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SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

J.nr.800226
mens matr.nr

bel

tilhørende:

Auktionsti nkt
Auktionssted
Rekvire hæftelse nr.:

Ved advokat:

E endoms
rI

endomsværdi
Vurdering i h.t.

Rets 562
Areal

Forsikri d:
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2009

i r

Troelstru V.T
9632 Møld

Joanna Aneta Kaczmarek og

Pawel Marek Kaczmarek

7. marts 2019 kl.1 1 :30

Retten i Klostermarken 10 8800

Kommu

Joan Coldin Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 98B 8800

enfamilieshus

01.10.2017 kr.910.000 heraf ndværdi: kr. 116.200

lkke

1236 m2 heraf 0m2
lkke o nr ie ca. kr
I alt kr. 4.649,30

(grundskyld kr.2.7 16,02, rottebek. kr. 49,1 4,

krand omfatter: skorsten kr 14

Forslag til særlige vilkår: Nej

Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.)

Se vedlagte beskrivelse

Fremvisning:

Byrder og servitutter

Såfremt tilmelding, vil fremvisning være onsdag d.27. februar 2019 kl. 14:00.
Tit skal ske iadvokater.dk eller 87 27 48 0B

n.

Se vedlagte tingbogsattest.
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Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDUEGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

lse nr. l:
Pantebrev opr. kr. 400.000 tinglyst d.22112 2015 til
lnvesteri n gssels kabet Luxor A/S, F rederi ksborg-
gade 50, 1360 København K. CVR.nr.49639910.
Annuitetslån, pålydende årlig rente 8,25 %.
Arlig ydelse 41.009 kr.
Med underpant til Danske Bank ÆS.
bgu@luxor.dk I alt ved

budsum kr.
lse nr.2:

Pantebrev opr. kr. 285.000 tinglyst d.22112 2015 til
I nvesterin gsselska bet Luxor ÆS, Frederi ks borg -
gade 50, 1360 København K. CVR.nr.49639910.
Annuitetslån, pålydende årlig rente 8,25 7o.

Arlig ydelse 29.219 kr.
Med underpant til Danske Bank ÆS.
bgu@luxor.dk I alt ved

budsum kr
Hæftelse nr.3:
Ejerpantebrev opr. kr. 150.000 tinglyst d. 1215 2016
til Vestjysk Bank A/S, Torvet 4,7620 Lemvig.
CVR.nr. 34631328. Rentetilpasning. Pt. 10 %. P.a.
Med underpant til samme.
tnn@vestjyskbank.dk

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.4:
Udlæg opr. kr. 4.773tinglyst d. 17l5 2017 tal
4Finance ApS, Vesterbrogade 1 L,4.,1620 Køben-
havn V. GVR.nr. 32557864.
mail@horton.dk

I alt ved
budsum kr.

Hæftelse nr.5:
Udlæg opr. kr. 31.406 tinglyst d.1718 2017 tal
Vorup Tømmerhandel og Byggecenter A/S,
Nyborgvej 3, 8940 Randers SV
GVR.nr. 16993344.
aa@Lou.dk

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

r, der kan for-

overtaget.

4. Hæftelser
der kræves ind-

friet.

0

I alt ved
budsum kr.

00

1 50. 00

1 50. 00

4.153

154.153 84

27.65 12

472.828,04 399.055,39 73.772,65

472.828,04 399.055,39 73.772,65

310.109,48 284.326,98 25.782,50

782.937.52 683.382,37 99.555,15

150.000,00

932.937.52 683.382,37 99.555,15

4.153,84

937.091,36 683.382,37 99.555,15

27.653,12

964.744,48 683.382,37 99.555,15Transport 181.806 96



3

Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

æftelse nr.6:
Udlæg opr. kr. 8.052 tinglyst d. 9/11 2017 tal
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, Brovej I
8800 Viborg. GVR.nr. 45724719.
17@collectia.dk

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

ventes overtaget.

