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Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

0lietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK

724/2008).

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes opiysninger til kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank slø.jfes,

kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en
olietank skal sløjfes.

Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en
række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne
registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger
indsendte tankattest, Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en
garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.

Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d, 7. januar 2019

Matr,nr. Zo Troelstrup BV, V, Tostrup

la

)

.2013

...... 0

........ Under6,000l

1,500 t

Nedgravet/underjordisk

014s642

0 1 ,4003

14ineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens $6, stk. 1 nr. 1 3)

Kommunen

Kontakt egen kommune

0lietank

Nummer for ieknisk anlæ9.

Etableringsår. . . .

Fabrikationsår. . .

Størrelsesklasse

Størrelse.........

Placering.........

Fabrikationsnr. . .

Typegodkendelsesnr. . . . . . . .

|ndho]d...........

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......
Kontaldoplysninger - forklaring.

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommenT

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr,
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal
der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 7. januar 201 I

2.716kr

Side 7 af 18



119

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup

Skatteår. . . . , . . . . .

Kommune.......

Grundskyld. . . . . .

Grundskyld af vaerdi af skovbrug/landbrug. .......

Grundskyld af værdi af stuehus.......

Dækningsafgift, erhvervsejendomme. . . . . . . . . .. . . . ,

Dækningsafgift af forskelsværdi

Dækningsafgift af grundværdi.. .

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme).

Skat ia|t..........

Kontaktoplysninger

Adminislrativ myndighed.....

Rapport købt 7/1 2019

Rapport lærdig B/1 20'19

Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan
også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer.

Fra januar 201 9 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven),

hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantværdi, som en
ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed
og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom,
men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i

nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne,

Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud
fra ejendommens stØrrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet
bedst muligt i økonomisk henseende.

lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 201 I for ejerboliger, sker vurderingen

som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 7. januat 2019

Vurderingsår. . . .

Dato for seneste vurdering eller ændring....

fjendomsværdi

Grundværdi.....

Fradrag..........

Stuehus grundværdi. .. . . .

Stuehusværdi...

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.

Telefonnummer

www adresse..

910,000 kr

Vurderingsstyrelsen

7222 1616

https://www.vurdst.dk/
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Forfalden gæld til kommunen

Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på

ejendommen og dermed overtages af køberen?...

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke for.trinsberettiget gæld til

forsyningsselskaber. "

Her fremgår evt, forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på

ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene j de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfålden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Siørrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion

Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyeisen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillot, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår

I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.

Oplysninger vedr, Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. B. januar

201 I

Ja

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i a|t........

Gælden er opgjort pr.................

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato..

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.

Forfalden gæld bilag. .. . . ..

Gældsooster vedrørende: Afeifter Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: G ebVr for underretning

Krav i alt vedrørende denne gæ|dstype... .......................

Gældsposter vedrørende: Renter Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gaeldstype.

Gældsooster vedrørende: Rvkker Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

.............Ja

.5,945,33 kr

07-03-z0t I
07-03-20r 9

.......... Nej

......Sebilag

3 t 0,00 kr

4,562,70kr

450,00 kr

122,63kr
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Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger - forkJaring.

Kontaktoplysninger

Kommunen

Kontakt egen kommune

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommenT

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt alhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller |andzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens g 34.

Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 7. .ianuar 2019

Zonestatus: Landzone

Matr.nr. 20 Troelstrup By, V. Tostrup

Andel af mairikel dækket af zonen. .. .

Kontaktoplvsninger

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Landzone

I007o

Administrativ myndighed.......
KontaKoplysninger - forklaring.

Kommunen

KontaK egen kommun6

Kommuneplaner

Kommuneplaner........., Ja

Kommuneplaner, vedtagne

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og
retningslinjer {or den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land.
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansøgninger om byggetilladelse.

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for
delområderne og som hovedregel angiver:
- arealets overordnede anvendelse
- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens største højde
- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 7. januar 2O1g

Kommuneolan: Kommune Dlan 2017-2029

Planens navn....................

Kommune.......

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttraedelse af plan,

Link til plandokument........,..

Kommuneplan 2017-2029

... Viborg

21-06-2017

30-06-201 7

...,.. Link

Side 10 af 18
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.......
KontaKoplysninger - forklaring.

Kommunen

KontaK egen kommune

Kommuneplaner, forslag

Rapportkøbt7/1 2019

Fapport færdig 8/1 2019
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d, 7. januar 20'19

Kommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 7. januar 2019

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 7. januar 2019

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 7 . januar 2019

KommuneDlan: Udvikli ngsstrategi 201 1

Planens navn....................

Kommune.......

Planstatus. . . . . . .

Omfang af revisron..............

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

Link til plandokument...........

Udviklingsstrategi 20 i 1

,................... Viborg

................. Vedtaget

Fuld revison

02-t t -201 1

05-0 I -201 2

....................... Link

Komm uneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 7. januar 2019

Kommuneolan: Udvikli nssstrateei 201 5

Planens navn..............

Plannummer....

Kommune.......

Planstatus. . . . . . .

Omfang af revision........

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . .. .

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..

Link til plandokument..............

Udviklingsstrategi 20 1 5

Udviklingsstrategi 20 1 5

.................... Viborg

................... Forslag

Fuld revison

24-06-201 5

24-06-201 5

24-08-z0t s

....................... Link

Side 1l af18
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Kommuneplantillæg, forslag

Kommuneplanti llæg, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 7. januar 20.19

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdiq 8/1 2019 Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillaeg, forslag er indhentet d, 7. januar 2019

Kommuneplantillæ9, vvm, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæ9, wm, vedtaget er indhentet d. 7. januar 2019

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d.7. januar 2019

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold
Hvilke af løbsf orhold er der reg istreret for ejendommenT.. .. . . . . . . . .. . Mekanisk rensning med

nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledos i6t og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af
kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dklbbr-vejledning.

Oplysninger vedr. Aktuelle alløbsforhold er indhentei d. 7. .ianuar 2019

Matr.nr, Zo Troelstrup By, V, Tostrup

Afløbsforhold. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)

KontaktoplVsninger

Administrativ myndighed.......
Kontaldoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Påbud/tilladelser vedr, spildevandsforhold på ejendommen

Er der registreret påbud/tilladelser vedr, spildevandsforhold på ejendommen?.......

Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil

de fremgå her.

Oplysninger vedr. Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold er indhentet d. 7. januar 2O19
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Adminjstrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger - forklaring.

Matr,nr. 2o Troelstrup Bv, V, TostruD

Udledningstilladelse......,

KontaktoplvsninRer

Der foreligger ingen kendt tilladelse

Kommunen

kontald egen kommune

Aktuel vandforsyning
Hvilkentypevandforsyningerderregistreretforejendommen?.............. privat,atment

vandforsyningsanlæg

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en eiendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsaniæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 7. januar 201 g

14atr,nr, 2o Troelstrup By, V. Tostrup

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Vandforsyning..

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.....

Privat, alment vandf orsyningsanlæg

Kommunen

Crundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beslqttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en

afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 7. janua( 2019

Matr.nr, Zo Troelstrup BV, V, Tostrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Typeafområde........ 0mråder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

Ja

ja

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.....

Side 13 al 1B
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0m ejendomsdata rapporten

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Generelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i

ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rappor.t, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses naermere om oplysningerne, der indgår i

ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil

(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet, Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rappoften er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporlen.

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.

r BBR-meddelelse
. Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Vurderingsmeddelelse
. Tilstandsrapporl (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Energimærke
r Kort over vejforsyning
. Jordforureningsattest
. Eftersynsrapport
. Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-
meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.

Energlmærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Ellnsta I lationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.

Side14af18
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Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen reglstrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.

Byggeskadeforslklng
Siden 1. april 2008 har professionelle byghener været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i

forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggerj. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1 -års og 5-års eftersyn.

0lletanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i

BBR ikke i sig selv er en garanti {or at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er lernet fra
ejendommen.

Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.

Byggeskadefonden (BvB)
Her kan du se BvB's eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt
byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbeider en
eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt
og byggeskader, der konstateres ved eftersynet.

Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den Iaveste af de
to seneste grundvaerdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i

den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.

Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt {ra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.

lndefrysnlng af grundskyld
Fø 2O1B-2O21 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsvaerdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsvaerdiskat og
kommunal ejendomsskai). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er
under omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 201 1-vurderingen nedsat
med 2llz procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra2O14.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen
fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne
sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en

ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendommelra 2O12. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række
sektorlove.
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HusleJenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den .1. 

september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.

ArbeJderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig aIgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages åf en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvrdere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.

Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendeise af arealer.

Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. istrid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan

- efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i

planen.

Landzonetilladelser
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone må
opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer.

Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behåndling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.

Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller

fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

Vejforsyning
Der leveres kort for området omknng ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

Aktuel vandforsynlng
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsynin gsanlaeg.
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Påbud/dlspensatloner/anbefallnger vedr. vandindvindingsanlæg på eJendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.

Grundvand - Følsomme lndvindingsområder
Oplysningen er etableret for at besffie drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Jordf oruren in gsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

Kortla gt Jordforuren lng
Kodlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (Vl ) og/eller vidensniveau 2

$/2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

Lettere jordforuren in g
Byzoneområder klassiliceres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassiflceringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr, lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er

omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.

Påbud lht, Jordforurenlngsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.

Der oplyses om påbud efter SS S(2), 10,44(2),48,72a, jf, S 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformå1. Med fredskovspligten fØlger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Majoratsskov
Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens

lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven.

Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbesl{/ttelsesloven $ 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med besMet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.

Internatlonale naturbeskyttelsesområder
lnternationale beslryttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Landbrugspllgt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder

særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

SkovbyggelinJer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha lnden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
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5ø- og åbeslqfttelsesllnjer
Søbesllyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for besffielseslinjen er der generelt forlcud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterænet, beplantningen o.l.

Kkkebyggellnjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kkkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Klltfrednlngsllnje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beslryttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre iilstanden af klitfredede arealsr eller at udøve aKiviteter, der kan
lørcIil øgel risiko for sandflugt.

Strandbeskyttelsesllnje
I åbne landskaber ligger strandbes$ttelseslinjen typisk 300 m fra t<ysten. I bebyggede områder typisk 100

m eller mindre fra kysten. lnden for en strandbesMtelseslinje må der blandt andet ikke placeres

bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer iterrænet,
tilplantning eller hegning.

Beskyttede sten- og Jorddlger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er besl!y'ttet mod tilstandsændringer,.jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til al afgøre, om der er bes$ede diger i et
område.
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Matr.nr...........
Grundareal....... .... .

Ejendomsnummer:.............
Kommune:.......
Ejerforhold:. . . . . .

Enhedens samlede areal:......
Anvendelse:. .. . .

Antal vaerelser:..

Antal samlet fust ejendomme:.
Antal bygninger:. . . . . . . . . . . . . . . . .

........ Troelstrupvej 7, 9632 14øldrup

2o Troelstrup By, V, Tostrup
I 236 mz

2t5t t0
. . .. Viborg Kommune

.. Privatpersoner eller interessentskab
............... l68 mz

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

............'........' .'.......'..'.''..,'.'.' 
]

Bygnlnger
BBR-meddelelsen.
Energimærkring
lilslandsrapport . ...............,
Elinstallationsrapport . .... .. ........,
Byggesag. . . . . . . .

Byggeskadeforsiking.............
Olietanke.........
Fredede bygninger........
Byggeskadefonden (BvB)...................

Økonoml
Ejendomsskat (grundsl1yld).................
E1'endomsskattebillet. . . . . . . . . . . . . .

lndefrysning af grundskyld...
Ejendoms- og grundværdi..
Vurderingsmeddelelse. ... ...... . .......... ..

Forfalden gæld til kommunon....
Huslejenævnssqger.. .... . .... .. ..... ...... ..

Arbejderbolig. . . .

Jordrente. . . . . . . .

Statstilsted eft er stormiald. .

Planer
Zonestatus. . . . . .

Lokalplaner. . . . . .

Landzonetilladelser...............
Kommuneplaner...................
Spildevandsplaner. . . . . . . . . . . . . . . . .

Varmeforcyning
Vejforsyning. . . . .

Hovedstadsområdets transportkonidorer.

Spildevand og drikkevand
Aktuelleafløbsforho|d................. l4ekaniskrensningmednedsivningsanlæg(tilladelseikkepåkrævet)
Påbud/tilladelservedr.spildevandsforholdpåejendommen ........la
Aktuel vandforsyning................ Privat,almentvandforsyningsanlæg
Påbud/dispensationer/anbofalinger vedr. vandindvindingsanleeg på ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Grundvand - Drikkevandsinteresser........... ......................... Ja

Grundvand - Følsomme inclvindingsområder................. ....... Nej

Jordforurening
Jordforureningsattest. . . . . . . . . .

Kortlagt jordf;ruruning............. . ... ..

Lettere jordforurening. . . . . . , . . . . . . . . . . , , . . . .

Påbud iht. jordforureningsloven...........

Natur, skov og landbrug
Fredskov. . . . . . . . .

Majoratsskov....
Bes(yttet natur.............
I ntemationale naturbeskyttelsesomåder.
Landbrugspligt..

Bygge- og beskyftelseslinier
Skovbyggelinjer.
Sø- og åbeslqyttelseslinjer....... .. .........
Klkebyggelinjer.
l(itfredningslinje

ja, se bilag
.....'.,.. E

la, se bilag

Ja, se bilag
....... Nej

.......Nej

.........1a
........Nej
....... Nej

..2.716kr.
Ja, se bilag

......... Nej

9l 0,000 kr.

. Ja, se bilag
. Ja, se bilag
......... Nej

........ Nej

........Nej
......... Nej

Landzone

Nej

Nej

.la
Nej

Nej

IaB

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
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Strandbeslqyftelseslinje........
Beskyttede sten- og jorddigei

Nej
Nej
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel- Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende.
Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Troelstrup By

Matrikelnummer 2o

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i

nærheden af det søgte).

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk

llanmarks Miljdpnrt*l
Data cm rniljtret i Darrmark

J ordforu ren i ngsattest

Den 07-01-2019, kl. 19:23

I Uagået ffterKortlægning

! Udgået Før Kortlægning

! Jordforurening. V2

,l: Fo Nuanceret

tj Ft Nuun""t"r

il F2 Nuanceret

I Jordfonnening. Vl
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Danmar"ks Miljdpnrtal
Data om miljø*t i Dannrark

Kontakto IN

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Regi onshuset H olstebro, L ægårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raasioffer@ru.rm.d k

www.jordmidt.dk

Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Den 07-01-20'19, kl. 19:23

4 36 c4 b48-ff 3 1 - 4 4f 2-9ogf - 6 5620 c aB 1 7 2c
Side 2 af 3

Adresse Prinsens Alle 5 | B800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.d k/db/Kommune.nsfiA lle/F 6A D 5206023C 0C 5 CC 125723400431 5 E B ?

OpenD ocument
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det

skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Mlljøportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle
anvendelse til boli gformål

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens $ 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte tilfælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
fejlagtigtfremgårsom områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejderiøjeblikketpå atfå rettetop dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over
matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Danmarks Miljdpartal
Dat* om irriljøet i Danrnark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.miljoeportal.dk

Den 07-01-2019, kl. 19:23
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@Afsender: SKAT

Ejendomsvurdering
Brændgårdvej10
7400 Herning

Ejendomsvurdering 5T<AT

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer

7 91_ 21,sL1,0
Matr. nr.

TROELSTRUP BY 20
Modtager/ejer Vurderet areal

1,.236 m2

Ejendommens beliggenhed

Troelstrupvej 7

7 91,
SKATs telefonnr.

72 22 18 18
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 3l- Vmt 1

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 201'l vurderet sådan:

Udskrevet

08 / 02-2013

Benyttelse

01 - Beboelsese-jendom med 1 lei1 ighed

Ej endomsværd i

gen mellem 1.

indflydelse på

950.000 kr Grundværd i

ansvar,
skal du

121.7OO kr

at oplysningeme er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
kontakte kommunens BBR-myndighed.

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor-
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels-
værdi pr. 1. oktober 201 l. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
jf. $ 9, stk. 1, $ 13, stk. l, samt $ 33, stk.l og stk. 12-18.

Vurderingen er foretaget på grundlag afkonstaterede handels-
priser ved ejendomssalg frem til l. oktober 201 l. Prisudviklin-

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priseme på solgte
ejendomme i området.

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gæ1-
der for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen iløbet af 2011.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på7222 18 18.

Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT itrrke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderings-
ankenævnet.

oktober 201 1

vurderingen.
nettet www

Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kom-
munens register om ejendommens areal dg-arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.

Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens

Områdeoplysninger

N

q

c;

ci

N
F

oo
o
Y

Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv
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SPECTFIKATIONER

Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpris
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet

BebyggeL areal
Kælderareal
Fritlig. garage, udhus mv
Vægtet eLageareal

1000 m,
236 m2 a

120
7

kr
kr

1-20.000 kr
1- .652 kT

t21.652 kr
L27.700 kr

Antal m2

Etagea rea I 168 m, x
50m2x
45m2x

1-00 ?'

rsz
5Z

168 m2

8m2
2m2

178 m2

Beløb Dr. m2 Beløh

Værdiberegning Standardpris for området
Opførelsesår: 1951
om-/tilbygningsår : L97I
Bebygget areal
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m2

Bygningsværdi

F icndomqrrprd i

168 m2

5.800 kr
-72 kr
153 kr

-L44 kr
-1.050 kr
4.687 kr

778 m2 x 4.687 kr 834 .286 kr

Beløh

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet værdi i alt
Ejendomsværdi afrundet

12a.700 kr
834.286 kr
955.986 kr

950.000 kr

Du kan kTage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over
ej endommens handel-sværdi.

o
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o
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Eleftersyn

Elinstal lationsrapport for ejendommen

Sælger Lisbeth Tang Sørensen og Hans Erik Nielsen

Adresse Troelstrupvej 7

Postnr. og by 9632 Møldrup

Dato 18.09.2015

Udløbsdato 18.09.2016

Lb.nr. 201227

Autoriseret
elinstallatør-
virksomhed

OBH-lngeniørservice ÆS
Agerhatten 25
5220 Odense SØ
Tlf.: 70 21 72 40
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VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER

Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et
eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan
sælgeren blive fritaget for det normale 1O-årige
sælgeransvar,

Vigtige oplysninger om
elinstal lationsrapporter og eleftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og
ejerskifteforsikring.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens
elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren
gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre
bygninger, hvor der er elinstallationer.

Eleftersynet bliver udført af autoriserede
elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.

Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i

virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatør.

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse,
der opføres nu.

Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsai vil kunne

Tre vigtige ting, du skal vide om
el i nstal lationsrapporten

1. En elinstallationsrapport er en
beskrivelse af manglende eller
nedsat funktion ved
elinstallationerne og af ulovlige
forhold ved elinstallationerne

Elinstallatøren foretager en visuel
gennemgang af husets elinstallationer og
åbner stikprøvevis nogle af
elinstallationerne for at se, hvad der er
bagved.

Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som kan afdække
ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallationerne, som på kort eller
længere sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand,

Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil
kunne påvirke elinstallationernes funktion,
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret
ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du

ikke får en vurdering af, om

elinstallationerne er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration på

husets elinstallationer.

2. Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som
elinstallatøren ikke har mulighed for at
finde. Eleftersynet handler primært om
ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan indebære risiko
for personskade eller brand.

Ejerskifteforsikringen dækker
omkostninger til at udbedre ulovlige
elinstallationer og funktionsfejl, som ikke

er omtalt i elinstallationsrapporten.

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som elinstallatøren
giver en installation eller en

Dato:18.09.2015 Side 2 af 1B
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fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der
er lovligt udført for 20 år siden, og som også er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.

Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en
ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller
elinstallationsrapporten i mindst 5 år.

Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med
elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af
Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter
at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens
medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne
i din ejendom.

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på
www. bol i g ej e r. d Me I i n stal I atio n s ra p port

Hvis du er utilfreds med din
elinstal lationsrapport

Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et
professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige.

Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold,
funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten
giver et forkert indtryk af elinstallationerne.

Du kan klage til Ankenaevnet for Tekniske Installationer,
Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klagerfra både
købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet
af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog
forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til
Ankenævnet.

Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på

wvwv.el-ws-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41

77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.

Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan
undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for
cirka 6 måneder.

installationsdel, og prisen på at få gjort

elinstallationen lovlig og funktionsdygtig.
Der kan være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan

udbedres, men som kan indebære alvorlig
risiko for personskade eller brand, hvis der
ikke gøres noget.

Elinstallatøren kan også bruge karakteren
UN. Denne karakterskal forstås som en
advarselslampe, der tændes. Her er
noget, som kræver en nærmere
undersøgelse, end eleftersynet har givet

mulighed for.
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Til dig, der skal købe

Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.

Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver
elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de
undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten
oplysninger fra sælger om elinstallationernes
funktionsdygtighed.

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i

elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen.
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.

Elinstallationsrapportens karakterer Kl, K2 og K3 beskriver
ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på
kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige
forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.
Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl
for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold.

Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed
er ikke en garanti.

Sådan foregår et eleftersyn

Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man
umiddelbart kan se, og derforetages også stikprøver, hvor
nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne
undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel
sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af
elinstallationsrapporten.

Hvad kigger elinstallatøren efter?

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet

kontrollere eltavler

foretage kontrol måli n g af fejlstrømsafbrydere

kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

kontrollere lawoltsinstallationer

kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spændingsførende dele.

Her er en liste med eksempler på
forhold, som elinstallatøren ikke
holder øje med:

. bagatelagtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstallation med den
pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstallationernes
funktionsdygiighed nævneværdigt

. dele af elinstallationen, der var
utilgængelige

. elinstallationer uden for selve
bygningen

. hårde hvidevarer

. andre brugsgenstande

. om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold
eller hver funktionsfejl en karakter, der
svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

lB - lngen bemærkninger

K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel

Kl - Ulovligt forhold, som ikke
umiddelbart er farligt, og som ikke
påvirker funktionsdygtigheden

K2 - Ulovligt forhold, som på længere
sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed ien mindre og

afgrænset del af installdtionen

K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller på kort sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en væsentlig eller
omfaftende del af installationen

UN - Bør undersøges nærmere
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Eli nstallationsrapportens gyldighed

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.

Tilstandsrapport

Du skal være opmærksom på, at der ud over
elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at
der kan tegnes ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på www.boligejer.dAtilstandsrappori

Ejerskifteforsikring

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport.

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv
betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad
enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en
elinstallati-onsrapport eller ej.

Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle
minimumskrav for dækningens omfang.

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du
skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab
er højere.

Om ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod

støne udgifter til blandt andet
udbedring af skjulte ulovlige
elinstallationer.

Du må normalt selv betale for udgifter
til udbedring af mindre forhold ved

elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebære risiko for personskade

eller brand, vedligeholdelse Samt

udbedring af almindeligt slid og ælde.

Forhold, der er beskrevet i

elinstallationsrapporten eller i

tilstandsrapporten, er ikke dækket af
ejerskifteforsikringen, medmindre
forholdet er klart forkert beskrevet.
Ejerskifteforsikringen dækker heller
ikke forhold ved elinstallationer, der er
normale iældre huse.

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring
p å vwrw.fo rsi kri n g so plys n i ng e n. d k
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Til dig, der skal sælge

Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i

bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.

Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste
overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende

I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens
elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da
installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende
eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.

Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten
fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatøren for at få det afklaret.

Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som
administreres af Sikkerhedsstyrelsen.

Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens
kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også
indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål

Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
følgende fire punkter:

Elinstallationsrapporten er udarbejdet
mindre end 1 år før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

Du har også fået udarbejdet
tilstandsrapport.

Du frernskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at betale

halvdelen af præmien.

Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit
1 0-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til
at hæfte for:

. forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstående
havebelysning)

. hvis du bevidst eller groft uagtsomt har
givet ukorrekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funKionsmangler, du har kendskab
tir).
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Sammenfatn ing af eleftersyn

Etage Rum IB KO K1 K2 K3 UN

Stuen El-Tavle (Køkken) 7 0 0 2 0

Stuen Entr6/gang J 0 0 0 0 0

Stuen Stue mod syd 2 0 0 0 0

Stuen Værelse mod sydvest 3 0 0 0 0 0

Stuen Værelse mod nordvesi 3 0 0 0 0 0

Stuen Værelse mod nord 3 0 0 00 0

Stuen Stue mod sydøst 2 0 0 0 0

Stuen Overdækket terrasse 1 0 0 0 0

Stuen Carport 2 0 0 00

Stuen Køkken 2 0 0 1 0 0

Stuen Gæstetoilet 3 0 0 0 0 (-)

Stuen Badeværelse 3 0 0 0 0 0

Kælder Fyrrum 0 0 0

Kælder Kælderrum mod nordøst 3 0 0 0 0 0

Kælder Kælderrum mod øst 2 0 0 0 0

Kælder Sauna 2 0 0 0 0 0

Generelt 5 0 0 0 0 0

Forklaring af karakterer

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

lB - lngen bemærkninger

K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel

Kl - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

UN - Bør undersøges nærmere

Dato: '18.09.2015 Side 7 af 1B
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Elinstallationens ti lstand

Stuen

El-Tavle (Køkken)

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er tavlen let tilgængelig for
betjening?

Ja

Er tavlekapslingen intakt? Nej K2 Der mangler tætning omkring kabelindføringer i gruppetavle
og der er synlige ledninger mellem elmåler og relæ

Er tavlen opmærket korrekt? Ja

Er der det krævede antal
lysgrupper?

Ja

Er der fejlstrømsafbryder (HFl-
eller HPFI-afbryde0?

Nej K2 Der er installeret en forkert type fejlstrømsafbryder

Fun gerer fejlstrømsafbryderen
korrekt ved kontrolmåling?

Nej K3 Den kobler ikke ud inden for strømgrænsen og tidsgrænsen

Slår fejlstrømsafbryderen fra ved Ja
påvirkning af testknappen?

Er hele installationen beskyttet
mod indirekte berøring?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?

Ja

Er der en virksom
jordforbindelse?

Ja

Dato: 18.09.2015 Side B af 1B
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Entr6/gang

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220
I 250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod øst.
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør

Stue mod syd

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220
I 250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tllslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bagiover
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K2 lnstallation er ikke ført korrekt ned i nedhængt loft.

Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loft.

Dato:18.09.2015 Side 9 af 1B
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Værelse mod sydvest

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220
I 250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod vest.

Værelse mod nordvest

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220
1250V stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod vest.

Dato:18.09.2015 Side 10 af 18
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Værelse mod nord

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220
I 250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har vaeret adskilt? Lampeudtag mod vest.

Stue mod sydøst

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 22Q

1250V stikkontakter?
Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K2 lnstallation er ikke ført korrekt ned i nedhængt loft og er ikke
monteret korrekt

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod øst.

Dato:18.09.2015 Side 'l 1 af 18
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Overdækket terrasse

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

lkke
relevant

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K2 lnstallation til dåse er udført i ulovlig bøjelig ledning.

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod syd.

Carport

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

lkke
relevant

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har været adskilt? Kraftstikkontakt mod øst.

Dato:18.09.2015 Side '12 af 18
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Køkken

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 2201 Ja
250 V stikkontakter?

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er stikkontakterne fordelt på
to lysgrupper?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K2 lnstallation til lampeudtag er udført i ulovlig bøjelig ledning og
ført gennem konstruktionen.

Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx komfur og
opvaskemaskine) forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod nord.

Dato: 18.09.2015 Side 13 af 18
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Gæstetoilet

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der den krævede
stikkontakt?

lkke
relevant

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dato: 18.09.2015 Side 14 af 18
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Badeværelse

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der den krævede
stikkontakt?

lkke
relevant

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?

Ja

Hvad har været adskilt?

Kælder

Fyrrum

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Nej
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

K2 Afbryder el ler stikkontakt mang ler fastg ø relse

Er der dåser bagiover
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K1 Lampe mangler fastgørelse

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod øst.
Afbryder og stikkontakt mod syd
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Kælderrum mod nordøst

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

t^Jd

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ja

Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør

Kælderrum mod øst

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Nej K1 Der er for store åbninger ved dåse

Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loft.
Stikkontakt ved væg ved dør

Sauna

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder Ja
til tilslutningssteder?

Hvad har været adskilt?

Dato: 18.09.2015 Side 16 af 18
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Besøget

Elinstallationen gennemgået: 17.09.2015

Gennemgangen foretaget af: Thomas Sørensen

Starttidspunkt: 11:00

Sluttidspunkt: 14:00

Spørgsmål Svar Note

Var der adgang til alle rum? Ja

Blev alle rum gennemgået? Ja

Generelt

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er al materiel fastgjort? Ja

Er der låg på dåser og rosetter? Ja

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast
installation?

Ja

Er installationen beskyttet mod
fysisk overlast?

Ja

Er samlinger anbragt i dåser? Ja

Dato: 18.09.2015 Side 17 af '18
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Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed

Spørgsmål Svar Note

Fungerer hele elinstallationen? Ja

Stemmer sælgers oplysninger om Ja
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen

Stamoplysninger

Boligen

Adresse Troelstrupvej 7

Postnr. og by 9632 Møldrup

Opført år '1951

Samlet
bygningsareal

232

Særlige
oplysninger
om
ejendommen

Brændeskure litra C og D er uden elinstallation

Boligens ejer

Adresse Troelstrupvej 7

Navn Lisbeth Tang Sørensen og Hans Erik Nielsen

Postnr. og by 9632 Møldrup

Email

Telefon lkke oplyst

Dato: 18.09.20'15 Side 1B af 1B
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-^-
lil ,n"rnimærkning for føtgende ejendom:

SIDE 1 AF 12

Adresse:
Postnr./byr
BBR.nr.l
Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lraz
Energikonsulent:

Troelstrupvej 7

9632 Møldrup

791-2151 1 0-001

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

21,18 Skov
rummeter
brænde

Programversion; Energy08, Be06 version 4 Firma: Jysk Huseftersyn ApS

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

. Udgift inkl.
moms og afgifter:

Lavt forbrug
15.882kr.1år

. Forbrug:

Energimærket ang iver varmeforbrug under
standard-betingelser for vejr, famil iestørrelse,
krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet -
ikke om måden den bruges på eller om vinteren
var kold eller mild.
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra
det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og
varme-regninger.
Laes mere i pjecen "Sådan beregnes
varmeforbruget i boligens energimærke" på
www.energitjenesten.dk.

Højt forbrug

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre
det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

€

Forslag til forbedring

lsolering af etageadskillelse mod
uopvarmet kælder

2 lsolering over gl. loftslem

3 lsolering af varmefordelingsrør i

kælder

Adis
besparelse i

energienheder

22 kWh el
2,56 Skov rummeter

brænde

0,04 Skov rum
braende

11 kWh el
1,29 Skov rumm

brænde

Ailis
besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet
investering
inkl.moms

Tilbage-
betalingstid

2.000 kr 16.100 kr 8,1 år

27 kr 300 kr 9,3 år

'1.000 kr 4.900 kr 4,9 år
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Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år fra=
Energikonsulent:
Programversion:

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

EnergyO8, Be06 version 4 Firma: Jysk Huseftersyn ApS

---til

Adis
besparelse i

energienheder

Arlig
besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet
investering
inkl.moms

SIDE 2 AF 12

Tilbage-
betalingstidForslag til forbedring

4 Efterisolering af let ydervæg mod
kældeftrappe med 100 mm.

5 Montering af 20 kvm solceller i

taget

6 Montering af ny cirkulationspumpe
på varmeanlæg

600 kr 10.500 kr 20,8 år

1.954 kWh el 4.400 kr 56.000 kr 13,0 år

5 kWh el

0,66 Skov rum
brænde

'13'1 kWh el 300 kr 2.500 kr 8,7 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,
forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere
energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere
fjernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre
følgeomkostninger.
Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
lnvestering = '100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100120 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af
besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv
varmekilde og bedre isolering.
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SIDE 3 AF 12

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år tra=
Energikonsulent:
Programversion:

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

EnergyO8, Be06 version 4

,,4

Firma: Jysk Huseftersyn ApS

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag naevnt ovenfor:

. Samlet besparelse på varme 3.419 kr.lår

. Samlet besparelse på et til andet end opvarmning 4.694 kr.lår

. Samlet besparelse på vand 0 kr./år

. Besparelser i alt 8.113 kr./år

. lnvesteringsbehov 90.089 kr. inkl. moms

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.
Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.
Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre
indeklima.
Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer,
som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D

Til sammenligning:
For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tiHælde betale
både for isolering og det nye tag.
Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i

huset.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger
Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 o97.4.
Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

ved
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Energimærkning nr,:
Gyldigt 7 år lraz
Energikonsulent:
Programversionl Firmar Jysk Huseftersyn ApS

Forslag til forbedring

Ailis
besparelse i

kr. inkl, moms

7 Udskiftning af gl. 2 lags termoruder til lavenergi 13 kWh el 1.200 kr
1,52 Skov

braende

8 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 6 kWh el 600 kr
0,69 Skov ru

braende

9 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge 16 kWh el
'1,86 Skov rummeter

brænde

1.500 kr

10 Udføre nyt terrændaek 15 kWh el '1.400 kr
1,82 Skov

brænde

11 lndvendig eller udvendig efterisolering af ydervaegge 7 kWh el 700 kr
0,81 Skov ru

braende

12 Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude 1 kWh el 95 kr
0,12 Skov ru

braende

Boligen er opført i 1951 med om/-og tilbygning i 1973-1978 og i betragtning af dette i nogenlunde normal
isoleringsmæssig stand.

