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Tilladelse til hunde- og kattepension

Ved skrivelse

af den 16. januar 2008 har De søgt om tilladelse

til erhvervsmæssig

at drive hunde- og kat-

tepension på adressen Asklevvej 12, 8653 Them.
Der er tillige med ansøgningen indsendt tegninger over stedet og indretningen.
Tilladelse fra Silkeborg Kommune foreligger.
Stedet, blev den 18. juni 2009 besigtiget af politiet. og den 23. juni 2009 af Fødevareregion
læge Bettina Ørgaard, der har udfærdiget

Nord, vi dyr-

rapport vedr. besøget.

I medfør af Dyreværnslovens
~ 18, stk. 1 og ~ 3, stk. 4 samt bekendtgørelse
nr. 1466 fra 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepension og hundeintemater
gives der hermed
tilladelse til erhvervsmæssig
at drive hunde- og kattepension på stedet på følgende betingelser:

•

At denne tilladelse

•

kendtgørelse nr. 814 af 13/0712006.
Denne tilladelse er kun gældende såfremt kravene i bekendtgørelse

•
•
•
•

ikke fritager for at indhente godkendelse

af stedet fra Silkeborg

kommune

jfr. be-

nr. 1466 fra 2007 §§ 14-24 og § 26

er opfyldt.
At denne tilladelse ligeledes kun er gældende såfremt ansøgernelindehaverne
gør det antageligt,
kravene i bekendtgørelse
nr. 1466 fra 2007 §* 7-13, § 25 og §§ 27-29 vil blive opfyldt.
Der må højt være 36 hunde og 36 katte på stedet under hensyn til bekendtgørelsens
§ 17.
At hunde- og kattepensionen
efter jeres ønske har tilknyttet Virklund Dyreklinik, Marienlystvej
Virklund. 8600 Silkeborg, tlf. 8683 7510, v/dyrlæge Peter Weis, som tilsynsførende dyrlæge.
At eventuelle

anvisninger

givet af kommunen,

den tilsynsførende

dyrlæge,

at

4,

fødevareregionen

eller po-

Skulle ovenstående, herunder indholdet og fortolkningen af de nævnte love og bekendtgørelser,
ledning til spørgsmål. bedes De straks rette henvendelse til politiet.
./. Bekendtgørelse nr. 1466 ha 2007 vedlagt.

give an-

litiet skal efterkommes.

Tilladelsen er gældende indtil videre.
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Denne tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne ikke overholdes
pkt., eller der sker overtrædelse af lovgivningen i øvrigt.

jfr. dyreværnslovens

§ 18, stk. 1, 4.

P.p.v.

1111

.. Nørskov-Je
politiassistent

Kopi af tilladelsen

er sendt ti I:

•
•

Virklund Dyreklinik, Maricnlystvej 4, Virklund. 8600 Silkeborg, vi dyrlæge Peter Weis
Fødevareregion Nord, Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup. vi dyrlæge Bettina 0rgaard

•

Silkeborg

Kommune,

Teknik og Miljø. Sø ej 3. 8600 Silkeborg
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