. Hæftelser
r kræves ind-

friet.

lalt ved
budsum kr.

budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

,96

8.157 78

189.964 74

189 74

189.964 74

189.964 74

964.744,48 683.382,37 99.555,15

8.157.78

972.902,26 683.382,37 99.555,15

972.902,26 683.382,37 99.555,15

972.902,26 683.382,37 99.555,15

972.902,26 683.382,37 99.555,15

972.902.26 683.382,37 99.555,15Transport 1 89. 74
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Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Hæftelse nr.7:
Udlæg opr. kr. 3.697 tinglyst d. 15/11 2018 til
TDC A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV.
CVR.nr. 14773908.
tdc@tdc.dk Medtaget for det tinglyste beløb.

I alt ved
budsum kr.

A. Total kr

B. Størstebeløbet,derskalbetales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

om art og afuikling oplyses:

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

Hæftelser
r kræves ind-

friet.

189.964 74

3.697 00

193.661 74
193.661 74

kr

kr

kr

34.530,16

34.530,16

0,00

972.902,26 683.382,37 99.555,15

3.697,00

976.599,26 683.382,37 99.555,15
976.599,26 683.382,37 99.555,15

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:

a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
(salærer og gebyrer m.v.)

b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.

De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under sikker-
hedsstillelsen anførte au ktions-
bud, jfr. nedenfor.

c. restancer vedrørende

1. ejendomsskatter

2. vejbidrag

3. kloakbidrag m.v.

4. andre offentlige bidrag kr.

5. vandafgifter kr.

6. brandforsikringsbidrag kr.

7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen kr

kr

kr

kr

kr

kr

26.112,70

2.500,00

5.917,46

Forbehold

C. Afgifter m.v. til offentlige i anledning af auktionen: Se vedlaqte Veiledninq i bruq af salqsopstilllino

Ved et auktionsbud på 910.000,00 kr. (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. {82.500,75

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 31 januar 2019 af advokatfirmaet Leoni Advokater

advokat Colding
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Ejendomsdatarapport
Befordring besigtigelse + fremvisning
Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfoldiggørelse af salgsopstilling:
15 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg af 25o/o

Grundbeløb
med tillæg af 0,60/o af beregningsgrundlaget,
jfr. ovenstående opgørelse
I alt
med tillæg af moms 25%
Rekvirentsalær ialt inkl. moms

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

910.000,00
227.500 00

kr 1 .137.500 00

9.000,00

kr 6.825 00
kr 15.825,00
kr 3.956 25
kr kr. 19.781,25

kr. 26.112 70

kr
kr
kr
kr

kr

154,00
627,45
800,00

4.187,50

562,50

kr
kr

kr
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leoni
advokater

800226 JC/mkp/ean

1 5. januar 201 9

Advokatpartnerselskab

Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Ttf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453

www. leoniadvokater.d k

post@leoniadvokater.dk

Beskrivelse af ejendommen beliggende Troelstrupvej T,96g2 Møldrup

Ejendommen er et enfamilieshus, ifølge BBR er det bebyggede areal samt boligarealet 168 m2. Ejendom-
men er beklædt med røde mursten og sort eternittag. Desuden carport med plads til 2 biler, ifølge BBR 45
m2.

Ejendommen er indrettet som følger:

Entre med adgang til kældertrappe, fordelingsgang og køkken

I køkkenet er der kogeplade af mærket Leonard, opvaskemaskine af mærket Junker, 2 ovne af mærket pro-
gress. Der er desuden fryseskab, køleskab og emhætte af ukendt mærke. Ejer oplyser, at det er et forholds-
vis nyt køkken.

I forlængelse af køkkenet findes stor stue, hvor der er plads til spiseplads og tv-stue

Fra fordelingsgangen er der adgang til 4 gode værelser samt 1 badeværelse med toilet og badekar, samt et
mindre toilet, hvor der er vaskesøjle med vaskemaskine af mærket AEG og tørretumbler af mærket Sam-
sung.

Fra entreen er der via trappe, gemt bag dør, adgang til kælderen, ifølge BBR 50 m2.

Kælderen anvendes til opbevaring, ligesom der forefindes et fyr af ukendt mærke. Der er desuden direkte
adgang til kælderen fra indkørslen.