Det opvarmede areal er boligen som helhed efter BBR. Der var adgang til alle rum som også opvarmes
af nuværende ejer.
Der er flere gode energibesparende forslag. Efterisolering af varmerør i kælder er den bedste
investering. Derudover vil der også være god rentabilitet ved at isolere etageadskillelsen mod kælder og
udskifte den gamle varmepumpe. Samt i at montere solceller på tagside mod syd.
Der er bla. også muligt at udskifte termoruder, men dette er ikke rentabelt når de nuvaerende energipriser
tages i betragtning.

Registreringen er foretaget ud fra visuel besigtigelse samt ved opmåling. Der var ikke tegninger med
byggetekniske oplysninger om konstruktionerne. Skjulte konstruktioner er vurderet ud fra oplysninger fra
ejer og byggeteknisk erfaring og ud fra byggelovgivning på opførelses/- tilbygningstidspunktet.

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

Energy08, Be06 version 4

-&

Adis
besparelse i

energienheder

konklusion



159

Energimærkning
-^-m

SIDE 5 AF 12

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lra:
Energikonsulent:
Programversion:

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

EnergyO8, Be06 version 4 Firmar Jysk Huseftersyn ApS

Rentable forslag med betalingstid over 10 år er medtages ud fra den betragtning, at det dels giver en
komfortforbedring og er med til at sikre en god gensalgsværdi, også set i forhold til sandsynlig stigning i

energipriserne.

. Loft og tag

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld
Præfab. isoleret loftslem til uopvarmet tagrum.
Gl. uisoleret loftslem i køkken..

Forslag 2

Forslag 8

lsolering af loftlem med 300 mm.

Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. lnden efterisolering af loft
igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er
tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal
tillaegges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af
eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen

. Ydervægge

Status Ved ydermure fra opførelse i 1951: 30 cm teglmur med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring
Ydervaeggen er efter oplysning fra ejer efterisoleret med polystyren/mineraluldsgranulat
lambda-klasse 45.
Tilbygget: Ydervægge er udført som ca. 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en
halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 75 mm
mineraluld.
Vaeg mod trapporum er udført som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig.
Hulrum mellem beklædninger er skønnet ikke isoleret.

Forslag 4: Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af indvendig isoleringsvæg på lette
ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt
beklaedning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske
installationerføres med ud i ny væ9.

Forslag 9 og 11: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv
dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og
bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væ9. Alternativt
foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en
pladebeklaedning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt
udskiftes helt iforbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning erteknisk bedre,
idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne storl set elimineres og husets facader
kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebaerer det i langt

ikonsulentens bygningsgennemgang
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mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres
dog markant herved, og det skalforinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale
myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.

. Vinduer, døre og ovenlys

Status: Yderdør og sideparti og med 2 ruder i både dør og sideparli. Dør og sideparti er monteret
med 2 lags termorude.
Terrassedøre og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags termorude.
Oplukkelige vindue i køkken med 1 ramme. Vindue er monteret med 2 lags energirude.
Oplukkelige vindue i lille stue med 1 ramme. Vindue er monteret med 2 lags energirude.
Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.
Faste vinduer med '1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.

Forslag 7 Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1.
Energiruderne skal være med varm kant.
Udskiftning af 2 lags termoruder i terrassedøre til energiruder med U-værdi mindre end
1,1. Energiruderne skal vaere med varm kant.

Forslag 12 Udskiftning af yderdør med 2 lags termorude til yderdør monteret med 2 lags energirude
med varm kant.

. Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er udfø11 i beton og slidlagsgulv. Gulvet er skønnet isoleret med 50 mm
mineraluld under betonen.
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem
bjaelker. Gulve er udført i trae.

Forslag 1 lsolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kaelder med 150 mm
mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, forskalling og afsluttet med godkendt
loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt atføre synlige rør med ned under nyt loft, eller
udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer
er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i

Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og
der vil opstå problemer med for lav loftshøjde.

Fjernelse af eksisterende terrændaek og udgravning til underkant af ny isolering, der
afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader,
og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulwarme øges
isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende
installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på
rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er
ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i

Bygningsreglementet.

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

Energy08, Be06 version 4

Forslag 10



161

Energimærkning
-^-tf,

SIDE 7 AF 12

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lra;
Energikonsulent:
Programversion:

100277874

16-08-2012

Freddy Vilhelmsen

Energy08, Be06 version 4

-"&...

. Kælder

Status:

Firma: Jysk Huseftersyn ApS

Der er kaelder under bygningsdel fra opførelse i 1951 - kaelder er uopvarmet.

. Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og
aftraeksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er
normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt
taetningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

. Varmeanlæg

Status: Ejendommen opvarmes med olie og fast brændsel i kombikedel. Kedeler installeret i

kælder. Anlægget er et centralvarmeanlæ9. Kedlen er en nyere velisoleret solokedel fab.
Baxi med nyere oliebraender og kammer til fyring med fast brændsel. Der er beskedent
tab i kedlen og oliebrænderen. Der er monteret nyere pumpe til cirkulation. Der er
integreret varmvandsbeholder i kedlen. I beregninger er der kun regnet med forbrug af
fast brændsel som hovedsaglig for muværende anvendelse. Ved blandet forbrug af olie
og fast brændsel kan der regnes med at 120 liter olie svarer til ca. 1 rummeter træ eller
480 liter olie svarer til 1 ton træpiller.

. Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder der er integreret i kedel.

. Fordelingssystem

Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udføtt som to-strengs anlæ9. Der er desuden gulwarme i

badeværelset
Varmefordelingsrør i kaelder er udført som 112" og 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15

mm isolering.
Enkelte rørstykker er uisolerde.
På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en
effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

lsolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med
pap og lærred.

lsolering af uisolerede varmefordelingsrør med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med
pap og laerred.

Varme

Forslag 3:
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Forslag 6: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg
Det vurderes at pumpe kan udskiftes tilen pumpe med lavere effekt, som Grundfos
Alpha 2.

. Automatik
Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt

rumtemperatur.
Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder
kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

. Solceller
Forslag 5: Montering af solceller på syd facade. Det anbefales at der monteres solceller af typen

Monokrystalinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 20 kvm, indbygget
i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium har en
noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen
Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette
kan ikke anbefales.

. Varmepumper

Status: Der er ikke varmepumpe/jordvarme i bygningen. Ved nuværende fyrring med fast
brændselvil det ikke være rentabelt at installere. Ved opvarmning med olie skønnes en
varmepumpe at vaere rentabelt.

. Solvarme

Status: Der er ingen solvarme i bygningen. Ved nuværende fyrring med fast brændsel vil det ikke
være rentabelt at installere. Ved opvarmning med olie skønnes en solvarme at være en
rentabel mulighed.

Vard
. Toiletter
Status: Toiletter er af ældre typer med stor vandforbrug. Det anbefales at udskifte til

vandbesparende toilet.

. Armaturer
Status: Armatuer er alle med mulig vandsparre ved isætning af sparresi
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. Udgifter inkl. moms og afgiften

. Forbrug:

. Aflæst periode:

Kommentar:
Der er rimelig god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug
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. Opførelsesår: 1951

. Ar for væsentlig renovering: 1978

. Varme: Kedel, Brænde

. Supplerende opvarmning: lngen

. Boligareal ifølge BBR: 168 m,

. Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m,

. Opvarmet areal: 168 m"

. Anvendelse ifølge BBR: Parcelhus

. Kommentar til BBR-oplysningerl

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

a Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Braende:

EI:

Fast afgift:

750,00 kr. pr. Skov
rummeter

2,21kr. pr. kWh

0,00 kr. pr. år
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Formålet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning.
Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10
år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 57o er
gyldigheden 7 år. Reglerne gaelder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000
m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden
gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energ ikonsulenter eller certificerede
energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol.
Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygning:r (SEEB),
påvegneaf Energistyrelsen. E N H R G I

Hvad er

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene ivaerksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og
foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der
kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har
udarbejdet mærkningen, senest 1 år efier energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrappoften har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede
energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere
og aktionaerer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller
lejligheder.

Reglernefremgåraf $$al og42i bekendtgørelse nr.61 af 27. januar2011,
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Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Yderligere oplysninger kan fås på www.mærkdinbygning.dk

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulentr
Adresser

E-mail:

Freddy Vilhelmsen

Formyrevej 12

8830 Tjele

huseftersyn@live.dk

Firma:

Telefon:

Dato for bygnings-
gennemgang;

Jysk Huseftersyn ApS

51532125

15-08-2012

Energikonsulent nr.: 251734

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten
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Vigtige oplysninger om huseftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-
forsikring.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver
udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige
repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige
skader.

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i

tilstandsrapporten i mindst 5 år.

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke
et nyt hus. Du skal defor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du istedet læse mere om iden generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vildeltage.

Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:

. En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en
"varedeklaration".

. Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejer-
skifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.

. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den byg-
ningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.

Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal
forstås som en advarselslampe, der
taendes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.

Erhvervsstyrelsen
siae I af lQ

Langelinie Al16 17

2'lOO Københaun ø
rf. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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Til dig, der skal købe

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den byg-
ningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rappoden af sæl-
gers oplysninger om ejendommens tilstand.

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karakterer-
ne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.

Sådan foregår et huseftersyn
Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umid-
delbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpe-
midler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og vaerdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske for-
hold, der kan udvikle sig til en skade.

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (Kl )
. Alvodige skader (K2)
. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrappoden. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.

Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssag-
kyndige ikke holder øje med:

. El- og ws-installationernes funktion

. Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand

. Småting, som ikke påvirker
bygningens brug eller værdi særlig
meget

. Bygningens placering på grunden

. Bygningens planløsning

. Bygningens indretning

. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer

. Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg

. Markiser og baldakiner

. lnstallationer uden for bygningerne

. Bygningens æstetik og arkitektur

. Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
byg ningslovgivningen)
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.

En allonge er derimod en tiføjelse til - eller korrektion af -
oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstands-
rapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.

En allonge kan kun udarbejdes itilstandsrappodens gyldigheds-
periode, som er 6 måneder.

EIeftersyn
Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes
ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på hjemmesiden
www. bol igejer.d k/ti I standsrapport_eleft ersyn

Ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en tilstandsrapport.

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
dækningens omfang.

Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken
forsikring du vælger.

Om ejerskift eforsi kri ng
. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig

mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder^ Dette vilvære beskrevet i

detaljer i tilbuddet på

ejerskifteforsikring.
. Udgiftertil mindre skader,

vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.

. Forhold, der er anført i

tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskift eforsikrin gen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsi kri n gen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.

Du kan læse mere om ejerskifteforsik-
ring på www.forsikringsoplysningen.dk.
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Til dig, der skal sælge

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdaekke synlige skader og
tegn på skader.

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden: www. boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn

Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskift eforsikrin g, ind en køber und erskriver kø bsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 1O-årige
sælgeransvar.

Du kan kun blive fritaget for ansva-
ret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
. Den bygningssagkyndige har

udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
månederførden dag, hvor køberen
modtager rapporten.

. Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12

månederførden dag, hvor køberen
modtager rappoften.

. Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.

. Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit '10-årige sælgeransvar er
bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
. Forhold uden for bygningen (f.eks.

forurenet jord)
. Ulovligheder (f.eks. bygninger eller

bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)

. Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i for-
bindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)

Erhvervsstyrelsen
sioe $ gf l$

Langelinie All6 17

2100 København ø
rff. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk



172

Huseftersyn HE nr
2698

Lb. nr.

H-15-02698-01 14
Tilstandsrapport

Version 8.0

Tilstandsrapport for ejendommen

Vei: Troelstrupvei 7

Ejendommen besigtiget:
Starftidspunkt: 11:00

Postnr.: 9632 By:

1 7-09-201 5
Sluttidspunkt:

Møldrup
13:00

Sælger:
Navn: Llsbefå Tang Sørensen og Hans Erik Nielsen
Vej: Troelstrupvej 7
Telefon: Ikke angivet Mobiltlf.: Ikke angivet

Postnr.: 9632 By: Møldrup
E.mail: Ikke angivet

Følgende materiale forelå:

BBR.ejermeddelelseaf: 11-09-2015
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H-12-02397-0044 - intet at bemærke.
Andre bygningsoplysninger:

Plan-, snit- og facadetegninger var til rådighed ved huseftersynet.

Opførelsesår på litra C, D og E er oplyst af sælger.

Energimærke: 100277874 - gyldigttil 16-08-2019.

Bygningsbeskrivelse

Boligtype:
Hustype:

Tagets restlevetid:

Note:

Bygnr Bygn Anvendelse

Enfamilieshus Ejendommen: Ejerbolig
Kan ikke beskrives generelt
lfølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 1 0 år eller
Iængere.
Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen

Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller Iængere
Undeftag: taget er opført uden undertag
Inddækning: 10 år eller længere

Forventet restlevetid for bygningens tag
Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der. har den korteste forventede
restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbehagtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i

tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold
som f.eks. slid fra vind og vejr.
Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid,
omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.

Opført år Etager ud over
kælder og
tagetage

Bebygget areal
m2

Udnyttet
tagetage

m2

Brutto etageareal

m2

Bolig Erhverv

0168

0

0

0

0

Total

168

Kælder

50 0A Beboelse 1951

5

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder
BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra
hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er
ikke den bygningssagkyndiges ansvar.

2

J

4

B Carport 1977 1 45 0 0

c Brændeskur 2003 I o 0 n n

D Brændeskur 2003 1 10 0 n 0

E Overdækket terrasse 1 977 1 19 0 0 0
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Bemærkninger
1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
Litra A: Tagrum er besigtiget ca. 2 meter fra loftlem på grund af manglende gangbro.
Sokkel og ydervægge mod øst og vest er ikke besigtiget på grund af beplantning.
Gulvafløb i kælder under rist er ikke besigtiget på grund af inventar. Krybekælder er
besigtiget ca. 2 meter fra adgangslem på grund af for lav frihøjde. Frihøjde nålt til 0,4
meter. Gulv under væg til væg tæpper er ikke besigtiget.
Litra B: Sokkel og ydervægge mod syd og øst er ikke besigtiget på grund af
be pl a ntn i n g/b ræ n d e s ku r.
Litra E: Tagflade er ikke besigtiget, fordi den er dækket med beplantning.

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er
afhængigt af lys- og/eller temperaturforholdene, vejrforholdene og rudernes renhed på
besrgfrgelsesfidsp unktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, som ikke
kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synlige skader vil fremgå af
tilstandsrapporten.

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?
Litra C og D: Undtaget grundet ringe værdi da bygningen er opført i simple materialer.

5. Er der afvigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afuigelser iforhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Bygning D og E er ikke anføft i BBR.
Bygningsbeskrivelse er rettet i henhold til de konstaterede forhold ved besigtigelsen.

Ja Nejutr Bygning

ABE

A

CD

tr DE
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Registrering af bygningens tilstand

Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om priseh for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade (Kl ) kan vaere dyr at udbedre.

lngen bemærkninger IB

Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af

KO

en.

Mindre alvorlige skader K1

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion

Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K2

Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.

K3

Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, onifang og konsekvenser altid dfklares.

UN

Hvis køber vælger at købe uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner,

Bygn.: Karakter: Registrering og note:

A Beboelse

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægn in g/skorsien

l.3Skotrender/inddækninger K1

1.16 Bemaerkningertil skorsten K2

Planker under skotrende er med ældre fugtskjolder og misfarvninger.
Note: Der er ikke målt unormal fugt eller set synlig svækkelse. Selve skoirenderne og
taget vurderes at være blevet udskiftet.

