårsager gener for ejendommens øvrige beboere, og at det kan
være tilladt at holde kat på en fornuftig måde. På næste side kan du se
et typisk eksempel på, hvilke regler man er blevet enige om i ﬂere ejendomme. I disse ejendomme er det således tilladt at holde kat i lejlighederne på betingelse af, at katteejerne overholder denne ”kattehusorden”.
Hvis reglerne ikke overholdes, kan tilladelsen inddrages.

”KATTEHUSORDEN”
1.

Ikke mere end 2 katte pr. lejlighed.

2.

Kattene skal neutraliseres i 6 måneders alderen.

3.

Kattene skal være øremærkede og registrerede i
Dansk Katteregister, så ejeren hurtigt kan ﬁndes på
Internettet i tilfælde af problemer, eller hvis katten
ved en fejl er sluppet ud.

4.

Kattene må kun færdes på ejendommens arealer
iført sele.

5.

Grundig rengøring af kattebakken hver dag.

REGISTRERINGSBLANKET
Denne registreringsblanket udfyldes ved anskaffelse af katten og
aﬂeveres til ejendomskontoret.

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:
Ovennævnte har i henhold til reglerne om ”kattehusorden”
følgende kat(te):
Køn:
Han
Farve:
Race:
Dato for neutralisering:
Øremærke/microchip:

hun

Nej:

(killing på mindre end 6 mdr.)

Jeg har sørget for, at katten er blevet registreret i Dansk Katteregister
under mine ejeroplysninger: Ja

Køn:
Han
Farve:
Race:
Dato for neutralisering:
Øremærke/microchip:

hun

Nej:

(killing på mindre end 6 mdr.)

Jeg har sørget for, at katten er blevet registreret i Dansk Katteregister
under mine ejeroplysninger: Ja
Dato:

Underskrift:

