
 
ÖVERLÅTELSEKONTRAKT 

 
Undertecknad har erhållit denna katt av Djurskyddet Landskrona. 
 
Namn:  Kön: Född:_______________ 
 
Färg: Ras:_____________________ 
 

1 . Jag förbinder mig att vårda katten väl. 

2 . Jag förbinder mig att låta föreningens representant när som helst få kontrollera 

katten. Befinnes katten vara vanvårdad återtages den omedelbart av föreningen och 

polisanmälan görs. 

3 . Om jag vid övertagandet önskar friskintyg från veterinär betalar jag detta själv. Vid 

eventuellt senare sjukdom är jag skyldig att anlita veterinär på egen bekostnad. 

4 . Om katten på grund av olyckshändelse eller sjukdom måste avlivas skall detta ske hos 

veterinär och bekostas av mig samt skall ett intyg skickas till föreningen. 

5 . Jag förbinder mig att så länge katten är i min vård ersätta den skada som katten 

eventuellt kan förorsaka. 

6 . Om katten inte redan är kastrerad vid överlåtelsen förbinder jag mig att göra det när 

katten blivit könsmogen. Djurskyddet Landskrona står för kostnaden av kastrering om 

den görs hos någon av de veterinärer som det finns avtal med. Kastrering kan även 

göras hos annan veterinär men om priset är högre än det Djurskyddet skulle betalat hos 

veterinär som det finns avtal med så får jag själv betala mellanskillnaden. Jag förbinder 

mig även att försäkra katten och jag ska vaccinera katten efter gällande 

rekommendationer från veterinär beroende på om katten är innekatt eller har tillgång 

till utevistelse. I samband med att jag tar över katten så ska jag anmäla att jag äger 

katten till något av kattägarregistren hos SKK eller Sverak 

7 . Om katten skulle försvinna, ska jag omedelbart meddela det till Djurskyddet och 

anmäla katten försvunnen hos polisen, samt lägga in efterlysning på www.vilse.nu, 

annonsera i dagspress och sociala medier. 

8 . Vid eventuell flytt eller byte av telefonnummer skall detta meddelas till Djurskyddet 

Landskrona. 

http://www.vilse.nu/


9 . Om jag av någon anledning inte kan behålla katten är jag skyldig att återlämna katten 

till Djurskyddet Landskrona utan gottgörelse. Katten får inte säljas eller överlåtas till 

annan person utan föreningens skriftliga medgivande. 

10 . Om det finns balkong så måste jag följa Jordbruksverkets regler som kräver att 

balkonger mer än fem meter ovanför marken ska utrustas med ett skyddsnät om man 

låter sin katt vistas där. 

11 . Om jag bryter mot ovanstående villkor och katten återtages av föreningen äger jag inte 

rätt att återfå utlagda kostnader för katten. 

12 . Om undertecknad uppfyller villkoren ovan äger Djurskyddet Landskrona inte rätt att 

återta katten. 

 
 

 

Katten är vaccinerad datum:________________ och ________________________ 

Avmaskad med:________________     Datum:______________________________ 
 
Steriliserad/ Kastrerad datum:__________________________________________ 
 
 Chip nummer:____________________________________________________ 
 
 
Överlåtelsekostnad: ___________sek 
 
Adoptör:   Djurskyddet Landskrona 
Namn:  Larvigatan 17 E 
Adress:  261 39 Landskrona  
  
   0738-049644 
Telefonnummer:                                             Mail:djurskyddetlandskrona@hotmail.com 
E-post adress:                                                      SWISH: 123-172 45 82 
                                                                                                             PG: 47 55 00-5 
 
Ort och datum 
______________________________ 
 
Adoptör:  Förening: 
 
___________________________________ ____________________________ 
 
Detta kontrakt har upprättats i två exemplar. Ett till ny ägare och ett till föreningen. 