Skorstensafdækning er revnet og knækket og der er defekte sten mod nord.

Note: Skaden er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes.

2. Ydervægge
2.1 Facader/gavle

2.3 Læmure

2.7 Andet

K2

K1

Der er revnedannelser i murværk mod sydøst ved garagen og mod sydvest ved

læmur.
Note: Revnedannelserne i murværk er så omfattende, at yderligere skadesudvikling
må påregnes.

Der er områder med porøse, nedbrudte, udfaldne og svage siudsfuger på facade
mod nord, syd og vest.
Note: Fuger er skadet i mindre omfang.

Afdækning på Iæmur er med nedbrudie fuger.
Note: Skaden indebærer risiko for opfugtning af den underliggende konstruktion.

K1 Køkkenbordplade er generelt skadet og nedslidt.

K2
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:
Note: Skaden er af mindre omfang og aldersbetinget.

3. Vinduer og døre

3.1 Døre

3.2 Vinduer

3.3 Fuger

3.5 Andet

K2

K2

K2

K2

K2

K1

K1

K1

K2

Der er trænedbrydning i kælderdøre.

Der er trænedbrydning i terrassedøre mod syd i stuen og ved soveværelset.

Der er trænedbrydning i hoveddør.

Der er trænedbrydning i glaslister i vindue mod vest og i soveværelsesvindue.

Der er trænedbrydning i stuevindue mod syd.

Der ormehuller i vinduesrammer/karme i vinduer mod nord.
Note: Der er på sigt risiko for trænedbrydning.

Fuger omkring fordør har fugeslip og fuger er udfaldne/revnede.
Note: Skaden er af mindre omfang.

Dørhåndtag på fordør mangler fastgørelse.

Der er en punkteret termorude i terrassedør mod syd.
Note: Termoruderne er af forskellig alder og må påregnes løbende udskiftet.

4. FundamenUsokler

4.2 Sokkel

4.3 Udvendige trapper

K1 Der er revner i sokkel mod nord, øst og mod vest.
Note: Revnerne går ikke videre op i facaden og vurderes uden betydning for
bygningens stabilitet, men kan på sigt medføre løs sokkelpuds.

Sokkelpuds er i områder med svindrevner, afskalninger og mangelfuld
Note: Skaden er af mindre omfang og forventelig for denne type sokkel.

Der er revner i læmurens sokkel og revne mellem læmurens sokkel og

ejendommens fundament mod sydvest.
Note: Revnerne går videre op i murværket. Konstruktionen vurderes at være ustabil,
og sæiningervurderes ikke at være i ro.

Kaelderskakt har revnedannelser og afskalninger i puds og beton
Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling.

Klinker på fortrappe og trappe mod syd er revnede og med afskalninger og med
mangelfuld vedhæft ning.

K1

K2

K2

K2

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5.1 Gulvkonstruktion K1

5.2 Vægge K1

Der er revner og afskalninger i kældergulv.
Note: Revnerne vurderes uden betydning for gulvets funktion

Der er fugtopstigning og fugigennemtrængning i kældervægge samt løsi og afskallet
puds.
Note: Det er almindeligt forekommende i bygninger af denne alder, fordi
konstruktionen ikke er sikret mod grundfugt.
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.:
5.4 Indvendig beklædning

Karakter: Registrering og note:
K1 Der er plade-/træbeklædning på kælderydervægge.

Note: Der er ikke konstateret fugt i beklædningen, men konstruktionen er
uhensigtsmaessig, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske fugtophobning mellem
beklædningen og væggen.

K3 Beklædning på kælderydervægge i sauna har opfugtning.
Note: Der er risiko for følgeskader, herunder skimmeldannelse bag beklædningen.

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6.1 Gulvkonstruktionlbelægning Kl

6.2Vaegkonstruktionlbeleegning Kl

K3

Den anvendte gulvbelægning på gæstetoilettet er ikke egnet til vådrum
Note: Der er risiko for fugtophobning i gulvbelægningen.

Vægbeklædning er i områder med mangelfuld vedhæftning på det siore
badeværelse.
Note: Der er fundet enkelte fliser og enkelte områder med mangelfuld vedhæftning til
underlaget. Da det er uden for det direkte vandbelastede område, og fuger er intakte,
vurderes det uden betydning for væggens funktion.

Vægbeklædning er i områder med mangelfuld vedhæftning og revner over badekar
Note: Der er mangelfuld vedhæftning til underlaget i vådzonen. Der er risiko for
fugtgennemtrængning til andre konstruktioner og dermed følgeskader.

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7. 1 Gulvkonstruktioner

7.2 Belægninger

K1

K1

Trægulv i køkken, stue og gang knirker og fjedrer.
Note: Forholdet vurderes at være uden betydning for gulvets bæreevne.

Gulv i bl.a. gang er skævt.
Note: Skævheden skyldes udførelsen

Der er defekt vinylbelægning i køkkenK2

8. lndervægge/skillevægge

8.1 lndvendige vægge

8.2 Vægbeklædninger

K1 Der er revnedannelse i skillevæg på vaerelse mod sydvest
Note: Skaden er af mindre omfang.

Der er ujævnheder itapet på værelser mod vest og i stue mod øst, samt revner over
enkelte vindues og dørhuller.

K1

9. Lofter/etageadskillelser

9.2 Loftbeklædning K1

K1

Nedsænkede lofter i stue mod syd er skæve og hænger.
Note: Lofter giver ikke efter ved tryk og vurderes skævt sat op.

Der er revnedannelse i pladesamlinger i kælderloft og loftet er ujævnt.

10. lndvendige trapper
10. lngen bemærkninger

G. lnstallationer

11 . WS-installationer
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Bygn' Karakter: Registrering og note:
11. lngen bemærkninger

B Carport

A. Primære bygningsdele

'1. Tagkonstruktion/-belægn ing/skorsten
l.3Skotrender/inddækninger K1

1.6 Tagrender/tagnedløb K2

Der mangler inddækning mellem tag og beboelse.
Note: Der vurderes ikke at være nærliggende risiko for følgeskader på underliggende
konstruktioner.

Der er utætheder i nedløbsrør
Note: Der er utætte samlinger

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle

2.2 Beklædninger

K1 Der er revnedannelser i murværk mod syd.
Note: Forholdet vurderes uden betydning for murværkeis bæreevne og stabilitet.

Stolper har ikke tilsirækkelig afstand til terræn.
Note: Der er ikke konstateret følgeskader ved besigtigelsen.

K1

3. Vinduer og døre

3.2 Vinduer K2 Der er trænedbrydning i vinduer

4. FundamenUsokler

4. lngen bemærkninger

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5.1 Gulvkonstruktion K1 Der er revner og afskalninger i betongulv.
Note: Revnerne vurderes uden betydning for gulvets funktion.

E Overdækket terrasse

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægnin g/skorsten

l.3Skotrender/inddækninger K1 lnddækning mellem tag og beboelse er ikke udført byggeteknisk korrekt.
Note: Der kan ikke konstateres fugtindtrængning.

2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

2.3 Læmure

K1 Stolper har ikke tilstrækkelig afstand til terræn.
Note: Der er ikke konstateret følgeskader ved besigtigelsen.

Læmurs murværk er udfaldne og porøse fuger og der er revnedannelse mod
beboelsen.
Note: Skaden er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes.

K2

4. FundamenUsokler

4. Ingen bemærkninger

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. lngen bemaerkninger

Erhverysstyrelsen
side 11 af 20

Langelinie Allå 17

2'l0O Røbenhavn Ø
rft. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen

Byqninqsdeliinstallation: Vurderinq: I 
't 

I *O K1 K2 K3 UN Note

A. Primære bygningsdele

rsten X

X

X

X

X

X

X

2.

5

3. Vinduer døre

4. Fundament/sokler

6. Vådrum (badeværelse, toilet og

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion ulve 2

8.

L skillelser

10. I

G. lnstallationer

1 1. WS-installationer X

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Ejendommen er udført i gode materialer, der er tidstypiske for opførelsestidspunktet. Der er foretaget flere ændringer i den oprindelige
bygning. Den håndværksmæsslge udførelse er af almindelig kvalitet. Vedligeholdelsesstanden er middel.
Litra B og E: Vedligeholdelsesslanden er middel.

Ttt. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk

X

2 2

3 6

2 3

3 1

z 1

2

2
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Karakterer:

lB: lngen bemærkninger K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre
bygningsdele

K0: Kosmetiske skader
UN: Bør undersøges n€ermere

K1: Mindre alvorlige skader (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør årt,

omfang og konsekvenser altid afklareS)
K2: Alvorlige skader

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre,
mens en mindre alvorlig skade (Kl ) kan være dyr at udbedre.

Beskikket bygningssagkyndig

Navn: Thomas Bach Sørensen
Firma: OBH Ingeniørservice A/S
Vejr Agerhatten 25

Telefon: 70201232
Email: abh@obh-gruppen.dk

Rapportdato: 18-09-2015

Mobiltlf.: lkke angivet
Postnr.: 5220

Telefax:
By:. Odense SØ

Erhverusstyrelsen Langelinie All6 17

2'100 København Ø side 13 af 20
rr. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Tilsælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.

Du skal vaere opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så praecist og konekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.

Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmå|, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmå1, som ikke er relevante for netop din ejendom.

Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke daekkes af de siillede spørgsmå|.

Til køber:

Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være
opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.

Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.
Ja Nej Ved

ikke

0 Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten
Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken.
Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde 6n efter aftale med
mig

Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
Home

0.1

0.2 trnn

1.1

1.2

'1.3

1.4

Generelle oplysninger
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
15

I hvilken periode har du boet på ejendommen?
2000.201 5

Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet
tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af
bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Udskiftet tag

Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse?

Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg?
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?

Har der været foretagei reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i:

n

n n
tr

Erhverysstyrelsen
E-mail: hesek@mbbl.dk sioe {{ sf fQ

tr

Langelini€ All6 17

21OO København ø
rt. 4171 7770



181

H useftersyn HE nr
2698

Lb. nr.
H-1 5-02698-01 14

Tilsta n ds ra p port
Version 8.0
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- kælder/krybekælder/ventileret h u lrum?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- yder- og indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
Udskiftning af enkelte vinduer

- I ofter/eta gead s ki I lelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- gulve?

Hvisja, hvilken, hvorog hvornår?

- tage
Hvisja, hvilken, hvorog hvornår?

Ved

ikke!
tr

tr

tr

tr

tr

Ja

tr

tr

Nej

tr

2.2

2

2.1

2.3

2.4

Tage

Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
Utæt før taget blev skiftet.

Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder
eller afskallinger)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?

Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?

Er adgangen til skunkrum blokeret?
Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til?

Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?
I køkken og gang.

Er adgangen til tagrum blokeret?
Hvisja, hvordan?

trtr

tr

tr

tr

tr

tr

tr2.5

3.

3.1

Yder- og i ndervægge/ski llevæg ge

Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inveniar?
Hvis ja, hvor?

Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet
inventar?
Hvisja, hvor?

!tr3.2

4.

4.1

4.2

4.3

Fundamenter/sokler
Er huset piloteret eller ekstrafunderet iforbindelse med opførelsen?
Hvis ja, hvor?

Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)?
Hvis ja, hvor og hvornår?

Er der sætningsskader, som er udbedret?
Hvis ja, hvor, hvornår og af hvem?

Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport?

trtr

D

tr

5, Kælder/ krybekælder / ventileret hulrum

Erhverysstyrelsen
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Er der kaelder/krybekælder/ventileret hulrum?

Er adgangen til krybekælder blokeret?
Hvis ja, hvordan?

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?

Hvis ja, hvor og hvor ofte?
væg ved sauna. omkring fem gange på femten år.

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede
hulrum?
Hvis ja, hvor?

Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?

Er der en grundvandspumpe?

Hvis ja, hvor og fungerer pumpen?

Ja Nej

tr
tr

tr

Ved

ikke

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6 !trtr

6 Gulve 
i

Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af
tæpper, møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?

Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve?

Hvis ja, hvor?

6.1 tr

tr6.2

7

7.1

7.2

Vinduer og døre

Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvis ja, hvor?

Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan

åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætie
over for nedbør)?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?

trn

u

tr

I
8.1

Lofte r/etageadski I I elser

Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)?

Hvis ja, hvor?

9.

9.1

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
Er der, eller har der værei, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller
opstigende kloakvand)?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?

Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvis ja, hvor?

9.2

10.

1 0.1

10.2

WS-installationer
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter?

Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb)
udført af personer uden autorisation?
Hvisja, hvilke?

Erhverysstyrelsen
21OO Købe havn Ø side 16 af 20
Langelinie A116 17 Ttf. 4171 7770

E-mail: hesek@mbbl.dk
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10.3

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

10.4

Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?
Hvis ja, hvor og af hvem?

Er der, eller har der været, rørskade på kloakiskjulte rør?
Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret?

Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker?
Hvis ja, hvor?

10.5

Ja Nej Ved
ikketrtrn

ntrtr
trtrn

Erhvervsstyrelsen Langelinie Al16 17
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Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

17-09-2015 Lisbeth Hans

Dato Underskrift - ejer/sælger

tr Sælger var til stede

tr Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Erhverysstyrelsen
siae l$3f lQ

Langelinie Al16 17

21Oo København Ø

'rll. 4171 7770
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Byg n i n gskonstruktioner - oplysnin ger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudform nin g.

Bygn.: Uddybende oplysninger:

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Sadeltag A

Gitterspær A

Taghældning - 15-35 grader A

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader A

Skorsten - Muret A

Ensidigt fald B

Bjælkespær B

Taghældning - 1 -15 grader B

Tagbelægning - Metalplader B

Ensidigt fald E

Bjælkespær E

Taghældning - 1-15 grader E

Tagbelægning - Plastplader E

2. Ydervægge
Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Letbeton

Bagmur - Let pladekonstruktion

Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Teglikalksandsten

Træ

Formur - Tegl/kalksandsten

Formur - Træ

A

A

A

A

A

B

B

B

E

E

E

3. Vinduer og døre
fræ
Træ

A

B

4. FundamenUsokler
Beton

Beton

Andet; Type:

Andet; Type:

A

B

B

E

Søjlefundament

Søjlefundament

5, Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk

Kælder

Støbt i beton

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

Terrændæk

A
A

A

B

Erhvervsstyrelsen

Ukendt

siae l$ sf lQ
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformn in g.

Bygn.
B

Uddybende oplysninger:

Betonfliser

Støbt i beton

Andet; Type: E

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
Vægkonstruktioner, uorganisk A

Gulvkonstruktioner, uorganisk A

7. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker

Trægulv på beton

Væg-til-væg tæppe

Klinkegulv på beton

A

A

A

8. ln dervæ g ge/ski I I evæ g ge

lnder-/skillevægge - Letbeton

lnderJskillevægge - Murværk

lnderJskillevægge - Let pladekonstruktion

A

A

A

9. Lofter/etageadskil lelser

10. lndvendige trapper

'l 1. WS-installationer
Olie/centralvarme

Gulwarme; Type:

A

A Vand

Erhverysstyrelsen Langelinie Al16 17

2100 København ø sioe !Q sf lQ
Tff. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

ft lngen type valgt

Wå &Yå S g $S FS ffi n-'nAYå ffi Få

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærk-

som på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have

slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at

være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes

I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige

skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byg-

getekniske forhold ved huset, der må forventes ved hus-

typen. Disse forhold ersom udgangspunkt ikke registreret
i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen

Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt - især

085-punkterne - så du ved, hvilke forhold der typisk må

forventes ved den pågældende hustype.

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse

kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskriv-

else. Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget

andre typer af bygningsændringer - f.eks. tilbygning
af kviste, efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke

omfattet af h ustypebeskrivelsen, der ku n gælder den

oprlndelige hustype. Såmtidlg skal det understreges,

at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den

udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifte-

forsi kri ng.

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om

del oprindelige kloaksyslem, herunder hvordan kloakken

må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at

være konstrueret al og hvornår den må forventes at være

udtjenl.

Du bør desuden være opmærksom på informationen
på de bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke

mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radon.

problem.

MINISIERIET fOR

BY, BOIIG oc
TANDDISTRIKTER

gr



188

HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

t Cenerel beskrivelse af kloaksystemer

Denne beskrivelse indeholder information om det op-

rindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder

hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad

den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må

forventes at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskel-

lige forhold kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks,

store træer, dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør

udf ørt i dårl i g kval itet

Kloaksystemet - eller afløbssystemet - fra en ejendom

består af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn),

stikled n ing, hovedkloak og rensean læg. Afl øbsinstal-
lationen er den del af et kloaksystem, der er beliggende

i selve bygningen og ijorden på ejendommens grund.

