
Myrehagen Borettslag 
 
SØKNAD OM DYREHOLD   
(Dispensasjonssøknad for boligselskap med forbud mot dyrehold)  
  
Boligselskapets navn: ______MYREHAGEN BORETTSLAG____________________________  
  
Andelseiers navn: __________________________________________________________________  
  
Adresse: _________________________________________________________________________ 
    
Jeg søker med dette om å få holde følgende dyr: __________________________________________  
  
  
I henhold til borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd siste punktum kan ordensreglene i borettslaget ha et 
forbud mot dyrehold, men en andelseiere kan få dispensasjon fra dette forbudet hvis følgende vilkår er 
oppfylt.  

• At en har gode grunner for dyreholdet  
• At dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige andelseierne  

Mine særlige grunner for dyrehold er som følger:  
  
   
  
  
  
  
Dersom søknaden innvilges forplikter jeg meg til å overholde følgende regler:  

1. Dyret skal føres i bånd eller bæres innenfor boligselskapets område.  
2. Jeg er erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr måtte påføre person eller eiendom, for 

eksempel oppskraping av karmer, skader på blomster, grøntanlegg m.v.  
3. Jeg skal straks fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i 

bed og lignende.  
4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for andre beboere. 

Dersom det fremsettes berettiget klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk 
eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til 
å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør 
styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.  

5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen/ 
sameiermøtet fatter og finner nødvendig å foreta.  

6. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene og mine plikter i boligselskapet. 
Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold.  

Undertegnede søker med dette om dyrehold i boligselskapet, og forplikter med denne underskrift å 
holde boligselskapets ordensreglement om dyrehold samt reglene som er angitt i denne søknaden.  
  
  
_______________________  _______________________  _________________________   
Sted:        Dato:        Andelseiers underskrift:  
  
SØKNAD OM DYREHOLD GODKJENT AV STYRET  
  
_______________________  _______________________  _________________________   
Sted:        Dato:        Styreleders underskrift 


