SIGDAL KOMMUNE

Søknad om dyrehold i kommunal bolig i Sigdal kommune
Navn søker:___________________________________________________________
Type husdyr/rase:______________________________________________________
Navn på husdyret:______________________________________________________
Beskriv hvorfor det er viktig for deg å ha dyr _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dersom du skulle bli forhindret fra å ta være på husdyret ditt, hvem skal se etter husdyret?
Oppgi navn og telefonnummer:____________________________________________
Vilkår for å holde husdyr i kommunal bolig i Sigdal kommune
Det er kun lov å ha med seg ett husdyr, ved innvilget søknad. Innvilgelse gjelder kun for det
omsøkte dyret. Dersom andre dyr ønskes senere må dette søkes om på nytt. Ved innvilgelse
forutsettes det at dyret ikke er til sjenanse for utleier og naboer i forhold til merarbeid, støy,
lukt eller allergi, m.m. Det forutsettes at du passer på å rydde etter dyret og at vanlig
dyrevelferd ivaretas. Eventuelle skader etter husdyrhold må dekkes av leietager. Dersom du blir
forhindret fra å ta være på husdyret ditt, må du sørge for at noen andre kan overta omsorgen for
ditt dyr. Kommunens ansatte skal ikke belastes med dette. Dersom boligen er tilknyttet fellesarealer,
skal dyret ikke oppholde seg i disse.
Ved brudd på disse vilkår forbeholder vi oss retten til å kreve at husdyr fjernes fra kommunal bolig. I
ytterste konsekvens kan brudd på vilkår føre til oppsigelser/utkastelse.

Se også «Forskrift om hundehold, Sigdal kommune, Buskerud», samt husleielovens § 5-2.Ro
og orden
Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å opprettholde vanlig ro og orden i
eiendommen. Leieren plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren
har fastsatt til sikring av god husorden. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i
eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er
til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.
Jeg er kjent med ovenstående vilkår
__________________________________________________________________________
Sted/Dato

Underskrift