Grundejeren ejer i dag kun den del af stikledningen, som

befinder sig på grunden,

Afløbsinstallationer f ra før tgzo er typisk udført af glase-

rede lerrør. Efter år rgoo blev det almindeligt at montere

en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev

der normalt ikke kloakeret på landet.

De oprindelige afløbsinstallationer f ra denne periode,

som endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt

ingen eller kun ringe restlevetid.

Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført
af præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Af-

løbsrørene blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret
pakgarn og fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt, I

slulningen af perioden afløstes pakgarnet af gummiringe.

De fra byerne kendte kloakopbygninger blev i slutningen

af perioden også udbredttil ejendomme på landet.

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank.

I takt med at der etableredes offentlige kloakker blev

mange septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i

stigende grad etableret dræning af husene, hvor drænene

tilsluttes afl øbsinstallationerne.

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er

levetiden for betonrør normalt Iidt kortere end for lerrør,

For både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer

med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke

efterfølgende har været renoveret, samlet set har begræn-

set restlevetid.

I denne periode blev afløbsinstallationer - både rør og

brønde - typisk udført i plast l starten af Zo'erne blev

rørene samlet med løse gummiringe, som senere hen blev

afløst af fastsiddende gummiringe.

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor

materialernes kvalitet forbedres. I år zooo blev der indført

nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set

betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der

bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i

septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden

omkring år zooo har det været almindeligt at etablere

minirensningsanlæg, beplantet fi lteran læg eller pileanlæg

i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det

ledes videre tilvandløb, grøfter m.v.

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og

efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte

o m fan gsd ræ n, d er ti I s I u ttes afl ø bs i n stal latio n e rne

Der er end nu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er

rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være

en betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-r.00 å0.

lil'oåksy. stem f F I gto .til :Eu

Kl,cak*y. gtame r. tra t*zo Ei:l *g,t t

MINISTERIET FOR 8Y, tsOtIG OG IANDDISTRIKTER SIDE 2



189

HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE

l{vad er ra'dan?

* naOon i danske huse
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt

r Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,

der kan trænge ind i huset fra undergrunden.

. 35o.ooo huse i Danmark anslås at have for højt radon-
n iveau.

r Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt
og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af
lungekræft om året.

r Sundhedsrisikoen ved radonudsættelse er cirka z5

gange større for rygere end for ikke-rygere.

o Radon kommer fra jorden under huset.

c Din boligs stand og konstruktion har betydning for,

hvor meget radon der er i dit hus.

. Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og

sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kælder-
gu lve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgen-

nemføringer i fundamenter m.v.

r På Radonkortet på næste side kan du sg at mængden
af radon i jorden varierer landet over. Kortet viser, hvor
stor en andel af enfamiliehuse, som Sundhedsstyrelsen
vurderet, har et radonniveau over 2oo Bq/m3.

r Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på Sjælland og Øerne end iVestjylland

r Du kan nemt 0g billigt foretage en radonmåling idit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m3).

r Måler du over roo Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at
radon n iveauet ned bri n ges.

c Ved radonniveauer mellem 1oo-200 Bq/m3, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via
forbedringer af ventilation samt tætning af revner i

f u n dam en tet og utæth ed er ved rø rsam m en f øringer.

r Ved radonniveauer over 2oo Bq/m3, kan det være

nødvendlgt med mere omfattende liltag, som f.eks.

etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen).

o Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælder-

og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gu lv og jord. lsær kælderru m har ofte et dårligere inde-

klima end resten af huset, og kælderrum er derfor først
og fremmest beregnet til opbevaring - ikke til beboelse

o Du kan på www.radonguiden.d k læse meget mere om

radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet i dit hus.

o Du kan desuden indtast€ oplysninger om dit hus og

straks få svar på, om der er særlig risiko f or radon.

r I r99B blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Erdit hus opført
efter i.998, er det således opført med radonsikring.

r Selvom dit hus er opført efter 1998, kan der være for
høje radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke

fungerer. Det kan være fordi, at der er for lavtventi-
lation og luftskift idit hus, eller hvis den membran i

f undamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon

ind fra jorden, ergennembrudt.

. I Bygningsreglement 2o1o er det for nybyggeri præ-

ciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger r"oo Bq/m3 i indeklimaet.
Ejeren af et hus, der er opført efter 30. juni zoro, har

således krav på at radonniveauet ikke overstiger roo Bq/

mi. Det er den professionelle bygherre, der har ansvaret
for, at radonsikringen overholder kravet om max. 100

Bq/m3.

H,gor,kcn:fi,er r*don fra? Læs rftegelt nlcr€ ipå tul,t w.rad:o,lrguiden.dk

,Radonrikring cr lovkrav i nlrblggeri

Radc*ltortet
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

ffi nadon kort

Andel af husstande med over 200 Bq/m3
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Vigtige oplysninger om huseftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-
forsikring.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden wunru.boligejer.d[</huseftersyn. Huseftersyn bliver
udføfi af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige
repraosenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige
skader.

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i

tilstandsrapporten i mindst 5 år.

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis naevnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du istedet læse mere om iden generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et
oratis ekstra eftersvn af din eiendom.

Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:

. En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele. Tilstandsrapporten
kan derfor ikke sammenlignes med
en "varedeklaration".

. Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejer-
skifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.

. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den byg-
ningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gØres noget. Alvorlige skader får en

høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.

Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
DK-2630 Taastrup siae I Al lQ

HE-sekretariatet
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Til dig, der skal købe

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den byg-
ningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader ellertegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sæl-
gers oplysninger om ejendommens tilstand.

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karakterer-
ne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.

Sådan foregår et huseftersyn
Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umid-
delbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpe-
midler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrappoften.

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske for-
hold, der kan udvikle sig til en skade.

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (Kl )
. Alvorlige skader (K2)
. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Du skal også være opmaerksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrappoden. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.

Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssag-
kyndige ikke holder øje med:

. El- og ws-installationernes funktion

. Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand

. Småting, som ikke påvirker
bygningens brug eller værdi særlig
meget

. Bygningens placering på grunden

. Bygningens planløsning

. Bygningens indretning

. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer

. Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg

. Markiser og baldakiner

. lnstallationer uden for bygningerne

. Bygningens æstetik og arkitektur

. Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
siae t sf l0

HE-sekretariatet
Gregersensvej
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan vaere suppleret af et tillæ9. Tiltægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.

En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af -
oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstands-
rapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.

En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldigheds-
periode, som er 6 måneder.

Eleftersyn
Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes
ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på hjemmesiden
www. boligejer.d k/tilstandsrapport_eleft ersyn

Ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en tilstandsrapport.

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
daekningens omfang.

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspraemien, du
skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er
højere.

Om ejerskift efors i kri n g
. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig

mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Men husk: Du får ikke
erstattet gammelt med nyt -
størrelsen på en eventuel erstatning
afhænger af bygningens alder. Dette
vil være beskrevet i detaljer i

tilbuddet på ejerskifteforsikring.
. Udgifter til mindre skader,

vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.

. Forhold, der er anført i

tilstandsrapporten eller
elinstallationsrappoften, er ikke
dækket af ejerskift eforsi kringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.

Du kan læse mere om ejerskifteforsik-
ring på www.forsikringsoplysningen.dk.

Mlnlsteriet for By, Bolig og Landdistrikter HE-sekretariatet Postboks 141
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Til dig, der skal sælge

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden: www. boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn

Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.

Du kan kun blive fritaget for ansva-
ret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
. Den bygningssagkyndige har

udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

. Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 1 2
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rappofien.

. Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.

. Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 1O-årige sælgeransvar er
bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
. Forhold uden for bygningen (f.eks.

forurenet jord)
. Ulovligheder (f.eks. bygninger eller

bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)

. Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i for-
bindelse med huseftersynet (f.eks.

ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter HE-sekretariatet Postboks'141
Gregersensvel DK-2630 Taastrup sioe $ 3f lQ
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Tilstandsrapport for ejendommen

Vei: Troelstrupvei 7

Ejendommen besigti get:
Starttidspunkt: 10:30
Postnr,: 9632 By:

1 5-08-201 2

Sluttidspunkt:
Møldrup

11 45

Sælger:
Navn: Hans Erik Nielsen
Vej: TroelstrupvejT,Troelstrup
Telefon: 23393411 Mobiltlf.:

Postnr.: 9632
E-mail:

By: Møldrup

Følgende materiale forelå:

BBR.ejermeddelelseaf: 15-08-2012
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H459143 Energimærke: E 100277874
Andre bygningsoplysninger:

Vejret var klar ved huseftersynet. Der var tegningerfra opførelse og tilbygning men uden oplysninger om konstruktionerne. GL

ti I sta nd s rap po rt e r ge n n e mg ået ve d h u sefte rsyn et.

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen:
Hustype: Typehus 1960-1976
Tagets restlevetid: lfølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere.
Note: Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelæqnineen

Forventet restlevetid for bygningens tag
Den bygningssagl,<yndige angiver ovenfor den forventede restlevetid for bygningens tag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale
om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tageis alder og de anvendte byggematerialer.
Den bygningssagkyndige foretager altså ikke et individuelt skøn, og der tages dei'for ikke højde for særlige forhold som f.eks. slid fra vind
og vejr. Restlevetiden er baseret på den del af taget, der har den Kodeste restlevetid.

Opført år Etager ud overBygnr Bygn' Anvendelse
kælder og
tagetage

Bebygget areal

m2

Udnyttet
tagetage

m2

Brutto etageareal
m2

Bolig Erhverv

o168

0

0

0

0

1

Total

toa

Kælder

50 0A Beboelse 1951

5

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder
BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,
hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er
ikke den bygningssagkyndiges ansvar.

J

4

B Carport 1 977 1 45 0 0 0

c Overdækket terrasse 1 1B 0 0 0

D Brændeskur 2006 1 0 0 0a

E Brændeskur 2006 1 11 0 0 0

Bemærkninger
1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
Bygning A:
Tagrum er pga. lav højde og manglende gangbro kun besigtiget fra loftlem.
Kældervægge beklædt med paneler kunne ikke efterses.
ydervæg bag montering af overdækket ferrasse kunne ikke efferses.

Ja Nejtrtr Bygning
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Vægge bag møbler og delvist fast inventar i køkken, kælder og værelser, gulve under
vinylbelægning i køkken er ikke besigtiget. Møbler og tæpper er ikke flyttet ved
gennemgangen, og der henvises fll sæ/gers oplysninger.
Bygning B:
Nedersfe del af mur og sokkel mod nord var dæket af div oplag så besigfigelse lkke
kunne udføres.
Væg bag brændeskur kunne ikke besigtiges. Vægge bag delvist fast inventar/div.oplag i
carporten kunne ikke beslgtiges.

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Da det ikke altid er mulig at konstatere om termoruder er punkterede, grundet
dugdannelser mellem ruder kun forekommer ved bestemte klimatiske forhold, tages der
forbehold for evt. oversete ruder der skulle være punkterede.

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfaerdige tilstandsrapport for disse bygninger?
Ri nge byggetekn i sk værdi.

5. Er der atuigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afuigelser iforhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Bygningerne er ikke opført i BBR.

ABtr

DE

tr CDE
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Registrering af bygningens tilstand

Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvor.lig skade iK'l ) kan være dyr at udbedre.

lngen bemærkninger IB

Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvir.ke købers indtryk af bygningen.

KO

Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Kt

Alvorlige skader
Beskriver skader' som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K2

Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid

K3

Dette svigt risiker:er at medføre skade på andre bygningsdele.

Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

UN

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over.skadeårsager og konstruktioner

Bygn. Karakter: Registrering og note:

A Beboelse

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.14 Gangbro K1

1.16 Bemærkningertil skorsten K2

Der er ingen gangbro.

Note: Gangbroer indgår i det stabiliserende system og muliggør effektiv besigtigelse
uden at gøre skader på isoleringen.

RevneVskadet betonafdækning på skorsten. Flere revnede facadesten mod nord.

Note: Der er risiko for udvikling ved indtrængning af fugt og frostsprængning.

2, Ydervægge
2.1 Facader/gavle

2.3 Læmure

K2 Der forekommer enkelte løse murfuger på facader-
Ses eks. ved sokkelkant i gavl ved kældertrappen samt ved gl. sætningskade ved

fortrappen.
Løse revned mørtelfuger under terrassedør gavl mod syd.

Note: Der er risiko for at fugt trænger ind i fugerne så fuger falder / fryser ud.

På læmur mod øsi ses revnet liggefuge under afdækning, revner lodret og revner i

rulleskifteafdækning.
Læmur revner fra mod hus.
Note: Der er risiko for fugt ned/ind i læmur så skaderne forværres.

K1 Revne ved sammenbygning af læmur sydfacade mod huset.

K2
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Registrering af bygningens tilstand 'fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:
3. Vinduer og døre

3.1 Døre K2 Der er begyndende nedbrydning/råd i bund af dørkarm, fordøren samt på terrassedør
ved havetrappen.

3.2 Vinduer K2 Nedbrydning/råd ved vinduesramme/glasliste på badeværelsesvindue.

3.3 Fuger K1 Der forekommer lidt defekte kalfatringsfuger.

4. FundamenUsokler

4.2 Sokkel RevneVløs sokkelpuds på læmuren, ses ved murende.
Note: Sokkelpuds falder af!

4.3 Udvendige trapper Trappe mod haven er revnet i betonfundament med løse og afskallende skiffer fliser
og revnede fuger.
Note: Der trænger vand ned i konstruktionen og skaderne forværres.

Fortrappe har flere klinker med manglende vedhæftning til underlaget. Revnet fuge,

løse klinker ved nedstøbing af trappeværn. Ligeledes lidt revnet betonsokkel.
Note: Der trænger vand ned ved den åbne fuge - der er risiko for at klinker går helt
løse og betonfundament revner fra.

K2

K2

K2

5. Kæ ldre/krybekældre/terrændæk

5.4 lndvendig beklædning K1

K1

5.6 Ventilation K2

Træbeklædning isauna her lidt misfarvning forneden mod ydermur
Note: Gl. fugtskade oplyst af sælger.

Enkelte veegfliser ivaske/baderum har manglende vedhæftning til underlaget.

Rumaftræk i kælder; vaske- og badrumvurderes ikke tilstrækkelig.
Note: Der er risiko for ophobning af fugt i vægge/loft.

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6.1 Gulvkonsiruktionlbelægning K2 Tyndpladebelægning i gæstetoilet er ikke egnet belægning i vådrum

K3

6.2 Vægkonstruktionlbelægning

6.3 Fuger

K1

K1

K3

Løse gulvfliser/sokkelfliser - manglende vedhaeftning bag badekar.
Note: Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand eller fugt til bagvedliggende
konstruktioner og kan dermed give skader på især trædele og skjulte installationer.

Revnet vægflise ved indv. hjørne i gæsteioilet.

Revnet fuge mod vindue i badeværelse

Revnet fuge ved overgang gulv/væg mv. ved område bag badekar.
Note: Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand eller fugt til bagvedliggende
konstruktioner og kan dermed give skader på især trædele og skjulte installationer.

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7. 1 Gulvkonstruktioner K1 Der konstateres lidt forskydning i overgang ved gulvkonstruktion i mellemgang.
Trægulve knirker lidt enkelte steder ved belastning.
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:
7.2 Belægninger K1 Småskader på vinylbelægning i køkken.

8. lndervægge/skillevægge
8.1 lndvendige vægge K1 Der forekommer steder med lidt revner bag tapeter ved døroverligger og

pladesamlinger..

K1 Misfarvning på på ved loftlem i køkken efter gl. vandskade ved utæt inddækning om

skorsten.

9. Loft er/etageadski llelser
9.2 Loftbeklædning K1 Paneloftbeklædninger er bulet, hænge lidt

10. lndvendige trapper
10. lngen bemærkninger

C, lnstallationer

11. WS.installationer
1 1.1 Vandinstallationer K3 Rørtæring ved samling og tilkobling af opvaskemaskine under køkkenbord

Note: Der er risiko for utæt rør og fugt i bund af skab.

B Carport

A. Primære bygningsdele

1. TagkonstruktionÅbelægning/skorsten

l.3Skotrender/inddækninger K3 Manglende afdækning ved østsiden bevirker begyndende nedbrydning/råd i tagkant.
Defekt samling ved inddækning hjørne mod nordvest.

2. Ydervægge
2.1 Facader/gavle

2.2 Beklædninger

K2 Der forekommer småskader og løse fuger.
Note: Der re risiko for indtrængning af slagregn som kan medføre udfald ved

skadede fuger.

K1 Lidt løs træbeklædning

3. Vinduer og døre

3.2 Vinduer K2 Lidt begyndende nedbrydning/råd ved vinduesrammeiglasliste mod øst.

4. FundamenUsokler

4. 1 Udvendigt terrænfald

4.2 Sokkel

K3

K2

Der er bagfald på terræn/belægning ved hjørne til sammenbygning.
Note: Der er risiko for at der trænger fugt ind i sokkel/op i muren og bevirke skade
her.

Revnet/løs sokkelpuds ved sammenmuring med bolig
Note: Der er risiko for fugt ind i sokkel - puds vilfalde af

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7,'1 Gulvkonstruktioner K1 Enkelte gl. revner i betongulv

C Overdækket terrasse
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Registrering af bygningens tilstand . fortsat

Bygn.: Karakter: Reqistrerinq oq note:
A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægn ing/skorsten
1.1 Tagbelægning/rygning K1

1.5 Udvendigt træværk ved tag K2

Lidt skade på plastplader.

Nedbrydning/råd i tagrem, yderside.
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Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygningsdel/installation: Vurdering: I ,t I KoI K1 K2 K3 UN Note

A. Primære bygningsdele

konstruktionlbel rsten

2 X

X

X

3. Vinduer døre

4. Fundament/sokler

5. æk

6. Vådrum (badeværelse, toilet og

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion ulve

8 eiski

10. I

C. lnstallationer

11. WS-installaiioner X

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

I forhold til alder og bygningstype må ejendommen betegnes som værende itilfredsstillende kvalitet med behov for enkelte reparationer
forinden almindelig vedligeholdelse kan påregnes. Tilstandsrapporten fritager ikke køber for ved selvsyn at konstatere ejendommens
tilstand. Generelt skønnes af de konstaterede fejl og mangler kan repareres og udbedres iforbindelse med den almindelige
vedligeholdelse. Dog anbefales at K3 skader udbedres indenfor kort tid for at forebygge yderligere skader. Evt. yderligere bemærkninger
er anført under de enkelte punkter.

2
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Karakterer:

lB: lngen bemærkninger K3: Kiitiske skader, der medfører skader på andre
bygningsdele

K0: Kosmetiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Kl: Mindre alvorlige skader (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,

omfang og konsekvenser altid afklares)
K2: Alvorlige skader

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skadd (K3) kan være relativt billig at udbedre,
mens en mindre alvorlig skade (Kl ) kan være dyr at udbedre.

Beskikket bygningssagkyndig

Navn:

Firma:

Vej:

Telefon

Email:

Freddy Vilhelmsen
Jydsk Huseftersyn ApS

Formyrevej 12, Formyre

huseftersyn@live.dk
Mobiltlf.: 51 532125

Postnr.: BB30

Telefax:

By: Tjele

Rapportdato: 16-08-2012
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Tilsælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.

Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.

Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmå|, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmå|, som ikke er relevante for netop din ejendom.

Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmå1.

Til køber:

Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af saelgers kendskab til ejendommen. Du skal iden forbindelse være
opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.

Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning
Ja Nej Ved

ikke

0.

0.1

0.2

Oplysni n ger om bestilling af tilstandsrapporten
Hvem har bestilt tilstandsrapporten?
Dig selv

Har du en ejendomsmægler til ai bistå med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv firmanavn og evt. lokalafdeling.
Estate Møldrup

1

1.'l

1.2

1.3

1.4

Generelle oplysninger
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
12 Ar.

I hvilken periode har du boet på ejendommen?
Hele preioden.

Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet
tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af
bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendi hertil, m.v.)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Tagbelægning er udskiftet i 2009. Brændeskure opført omkring ca. 2006.

Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse?

Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg?
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?
Brændeskurene.

Har der været foretaget reparationer efter fugl, råd-, svampe- eller insektskader i:

!trtrtrtrtr
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- kælder/krybekælder/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- yder- og indervaegge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- vinduer/døre?
Hvisja, hvilken, hvorog hvornår?
Kælderdør og vindue, Køkkenvinduer, stuevinduer og vindue.

- lofter/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- gulve?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- tage
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

Ved

ikke
tr

n

tr

tr

Ja

tr

Nej

tr

tr

!

2.

2.1

Tage
Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
Revner og afskalninger på hele taget - derefter udskiftet til nyt.

Er der, eller har der veeret, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, uteetheder
eller afskallinger)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Utæt inddækning om skorsten - udskiftet i forbindelse med nyt tag.

Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
Utætte tagrende samlinger - tagrender er derefter udskiftet sammen med
tagbelægning.

Er adgangen til skunkrum blokeret?
Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til?
lngen skunk.

Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?

Er adgangen til tagrum blokeret?
Hvis ja, hvordan?

2.2

2.3

2.4

tr

u

2.5

3.

3.1

Yder- og indervægge/skillevægge
Er der revner eller andre skader, som er dækkei af møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?

Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet
inventar?
Hvis ja, hvor?

3.2 tr

4.

4.1

Fundamenter/sokler
Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen?
Hvis ja, hvor?

Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)?
Hvis ja, hvor og hvornår?

Er der sætningsskader, som er udbedret?
Hvisja, hvor, hvornårog af hvem?

tr

tr

ntr

4.2

4.3
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Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport?

Ved

ikke
n

Nej

tr
Ja

tr
5.

5.1

5.2

5.3

Kælder / krybekælder / ventileret hulrum
Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum?

Er adgangen til krybekælder blokeret?
Hvis ja, hvordan?

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?

Hvis ja, hvor og hvor ofte?
Vand gennem ydervæg ved sauna og værksted - sket kun 1 gang inden for
sidste 7 år.

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede
hulrum?
Hvis ja, hvor?
Lidt jordfugt ved yderægge

Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?

Er der en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor og fungerer pumpen?

trn!utrtr
trtrtr

5.4

5.5

5.6 trtr

tr

tr

6

6.1

Gulve
Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af
tæpper, møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?

Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve?
Hvis ja, hvor?

6.2 tr

7

7.1

7.2

Vinduer og døre
Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvis ja, hvor?

Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan
åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte
over for nedbør)?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?
Dør fra gang til lille stue er blokeret af bogreol.

tr

tr tr

8.

8.1

Loft er/etageads ki I le lser
Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)?
Hvis ja, hvor?

9.

9.1

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller
opstigende kloakvand)?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?

Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvis ja, hvor?

9.2 trtrtr
10.

10.1

WS-installationer
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter?

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikler
sioe l$ sf lQ
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

10.3

Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb)
udført af personer uden autorisation?
Hvisja, hvilke?

Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?
Hvis ja, hvor og af hvem?

Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør?
Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret?

Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker?
Hvis ja, hvor?

10.4

10.5

Ja Nej Ved

ikkentr10.2
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H useftersyn HE nr
2397

Lb. nr.
H-12-02397-0044

Tilstandsrapport
Version 7.0

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

Lidt skjolder på væg i køkken ved gl. loftlem - fra utæt ekspansinsbeholder - denne er nu udskiftet til ny.

15-08-2012 Hans Erik Nielsen

Dato Underskrift - ejer/sælger

tr Sælger var til stede

tr Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Minlsteriet for By, Bolig og Landdistrikter
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Huseftersyn HE nr
2397

Lb. nr.

H-12-02397-0044
Tilstandsrapport

Version 7.0

Bygn ingskonstruktioner - oplysninger ti I ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om

ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.

Bygn.: Uddybende oplysninger:

1. Tagkonstruktion/-belægnin g/skorsten
Sadeltag A

Gitterspær A

Taghældning - 15-35 grader A

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader A

Skorsten - Muret A

Ensidigt fald B

Bjælkespær B

Taghældning - 1-15 grader B

Tagbelægning - Metalplader B

Ensidigt fald C

Bjælkespær C

Taghældning - 1-15 grader C

Tagbelægning - Plastplader G

2. Ydervægge
Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Letbeton

Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Tegl/kalksandsten

Træ

A

A

A

B

B

B

c

3. Vinduer og døre
Træ

Tree

A

B

4. FundamenUsokler
Beton

Beton

Beton

A

B

C Punktfundament.

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Kommentar

Terrændæk

Keelder

Støbt i beton

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

Terrændæk

Støbt i beton

A

A

A

A

B

B

Der er kælder under den ældste del af huset fra 1951

Terrændæk under tilbygning fra 1978.

Gregersensvej

Ukendt.

side 19 af 20

6, Vådrum (badeværelse, toilet og bryqqers)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter HE-sekretariatet Postboks 141
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H useftersyn HE nr
2397

Lb. nr.

H-12-02397-0044
Tilstandsrapport

Version 7.0

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.

Uddybende oplysninger:

Vægkonstruktioner, uorganisk

Gulvkonstruktioner, uorganisk

Bygn.

A

7. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker

Vægtil-væg tæppe

Tæppe på beton

Klinkegulv på beton

Andet; Type:

A

A

A

A

A Vinyl på trægulv

8. lndervægge/skillevægge
lnderJskillevægge - Letbeton

lnder-/skillevægge - Murværk

lnderJskillevægge - Let pladekonstruktion

A

A

A

9. Lofter/etageadski I lelser

10. lndvendige trapper

11. WS-installationer
Olie/centralvarme

Gulwarme; Type:

Vandstop

A

A

A

Kombifyr til fyrring med olie og fast brædsel.

Gulvvarme i badeværelse er vandbaseret centralvarme

Der er magnetventil på opvaskemaskinen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
sioe lQ sf lQ
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE

* rypehus lg6o^ig76
Opf ørt i perioden: ca. r.960-1976

WåGTå6 åF$P$ffi&Æ&TgSN om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærk-

som på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget

hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have

slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.

I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige

skader huset har Derudover kan der være tidstypiske byg-

getekniske forhold ved huset, der må forventes ved hus-

typen Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret
i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen.

Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt - især

0BS-punkterne - så du ved, hvilke forhold der typisk må

forvenles ved den pågældende hustype.

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse

kunne være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskriv-

else. Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget

and re typer af bygningsændringer * f eks. tiIbygnin g

af kviste, efterisolering m.v.5ådanne ændringer er ikke

omfattet af hustypebeskrivelsen, der kun gælder den

oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges,

at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den

udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifte-

fo rsi kri n g.

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om

det oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken

må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at

være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være

u dtjen t

Du bør desuden være opmærksom på informationen
på de bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke

mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radon-

problem.

MINISlERIE] FOR

BY, BOLIG oc
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

K&$,lsTmei K?åæN

De tidligste typehuse er opført på fundament af beton med riste tilventilation af kry-

bekælderen. Der findes en gulvlem, så inspektion af krybekælderen er mulig. Fundamentet
er ført til f rostf ri dybde (go cm), Trægulvene ligger på træbjælker, som typisk er opklodsede
på murede søjler, der er 30-40 cm høje. lmellem bjælkerne er der opsat isolering, som ofte
holdes fast af ståltråd på undersiden af træbjælkerne. Typisk er krybekælderbunden støbt
beton eller afdækket med plastfolie med overlæg og fastholdt af 5 cm tørt sand.

Alternativt er typehuset opført på fundament af beton eller bloksten til frostfri dybde
uden isolering, og på en støbt betonplade ligger et trægulv på strøer (lægter under gulvet,
som gulvbrædder er sømmet fast på) Der kan være udlagt r-0 - 50 mm mineraluld mellem
strøer, eller fliser kan være udlagt direkte på betonpladen.

For at hindre fugt fra.lorden iat trænge op i isolering og betonplade vil der under isolerin-
gen være et kapillarbrydende lag (dvs. et lag som hindrer opsugning af fugt f ra jorden) af
groft grus eller løse letklinker (små opblærede lerkugler). lsoleringen kan i sig selv være
kapil larbryden de, f.eks. polystyren el ler letkl i n ker.

Ydervæggene er udført med en bærende træskeletbagvæg med SO-70 mm isolering. lnd-
vend igt er de beklædt med plader. Udvend igt er der en skalm u r (en Vz stens mu rstensvæg).

lndvendige vægge er træskelet med gipsplader eller letbeton.

Alternativt kan den bærende væg og skillevægge være af tegl eller letbeton. I så fald kan

dele af facaden være udført med lette træpartier med isolering og dampspærre (fugt-

beskyttende lag).

Tagdækning er bølgeeternitplader eller anden tagdækning (betontagsten) på z5 grader
gitterspær. Flade tage med tagpapbelægning kan også forekomme.

Loftet er isoleret med mineraluld (70-roo mm) mellem spærene på underlag af forskalling-
brædder og dampspærre (fugtbeskyttende lag) og afsluttet med f.eks. profilbræddeloft.
Loftsrummet ventileres igennem udhængene. Taget er afsluttet med almindelige eller
skjulte tagrender.

Nogle af installationerne - isærvarmeanlæg - er normalt udskiftet med nye og mere
moderne systemer.

Fundame,ntl,,gu,lve

'lnstalilaticner

vag'ge

MINISTERIET FSR BY, BOLIG OG IAI"IDDISTRIKTER SIDE 2



2L3

HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE
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*) Mindreomfangafmørkfarvningmåforventespåoverflader,somersærligtudsatteforfugt,ellersomharringeisolering.Mørkfarvningskyldesofte
støvfigurer (ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader børvære tilgængelige ogjævnligt kunne rengøres.

Ved overgangen mellem ydervægge og fundament vil der kunne opstå mørkfarvning* som

følTeaf kuldebro(koldtområde). lsærbag møblerogskabe,som hindrerfri luftpassage,
kan der vise sig mørkfarvede områder på bagvæggen.

En krybekælder skal være tør og uden "kælderlugt". Man skal være opmærksom på, at
hvis ventilationsristene er tilstoppede, kan den manglende ventilation af konstruktionen
forårsage f ugtp roblemer

Hvis tætningen mellem krybekældergulv/isoleringen og fundamentet ikke er udført kor-

rekt, kan der opstå trækgener, som vil mærkes som fod kulde.

Hvis de indvendige skillevægge står på trægulv og ikke er lydisolerede, kan stØj forplante
sig mellem naborum.

I badeværelser er vægge bygget af uorganiske materialer, som kan tåle fugt. Der er ikke

vådrumsmembran bag fliser, men beton og letbeton anses for at være tætte i sig selv. Væg-

beklædningen sluttertilgulv, således at vand ikke kan løbe ind under gulvets vandtætte
belægn ing.

Eternittage blev frem til 1984 produceret med asbest. Ønsker man at udskifte taget på

grund af utætheder m.v., kræveT det derfor særlige miljømæssige foranstaltninger for
bo rts kaffelse

På tagets top (rygn i n gen) er der en rygn i n gsplad e Mel lem rygn i n gspladen og bølgeplad-
erne er der indlagt bølgeklodser af skumgummi. Bølgeklodserne bør kontrolleres årligt for
at sikre, at de er intakte og tætte.

Hvistagrummeterefterisoleret,skal detværeudførl,så,derikkeerlukketforventila-
tionen mellem den yderste del af spærene, tagpladerne og isoleringen.

Alger og misfarvning af eternittaget er næsten uundgåelig Eventuel af rensning af tag-
fladen skal udføres af professionelle for at undgå spredning af asbestfibre I forbindelse
med arbejdet.

Dampspærre er ikke altid korrekt tilsluttet tilstødende bygningsdele, f.eks. vægge, sam-

linger og eldåser i lofterne. I så fald kan der ophobes fugt i tagkonstruktionen, og man skal

derfor være varsom med at øge den op rind elige isoleringstykkelse i taget.

Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse med årlig gennemgang af taget for skader
opstået som følge af vind og vejr. Der bør f oretages jævn lig rensn ing af tagren d er og min-
dre reparationer med overfladebehandling af træværk, fundamenter m.v.

En gang om året samt efter skybrud bør man undersøge (lugte) i krybekælderen, om der er

tegn på fugtproblemer.

Ventilationsriste til krybekælderen skal friholdes for beplantning og må ikke afdækkes
eller lukkes

Bemærk at en ænd ring af husets yd re (f.eks. supplerende isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal

være udført korrekt efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer

Typehuse fra denne periode er ikke velisolerede i forhold til nutidens isoleringskrav.

Fundament/dvc

Andre .puuftter

V:åS€'a
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

ffi Cenerel beskrivelse af kloaksystemer

Denne beskrivelse indeholder information om det 0p-

rindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder

hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad

den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må

forventes at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskel-

lige forhold kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks.

store træer, dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør

udført i dårlig kvalitet.

mange septiktanke sløjfet Endvidere blev der i perioden i

stigende grad etableret dræning af husene, hvor drænene

tilsluttes afl øbsinstallationerne.

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er

levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør

For både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer

med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke

efterfølgende har været renoveret, samlet set har begræn-

set restlevetid.

I denne perlode blev afløbsinstallationer - både rør og

brønde - typisk udførti plast. I starten af 7o'erne blev

rørene samlet med løse gummiringe, som senere hen blev

afløst af fastsiddende gummiringe.

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor

materialernes kvalitet forbedres. I år zooo blev der indførl
nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set

betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der

bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i

septiktank og derefter siver ned i undergrunden Siden

om kri ng år zooo har det været al m i ndel igt at etablere

minirensn i ngsan læg, beplantet fi lteranlæg eller pi leanlæg

i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det

ledes videre tilvandløb, grøfter m,v

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og

efterfølgende nedsivning Endvidere etableres der ofte

om fan gsd ræ n, der ti lsl uttes afl øbsinstal lation erne.

Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. tr
rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være

en betydelig restlevetid for kloaksystemet (so-roo år).

Kloaksystemet - eller afløbssystemet - f ra en ejendom
består af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn),

stikledn i ng, hovedkloak og rensean læ9. Afl øbsinslål-
lationen er den del af et kloaksystem, der er beliggende
i selve bygningen og ijorden på ejendommens grund.

Grundejeren ejer i dag kun den del af stikledningen, som

befinder sig på grunden

Afløbsinstallati0ner f ra lør tgzo er typisk udført af glase-

rede lerrør. Efter år rgoo blev det almindeligt at montere

en septiktank på afløbet fra toilel. I denne periode blev

der normalt ikke kloakeret på landet.

De oprindelige afløbsinstallationer f ra denne periode,

som endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt
ingen eller kun ringe restlevetid.

Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført

af præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Af-

løbsrørene blev overvejende samlet ved hjælp af tyæret

pakgarn og fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I

slutningen af perioden afløstes pakgarnet af gummiringe.

De fra byerne kendte kloakopbygninger blev i slutningen

af perioden også udbredt til ejendomme på Iandet.

ToiletaflØb blev i perioden fortsat ført til en septiktank
I takt med at der etableredes offentlige kloakker blev

Mrf{!STERTET FOR. EY, BSLIG OG !.AI{DDISTR|KTER SIDE 4
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

lluad

* nadon i danske huse
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt

r Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,

der kan trænge ind i huset fra undergrunden

. 35o.ooo huse i Danmark anslås at have for højt radon-
n iveau.

r Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,
og det er en medvirkende årsag til ca.3oo tilfælde af
lungekræft om året

o Sundhedsrisikoen ved radonudsættelse er cirka z5

gange slørre for rygere end for ikke-rygere.

e Radon kommer fra jorden under huset.

r Din boligs stand og konstruktion har betydning for,

hvor meget radon der er i dit hus.

. Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og

sprækker i f undamenter, stuegulv og betondæ( kælder-
gulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgen-
nemføringer i fundamenter m.v.

o På Radonkortet på næste side kan du se, at mængden
af radon ijorden varierer landet over. Kortet viser, hvor
stor en andel af enfamiliehuse, som Sundhedsstyrelsen
vurderer, har et radonniveau over zoo Bq/m3.

. Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på Sjælland og Øerne end i Vestjylland

r Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m3).

r Måler du over r.o0 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at
radonniveauet nedbringes.

r Ved radonniveauer mellem t-oo-2oo Bq/m3, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via
forbed ringer af ventilation samt tætning af revner i

f u ndamentet og utætheder ved rørsam menføri nger.

r Ved radonniveauer over uoo Bq/m3, kan det være

nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f,eks.

etablering af radonsug (et særligt ventilati0nssystem
under bygningen).

r Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælder-

og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gulv og jord, lsær kælderrum har ofte et dårligere inde-
klima end resten af huset, og kælderrum er derfor først
og fremmest beregnet til opbevaring - ikke til beboelse.

r Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om
radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet i dit hus

r Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og

straks få svar på, om der er særlig risiko f or radon.

r I r99B blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 1998, er det således opført med radonsikring.

c Selvom dit hus er opført efler 1998, kan der være for
høje radonniveauer I dit hus, hvis radonsikringen ikke

fungerer Det kan være fordi, at der er for lavtventi-
lation og luftskift i dit hus, eller hvls den membran i

fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon

ind fra jorden, ergennembrudt.

. I Bygningsreglement 2o1o er det for nybyggeri præ-

ciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger roo Bq/m: i indeklimaet
Ejeren af et hus, der er opført efter 30, juni zoro, har

således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/
mr. Det er den professionel le bygherre, der har ansvaret
for, at radonsikringen overholder kravet om max. 1oo

Bq/m'

llvor'karnmgr radon fra? [æs meget mere på u,r rw.radonguiden.dk
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* nadonkort

Andel af husstande med over 2oo Bqlm3

Lav Høj

o o/o o,e ok
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TILSTANDSRAPPORT FOR EJENDOMME
Version 3.0

HE nr.: 1487

Ej endo ms i de ntifi kation

Tilstandsrapport for ejendommen...

Bestilt af...

Udført af...

Følgende materiale forelå..

16-1 1-1999

Lb.nr.: 459143

Ejner Bay Pedersen - beskikketbygningssagkyndig

lfølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Side I af 13

Vej: Troelstrupvej 7, Troelstrup Post nr.: 9632 By: MøldruP

Kommunenr./Ejendomsnr.: 775 - 031 B5-9 Ejer: sælger Bodil Høgh

Matr.nr.Æjerlav : 2 o Troelstrup By, V. Tostrup

Navn: MøldrupEjendomskontor

Vej: Søndergade 1 Post nr.: 9632 By: Møldrup

Telefon: BO 69 18 22 Mobiltelefon: Telefax:

Navn: Ejner Bay Pedersen Firma: Ingeniørgruppen E B P

Vej: Nørregade 22 G Post nr.: 9632 By: Møldrup

Telefon: 70 20 05 51 Mobiltelefon: 21 65 22 73 Telefax: BO 69 21 37

BBR ejermeddelelse af: 1 3-07-1 996 Varmeslmsrapport:

Tidligere tilstandsrapport lb.nr. Energimærke

Forsikingspolice:

Andre bygningsoplysninger:

Kopi af ældre byggetegninger, udateret.

Er tilstandsrapporten udarbeidet iht. samarbeidsaftale med eiendomsformidler? A/el Hvilken

Er tilstandsrapporten udarbejdet iht. samarbejdsaftale med forsikringsselskab? Nej Hvilket

Dato



2L9
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HE nr.: 1487 Lb.nr.: 459143

Huseftersynets omfang og metode

Huseftersynet omfatter...

- Tilstandsrapporten har til formål at beskive i
hvilket omfang, bygningens ffsiske tilstand er
ringere end tilstanden i tilsvarende intakte
bygninger af samme alder.

- Rapporten er udarbejdet på grundlag af et eftersyn
af bygningens synlige og alment tilgængelige
bygningsdele samt sælgers oplysninger.

- Rapporten indeholder oplysninger om skader, tegn
på mulige skader samt forhold, der giver
nærliggende risiko for skader.

- Ved skade forstås brud, lækage, deformering,
svækkelse, revnedannelser eller ødelæggelse i
bygningen eller andre fysiske forhold, når disse
forhold nedsætter bygningens værdi eller
brugbarhed efter dens formåI. Efterslmet er
foregået uden destrullive indgreb i bygningen.

- Termoruder og indendørs svømmebassiner er
omfattet af efterslmet. Udover den almene tekniske
gennemgang skal den bygningssagkyndige i
rapporten gøre bemærkninger i det omfang, det
ikke har været muligt at vurdere tilstanden.

Side 2 zf 13

Huseftersynet omfatter ikke...

- Eftersynet omfatter iklce besigtigelse af hårde
hvidevarer, der ikke kan ses som del afbygningen,
udendørs svømmebassiner og tilhørende
pumpeanlæg, markiser, baldakiner,
installationer/indretninger uden for selve
bygningen, skelpæles placering, grundarealer og
bygningers placering på grunden.

- Rapporten indeholder ikke oplysninger om forhold
afbagatelagtig karakter, der kan henføres til
normalt brug.

- Endvidere indeholder rapporten ikke oplysninger
om æstetiske eller arkitektoniske forhold,
sædvanligt slid, bygningens almindelige
vedligeholdelsesstand eller om bygningens plan og
indretning er mere eller mindre praktisk.

- Uden for huseftersynet falder også bygningens
lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra
åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen.

Ansvar

- Rapporten er ikke nogen garanti mod skjulte fejl og mangler.

- Ønskes yderligere sikkerhed, kan der i de fleste tilfælde tegnes en ejerskifteforsiking. Den
bygningssaglqmdige er ansvarlig efter sædvanlige erstatningsretslige regler.

- Den bygningssaglq,ndige kan ikke gøres ansvarlig for skjulte fejl og mangler, der ikke er mulighed for at
konstatere efter besigtigelsesmetoden beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om
Huseft ersynsordningen.

- Ansvaret ophører 6 br fra tilstandsrapportens datering.

- Den bygningssagkyndige har en rådgivningsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2,5 mio
kr./skadesår.

HUSEFTERSYNSORDNINGEN
AASTRUP . TELEFON 43 50 41 71 . TELEFAX 43 50 41 39

SEKRETARIATET FOR
GREGERSENSVEJ . POSTBOKS 141 . DK.263O T



220

TILSTANDSRAPPORT FOR EJENDOMME
Version 3.0
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Resum 6 at huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygningsdel/l nstallation: Vurdering:

Bemærkninger til sekundære bygninger:

IB KO Kl ICz K3 UN

1. Fundamenter/Sokler
2. Kældre/Krybekældre/Tenændæk
3 Yder- og indervægge
4. Vinduer og døre
5. Lofter/Etageadskillelser
6. Gulvkonstruktion og gulve
7. Indvendige trapper
8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten
9. Vådrum
1 0. VVS-installationer
1 1 . El-installationer

1

1 1

3 2

1 2
1 1

X
1

1 4
2 2

1

Generelle bemærknin er: Karakter:

Eftersynet er udført i sol, 3 - 5 gr.

Huset er opført af sunde og solide materialer, har en

stabil tagkonstruktion og er i normal vedligeholdsstana

De konstaterede fejl og mangler ved taget bør reparer'

snarestfor at undgå evt skade på andre

byg n i n g sko n stru kti o ne r.

Ingen bemærkninger

Kosmetiske skader
Beskriver kosmetiske skader, som kan
påvirke en købers indtryk af bygningen.

Mindre alvorlige skader
Beskriver mindre alvorlige skader, som ikke
har nogen indflydelse på bygningsdelens
eller bygningens funktion.

Alvorlige skader
Beskriver alvorlige skader, som følge af, at
en bygningsdels funktion vil svigte inden for
overskuelig tid. Dette vil ikke medføre ska-
der på andre bygningsdele.

Krifiske skader
Beskriver kritiske skader, som vil medføre
at bygningsdelens funktion svigter inden for
overskuelig tid, og dette svigt vil medføre
skader på andre bygningsdele.

Behov for yderligere undersøgelse
Beskriver forhold, som det ikke uden yder-
ligere undersøgelse er muligt at bedømme,
men som bør undersøges næfinere.

UN:

IB:

KO:

K1

K2:.

K3:
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Registrering af skader eller tegn på skader

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

A

B

A

1.2 Udvendige trapper

2.IYægge

2.3 Ventilation

3.1 Facader

3.2 Gavle

3.3 Læmure

3.3 Læmure

3.4Indervægge

3.7 Vægbeklædninger

4.l Funktion

4.3 Karm/ r amme I dørblad

4.4 Glas

5.2 Loftbeklædninger

K2

K1

K2

K2

K1

K2

K2

K1

K1

K1

K2

K2

K1

K2

Trappe mod haven er revnet i betonstøbningen, klinker er

skruk og løse

Træbeklædning på vægge i sauna er misfarvet for neden

Ventilation af kælderen er utilstrækkelig (1)

Facade mod syd er revnet ved læmuren ved den overdækkede

terrasse.

Gavl mod nord har en mindre rerme ved hjørnet over
kældernedgangen.

Fuger ved sammenbygning mellem læmur og gavlen mod vest
er revnede. Læmuren har en enkelt afskalning og har enkelte
revner. (2)

Fuge under afdækning på læmuren ved carporten er revnel

Pladesamling ved vinduesoverliggeren i stuen er revnede.

En del vægfliser i køkkenet er skruk.

Tapet i gavlværelse mod vest er misfarvet forskellige steder (3)

Et kældervindue mangler en hasp

Bundstykke i køkkenvindue mod nord, karm i kældervindue
mod nord, dørplade og karm i kælderdør, vindue mod vest i
kældernedgang, rarnme i gavlvindue i værelse mod vest,

ramme i vinduesparti i stue mod syd, ralnme i køkkenvindue

mod øst er angrebet af råd i forskellig grad. (4)

En termorude i værelse mod vest er punkteret.

Loftsbeklædning i gæstetoilet er misfarvet ved aftræksventilen.

Loftsbeklædning i badeværelset hænger.

Ta1 i parentes er henvisning til note på siden "Den bygningssagkyndiges wrdering afskadeårsager og konstruktioner"

Bygning:

A: Beboelse D:

B

c

Carport E

Overdækket ferrasse F:
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Registrering af skader eller tegn på skader

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

B

A

7.3 Andet: Håndliste

8.l Tagbelægning

8.3 Rygninger

8.4 Skotrender

8.7 Sternbrædder

8. 1 1 Tagrend er ltagnedløb

8,19 Gangbro

9.2 Yægkonstruktion

9.4 Fuger

9.5 Gulvafløb

9.7 Rumaftræk

10.2 Varmeinstallationer

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K1

K1

K1

K2

K2

K2

Håndliste ved kældertrappen er løs.

Enkelte tagplader på vestsiden aftaget over stuen har
afskalninger og er revnede

En rygningsplade på tilbygningen er revnet

Flere skumklodser under rygningspladerne mangler.

Skotrender er ikke tætte (5)

Stembrædder er angrebet af råd

Flere tagrendesamlinger er ikke tætte og tagrende over den

overdækkede terrasse og tagrenden mod øst har ikke fald mod
tagnedløbet.

Gangbro mangler.

Enkelte områder af vægfliseme i badeværelset i kælderen er
skruk

Elastisk fuge mangler ved badekaret.

Gulvafløb i kælder mangler tæt fugning mellem afløbsbrøndens
karm og gulvfliserne.

Rumaftræk fra badeværelse/vaskerum i kælder er ikke
tilstrækkelig

Et par rørsamlinger ved radiatorventiler er ikke helt tætte.
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Den bygningssagkyndiges vurdering af
skadeårsager og konstruktioner

Bygning Bygningsdel Notenr.
lkom

Årsager/kommentarer

A
A

A

A

A
A

A

A
A

A

A

B

B

B

A
A

A

A

2.0 KælderlTerrændæk

2.3 Ventilation

3.0 Yder- og indervægge

3.3 Læmure

4.0 Vinduer og døre

4.3 Karmhamme|dørblad

6.0 Gulvkonstruktion

8.0 Tagkonstruktion

8.0 Tagkonstruktion

8.4 Skotrender

10.0 WS-installationer

3.0 Yder- og indervægge

3.0 Yder- og indervægge

3.7 Vægbeklædninger

5. 0 Lofter/Etageadskillelser

6.0 Gulvkonstruktion

1 0.0 WS-installationer

1 1.0 El-installationer

Kom.

Kom.

Kom.

Note 1

Kom.

Note 2

Kom.

Note 4

Kom.

Kom.

Kom.

Note 5

Kom.

Note 3

Kom,

Kom.

Kom.

Kom.

Kældervægge er beklædt med paneler og kan ikke efterses.

Der mangler mekanisk ventilation af bruse og vaskerummet

samt friskluftsventiler til fyrrummet. Ventilation af
krybekælderen og saunaen er mangelfuld.

En indervæg i køkkenet er misfarvet af vand fra overløbet fra
ekspansionsbeholderen. Der bør udføres enten en

rørforbindelse til et kloakafløb eller opsættes en spand til at

tage evt. overløb ved påffldning af vand på anlæggetlved
overkogning af anlægget.

Vægge i køkken er beklædt med plader og paneler.

Fuge over vinduer ud mod den overdækkede terrasse er dækket

af en lægte og kan ikke efterses.

En flisevæg i køkkenet er opsat på plade.

For at sikre en stabil læmur bøt en tæt afdækning overvejes f.
eks. med zilk eller tilsvarende.

Væggenes fugtindhold er målt til 13 - 15 %. (normalt). Ved
vinduesåbningen er målt 15 - 18 % hvilket kan skyldes

indsivning fra uttætte fuger.

Dørpladen til badeværelset er misfarvet

Træværk i vinduer og døre er angrebet afråd i forskellig grad.

Årsagen vurderes alvære almindelig ælde.

Ovenpå loftsisoleringen ligger en del rester efter fuglereder
film.

I mellemgangen har gulvet en mindre forskydning.
Trægulve knirker lidt enkelte steder ved belastning.

Betongulvet i carporten har revner.

En intermistisk stolpe er opsat under udhænget ved tagnedløbet
og tagnedløbet mangler at blive monteret.

Tagplademe har lille fald hvilket kan medføre tilbagløb af
regnvand under tagplademe ved tagrenden.

Skotrender er tærede og utætte.

Olie og træfir er kombineret i en kedelunit og er placeret i
kælderen.

Olie og træfyr er sammenbygget i en unit og er placeret i
kælderen.

El installation til havelamper er udført intermistisk.
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Adresse: 7, Troelstrup, 9632 Møldrup

1. Fundamenter/Sokler JA NEJ ?

1.A Er der eller har der været udbedringer af tidligere sætningsskader eller har der
tidligere været problemer pga. konstaterede sætningsskader?

1.8 Har der været foretaget efterfunderinger?

2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk

2,A Er der grundvandspumpe?

2.8 Er der eller har der været problemer med opstigende kloakvand?

2.C Trænger der vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)?

2.D Er der eller har der været lukket for ventilationshuller i krybekælder?

3. Yder- og indervægge

3.A Er der foretaget bygningsændringer/ombygninger?

3.8 Er der foretaget reparationer efter svamp, insekl-, rør-, fugl- eller vandskade?
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Sælgers oplysninger om ejendommen

4. Vinduer og døre

4,A Er De bekendt med punkterede termoruder?

4.B Er De bekendt med fejl/mangler ved vinduer og døres lukketøj, eller øvrige funktion?

5. Lofter/Etageadskillelser

5.A Er der eller har der været problemer med lofter eller etageadskillelser?

6. Gulvkonstruktion og gulve

6.A Er der fejl og mangler ved de gulve, der er tildækket med en belægning
(f.eks. trægulv under tæppebelægning)?

7. lndvendige trapper

7.A Er der eller har der været problemer med indvendige trapper?

8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten

8.A Er eller har taget været utæt?

9.A Er der eller har der været problemer med vådrum?

Side I af 13

JA NEJ ?

Tl]T

9. Vådrum
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Sælgers oplysninger om ejendommen

10. WS-installationer

10.A Er der kloakpumpe?

10.8 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang om ilre|? - Hvor ofte?

10.C Er dele af WS-, afløbs- eller el-installationen, som ellers skal udføres af
autoriserede installatører, udført af personer uden autorisation?

10.D Er der eller har der været fejl ved eller problemer med vand, vanne eller sanitet?

11. El-installationer

ll.AEr der eller har der været problemer med el-installationen?

12. Andet

l2.A Er grunden periodevis oversvømmet?

12.8 Har der været tvister, retsager eller syns- og skønsager vedrørende evt. fejl og
mangler ved ejendommen?

lZ.C Er der tidligere udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen efter
Huseft ersynsordningen?

Side 9 af 13

JA NEJ ?
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Sælgers oplysninger om ejendommen

12. Andet

l2.D Er der tidligere udarbejdet varmesynsrapport/energimærke for ejendommen?

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Side 10 af 13

JA NEJ ?

Dato Underskrift - ejer/sælger

Disse oplysninger gives efter ejerens bedste overbevisning, men det kan ikke forventes, at ejeren i alle tilfælde har
et dækkende kendskab til forholdene, især ikke, hvis de ligger før ejendommens overtagelse eller ligger adskillige
år tilbage.

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
Ejendommen er dødsbo
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Ejendommens hoveddata
Forsikringsoplysninger for tilbud om ejerskifteforsikring

Oplysningeme i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra
foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende.

Bemærkninger

ad.1. Kældervæocre er beklædt med olade oo kan ikke efterses. Adqanq til krvbekælderen er lukket med

Bolig type: Enfamilieshus

Typehus
hvis ja - hvilket?

Selvbygger

Medbygger
hvis ja - hvilke fag?

Nedlagt landbrug

Fredet/bevaringsværdi g ej endom

DødsboX

f Tvangsauktion

E Konkursbo

|--] Ejendommen henligger forladt

Bygning Anvendelse Opført
år

Bebygget areal
m2

Total I Kælder

Areal
#

Bolig I Erhverv

Etager ud
over kælder
og tagetage

Udnyttet
tagetage

trf

A Beboelse 1951 168 50 168 0 1 0

B Carport 1 977 45

C Overdækket ferrasse 15

D

E

F

JA NEJ BYGNING
1. Er der utilgængelige bygninger eller bygningsdele?

Angiv årsag/begrundelse.

2. Er der specielle bemærkninger til termoruder?

A

E A

3. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke dener noget formål
at foretage husefterslm og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? c

X

X

forskellioe effekter oo kan ikke efterses.ad.2. Termoruder er medtaqet såfremt der er svnliqe skader f.eks.

ounkterede termoruder. Ved stikorøvekontrol er konstateret følqende mærkninq. Termorude i fordør, 73,

vinduesparti i stue mod svd og terrassedØr fra værelse, 92, gavlværelse mod vest,7B. Der tages forbehold for
punkterede termoruder. ad.3. Overdækket terrasse er opført som simpel konstruktion og medtages ikke.

Oplysninger til udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring
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1. Fundamenter/Sokler Bygning

1.0 Beton
Fundamentblokke
Andet:
Kommentar

Bemærlcninger
1.1 Sokkel
1.2 Udvendige trapper
1.3 Andet:

tr
nejliafl

AB-E
tr

tl
E
tr

2. Kældre I Krybekæ ld re/Terræn dæ k

2.0 Støbt i beton
Muret i bloksten eller klinker
Andet;Type
Kælder
Krybekælder
Terrændæk

Type:
Ingen adgangtil krybekælder
Kommentar E

Bemærlcninger nej I ia R
2.1 Yægge E
2.2 Drænlaglkapillarbrydende lag tr
2.3 Ventilation tr
2.4 Indvendig isolering tr
2.5 Indvendig beklædning fI
2.6 Etageadskillelse tr
2.7 Lyskasser fl
2.8 Andet:

A-

A

A

tr

3. Yder- og indervægge

3.0 Beton
Hulmur
Massiv mur
Træ
Andet;Type:
Formur

tl
Etl
tr
tr
tr
n
trn
fIfItl
tr

AR

Tegllkalksandsten
Murværk med puds
Letbetonblokke
Træ
Træ med puds
Træbeton med puds
Bjælkekonstruktion

AB

Andet;Type
Bagmur
Tegl/kalksandsten
Letbetonelementer
Træelementer
Andet;Type Icae mert nt rls
Indervæg gelSkillevæ gge
Beton
Letbeton
Let pladekonstruktion A

4. Vinduer og døre

5. Lofter/Etageadskillelser

6. Gulvkonstruktion og gulve

Side 12 af 13

Bygning

Blank mur
Murværk med puds

AB

A

tl
EJ
tr
E
E
E
E
tr
m
trtl
trtl

nej I ia

Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger
3.1 Facader
3.2 Gavle
3.3 Læmure
3.4
3.5
3.6

Indervægge
Udvendig efterisolering
Indvendig efterisolering
Vægbeklædninger/-materialer
Andet:

3.7
3.8

4.0 Træ
Plast
Metal
Metal/træ
Andet;Type:
Kommentar

Bemærlcninger
4.1 Funktion
4.2 Konstruktion
4.3 Karrn/rammel døtblad
4.4 Glas
4.5 Glaslister
4.6 Topforsegling

Kitning

En
tr
trn
E
m
E
tr
tr
M
tl
fI
n
trtl
tr

nej I ia

Fugning
Så1bænke
Andet:

.7

.8

.9

.1 0

4
4
4
4

5.0 Kommentar

Bemærlvtinger nej A ia
5.1 Lofter/etageadskillelser
5.2 Loftbeklædninger/-materialer
5.3 Efterisolering
5.4 Andet:

E
n

6.0 Gulv på strøer tl
Gulv på bjælker E
Trægulv på beton tr
Tæppe på beton tr
Klinkegulv på beton E
Klinkegulv på træ tr
Væg-til-væg tæppe tr
Andet;Type:Befon El
Kommentar E

Bemærhtinger nej 8 ia Z
6.1 Gulvkonstruktion tl
6.2 Belægninger n

AR
AB

6.3 Andet:
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Byg n in gsgen nemgan g - Forsi kri n gsoplys n i nger
7. lndvendige trapper Bygning

7.0 Kommentar

Bemærkninger
7.1 Funktion
7.2 Konstruktion
7.3 Andet: Håndliste

nej liaØ tl
n
|-fl A

8. Tagkonstruktion/-belæg n in g/Skorsten

9. Vådrum

10. WS-installationer

Side 13 af 13

Bygning

11.0 Kommentar MA

Bemærlcninger
11.1 Andet:

nej øia]

Skorsten
Elementer
Muret
stål
Andet;Type:
Kommentar

Bemærløinger nej @
8.2 I Skorsten, overflader
8.22 Skorsten, afdækning - top
8.23 Skorsten, indvendige overflader
8.24 Skorsten, inddækninger - tag
8.25 Andet:

iaZtrnn
nn

8.0 Tagkonstruktion
Ensidigt fald
Fladt tag
Sadeltag
Åskonstruktion
Hanebåndsspær
Gitterspær

0 grader
1-15 grader
15-35 grader
> 35 grader
Taebelægning
Tegl
Betonsten
Fiberarmerede bølgeplader
Fiberarmeret skifer
Metalplader
Tagpap/tagduge
Stråtag
Plastplader
Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger
8.1 Tagbelægning
8.2 Tagfald
8.3 Rygninger
8.4 Skotrender
8.5 Inddækninger
8.6 Hætter/aftræk
8.7 Sternbrædder
8.8 Vindskeder
8.9 Dækbrædder
8. 1 0 Udhængsbeklædning
8. 1 1 Tagrend er /tagnedløb
8.l2 Kviste
8.13 Remender
8.14 Spær/lægter
8. I 5 Undertag/understrygning
8.16 Ventilation
8.17 Isolering
8.18 Dampspærre
8.19 Gangbro
8.20 Andet:

Bjælkespær
Andet;Type:
Taghældning

B

:

trnnn
D
trIntl

A

F

n
tr
En
tr
E
trn
E
trtl
Etl
E

E
trI
tr
tr
trn
E
trn
E
tr
m
tr
E
ntltl
trtl
mtl

nej D ia

F

B

9.0 Kommentar

Bemærløtinger
9.1 Gulvkonstruktion/-belægning
9.2 Y ægkonstruktion/-beklædning
9.3 Installationers tilslutninger
9.4 Fuger, brusekabine/badekar
9.5 Gulvafløb
9.6 Fald mod gulvafløb
9.7 Rumaftræk
9.8 Andet:

fl
nej 1ia N

A

10.0 Olie/centralvarme E
Gas/centralvarme n
Fjemvarme tl
El-varme n
Gulwarme ;T y p eVg! ! !Ig!__lA
Andet:Twe: Træfvr E
Kommenår 

-m

Bemærlcninger
10. 1 Vandinstallationer
I 0.2 Varmeinstallationer
I 0.3 Afløbsinstallationer
10.4 Olietanke
10.5 Vandstop
10.6 Lækagemelder
10.7 Andet:

nei J iaBtl
mtl
ntl

A

11. El-installationer
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KØBERVEJLEDNING . TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.

Salgsvilkårene er j ustitsm inisteriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.

Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

2. Købesummen

Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt.

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift .

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud.

Bud på auktion er bindende. Bud på l. auktion er
bindende i 6 uger.

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.

Sikkerheden udgør:

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

% af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

o størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb aftrænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr.og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.

a

a
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Sikkerhed kan stilles ved:

a kontanter

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

a check udstedt afen bank til retten

o advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke aftroldes.

6. Råderet over ejendommen

En køber fiir først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes op$rldelse.

Skal der holdes ny auktion, fiir køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været aftroldt.

En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transport-
skødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papir-
form.

Køber skal selv sørge for at fii tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se

mere på følgende link:
http ://www.tin glysn in esretten. dk/tinslysn in g/n).ve
j ledninger/Documents/Tin gbo gen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -
tinglysningsafgift svej ledningen.

a

version pr. 1.1.2015
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Vejtedning i brug af salgsopstilling

Prioritetsopgørelsen

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.

2. Kolonne
Restgæld på hættelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte-
afdrag på hæftelser, der kan
foruentes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet

Bemærk:

Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:

lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.

lndeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. rilkårenes
pkt. 64. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

lndeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførle, skal opstillingen æn-
dres ioverensstemmelse med de nye oplysninger.

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilk hr
Jfr. justitsminlsferiefs bekendtgørelse nr. 652 af 1 5. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1 21 af 31 . marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.

1. Auktionen omfafter
a. Auktionen omfafter ejendommen med

eventuelle bygninger og -lv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet - driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver arl, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af-
grøder m.v.

Ejendonrnen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens g 3,
stk. 2

2. Salgsopstiiling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

med, beskrives ien særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op
lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auKionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.

Salgsopstillingen udleveres på fogedret
tens kontor.

3. Seruitufter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opf,lde servi
tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv rente-
eller lignende forpligtelser.

4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo ged

retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfrlde sit bud.

Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.

Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt ion skal
afholdes.

Enhver, der har afgivet bud på første auk
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud
sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens $ 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen afden nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hamnerslag.

5. Ejendommens oveftagelse
Køberen overtager straks ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfo ldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikker-
heden er stillet.

Køberen sørger selv for -om nødvendigt
ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.

6. Købere n s forpligtelser
A.
Opfylde I se af a u kti on sb u det

Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets -
ordenen. Hæftelsemes nøjagtige stønelse
oplyses under auKionen.

Auktionsbudet opfo Ides således:
a. Køberen overtagerde hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt, Overtagelsen erdog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b. Køberen betaler de hæfielser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et støne beløb end lånets kontante påly
dende.

Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.

Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or -
dinære indeksregulering.

Overstigerauktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaveme, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet fonentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference -
sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.

B.
Beløb, der skal betales ud over auklions-
budet

Under auktionen oplyses arten og stør
relsen afde omkostninger, som køberen skal
betale ud over auKionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifler, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.

På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages.

Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger

og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b erdet en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirenbalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.W
@

h. Brugspanthavers underskud efter afholdel -
se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drifl og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave -
rens fordring og derefler i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.

i. Nødvendige udgifter til ejendommens
besgrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.

j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.

Beløb, dersk al betales ud over auktions -
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.

c.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auldionen
a. Fogedrettens udgifier.
b. Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told
væsenet.

7. Kø be re n s s i kkeråedssfrTle/se
Efter hammerslaget skat kø beren straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op

ff ldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af

penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.

Sikkerhedens størelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 64 litra a,
b. 114 al de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbudet, jfr. pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift afde overtagne priori -
teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
'l12 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1

års forpagtningsafgift .

Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give alkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der alkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte
auKionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfflder auktions

vilkårene, kan enhver, der i anledning afauk -
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sæftes til en ny og eneste auktion
(misligholdelse sa uktion) lor køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.

I stedet for at kræve misligholdelsesauk
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive foldest
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
alholdt misligholdelsesauktion.

Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene

er opffldt, kan han kræve, at fogeden ud
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auklionen.

Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.

1 0. Au ktionsvilkårenes fravige lighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til

ugunst for køberen, medmindre auktionen
angåren fonetnings -, industri -, landbrugs -
eller udlejningsejendom.

11. Særlige vilkår

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)