Ejer oplyser at der er monteret nyere døre indenfor ligesom vinduerne i værelserne er skiftet fornylig

Der er stenbeklædt terrasse som er delvis overdækket.
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Tingbogsattest

Udskrevet 28.01.2019 16:01:44

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup

3463536

12.06.1973
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o
1236 m2
Om2

Der findes ingen servitutter på ejendommen

Ejendom:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer
Areal:
Heraf vej:

Dokument:
Dokumenttype:
Dato/løbenummer

Senest påtegnet:
Dato:

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel

Købesum:
Kontant købssum:
Købesummen omfatter beløb til
arvlgave:
Købesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.:

Adkomster

Skøde
27 .11 .2015-100691 1BB1

17.12.2015 12:26:34

Joanna Aneta Kaczmarek
110276-****
112

Pawel Marek Kaczmarek
1 90677*****
1t2

650.000 DKK

O DKK

28.01.2019 16:01:44

O DKK

Side 1 af 8
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Købesummen omfatter
servitutter, tinglyst på det
købte, der kan forlanges atløst
af en pengeydelse:
Købesummen omfatter beløb til
anlægsbidrag til vej mv., der er
forfaldent til betaling på
tidspun ktet for ejerskift et:
Købesum ialt:

O DKK

O DKK
650.000 DKK

Dato for overtagelse:
01.12.2015

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

Hæftelser

22.1 2.20 1 5- 1 006973 790
1

Pantebrev
400.000 DKK
9,25 Vo

28.12.2015 10:53:26

I NVESTERI NGSSELSKABET LUXOR ÆS
49639910

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
110276-****

05.0 1 .201 6-1006988426
1

400.000 DKK.
DANSKE BANK ÆS
61126228

Senest påtegnet:
Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr.:

Underpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

28.O1.2019 16:A1:44 Side 2 af 8
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

22.1 2.20 1 5-1 00697 47 59
2
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 0/o

28.12.2015 10:53:53

I NVESTERI NGSSELSKABET LUXOR ÆS
49639910

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
110276-****

05.0 1 .2016-1006988427
1

2B5.OOO DKK
DANSKE BANK ÆS
61126228

Senest påtegnet:
Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr

Undenpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:

12.05.2016-1 007269563
3
Ejerpantebrev
150.000 DKK
Rentetilpasning

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
110276-****

Pawel Marek Kaczmarek
190677-n***

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

28.01.2015 16:01:44 Side 3 af 8
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Navn:
Cpr-nr

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr.:

Underpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

Joanna Aneta Kaczmarek
110276-****

VESTJYSK BANK ÆS
Torvet 4
7620 Lemvig
34631328

1 2.0 5.20 1 6 - 1 007 269 564
1

150.000 DKK
VESTJYSK BANK ÆS
34631328

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

17 .05.2017 -1 0A867 1 47 B
4
Udlæg
4.773 DKK
0%

4FINANCE ApS
32557864

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

22.12.2015-1 006973790
1

Pantebrev
400.000 DKK
8,25 Vo

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

22.1 2.20 1 5- 1 00697 47 59
2
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 Vo

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

28.01.2019 16:O1:44 Side 4 af B
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Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Kreditor:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

12.05.2016-1 007269563
3
Ejerpantebrev
150.000 DKK
Rentetilpasning
Pawel Marek Kaczmarek
Joanna Aneta Kaczmarek

ldeel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

17 .08.2017-1 00891 3963
5
Udlæg
31.406 DKK
0%

VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER ÆS
16993344

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

22.1 2.20 15- 1 006973 790
1

Pantebrev
400.000 DKK
9,25 0/o

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

22.1 2.20 1 5- I 00697 47 59
2
Pantebrev
2B5.OOO DKK
9,25 0/o

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR ÆS

12.05.2016-1 007269563
3
Ejerpantebrev

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

28.01.2019 16:01:44 Side 5 af F
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Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

150.000 DKK
Rentetilpasning
Pawel Marek Kaczmarek
Joanna Aneta Kaczmarek

1 7 .0 5.20 1 7 - 1 00867 I 47 8
4
4.773 DKK
4FINANCE ApS

ldeel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

09.1 1 .2017 -100931 431 8
6
Udlæg
8.052 DKK
0Vo

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
45724719

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

22.12.2015-1 006973790
1

Pantebrev
400.000 DKK
9,25 Vo

I NVESTERI NGSSELSKABET LUXOR ÆS

22.12.2015-1 006974759
2
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 0/o

I NVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

12.05.2016-1 007269563
3
Ejerpantebrev

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

28.O1.2019 16:01:44 Side 6 af B
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Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

150.000 DKK
Rentetilpasning
Pawel Marek Kaczmarek
Joanna Aneta Kaczmarek

17 .05.20 1 7 -1 00867 1 47 8
4
4.773 DKK
4FINANCE ApS

17 .08.2017-1 0089 1 3963
5
31.406 DKK
VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER ÆS

ldeel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

1 5.1 1 .20 1 8-1 0 1 027 1 51 4
7
Udlæg
3.697 DKK
0 o/o

TDC ÆS
14773908

Pawel Marek Kaczmarek
190677-****

22.12.2015-1 006973790
1

Pantebrev
400.000 DKK
8,25 0/o

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

22.1 2.20 1 5- 1 00697 47 59
2
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 0/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

28.01.2019 16:01:44 Side 7 af 8
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Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

12.05.2016-1 007269563
3
Ejerpantebrev
150.000 DKK
Rentetilpasning
Pawel Marek Kaczmarek
Joanna Aneta Kaczmarek

17 .05.2017 -1 00867 1 47 B

4
4.773 DKK
4FINANCE ApS

17 .08.2017-1 00891 3963
5
31.406 DKK
VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER ÆS

09. 1 1 .2017 -100931431 8
6
8.052 DKK
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

ldeel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel

Tillægstekst:

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):

lndskannet akt:
Akt nr:

Øvnge oplysninger

910.000 DKK
116.200 DKK
01.10.2017
0791
215110

69 C 350

28.01.2019 16:01:44 Side 8 af B



Ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderin gsoplysn i nger for 2017

Side 1 af 1

L5

Adresse:

Vurderingsår:

Kommune:

Vurderingskreds

Benyttelse:

Matrikel:

Ejendomsværdi:

TROELSTRUPVEJ 7 ,9632 MØLDRUP

2017

VIBORG Ejendomsnr.:

MØLDRUP

Beboelse Lejligheds antal

2 O , TROELSTRUP BY Grundareal:

910.000 Grundværdi:

215110

1

1.236

116.200

Vis "Grundværd ispecifikationer"

Vis Vaerdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Gru ndværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse

01 Kvadratmeterpris

02 Kvadratmeterpris

03 Nedslag 2Tzo/o reduktion

Areal/Enhed

1.000

236

0

120 kr

7kr
5.500 kr

Enhedsbeløb Total

120.000 kr

1.652 kr

-5.500 kr

1 16.200 kr

710.000 kr

710.000 kr

I alt:

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:

Ejendomsværdi 2001 : 730.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag al 2002:

Vis tidligere vurdering

htto://www.vurderins.skat.dk/borser/eiendomsvurderinsÆis.do?&KMNR:791&side... 16-1 0-201 8
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Kommune

Miljø
BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Kommune nr.:

791

Udskrift dato:

0741-2019

Afsender
Viborg Kommune, Byggei & Miljø
Prinsens Alle 5 , 8800 Viborg

Ejendoms nr.:

215110

Ejendommens beliggenhed:

TroelstrupvejT (Vejkode: 1650), 9632 Møldrup

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS

Fejl eller mangler I udskriflen bedes meddelt til kommunen via +mailadr6sen BBregjster@viborg-dk eller telefonnr 8787 5213

Oplysninger om grunde

Adresse: Troelstrupvej 7 (vejkode: 1650), Troelstrup, 9632 Møldrup
Ejerforhold: Privalpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyning: Privat, almeni vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)

Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse

Matrikelnr, Ejerlav
2o TROELSTRUP BY, V. TOSTRUP

Ejendom

Ejendoms nr.:2'15110 Ejerforhold: 10

Oplysninger om tekniske anlæg

Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet

samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til

kommunen.

Anlægsnr.:2
Adresse: Troelstrupvej 7 (vejkode: 1650), Troelstrup, 9632 Møldrup
Bellggende på matrikel 2o

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Fabrikat/type: kingspan

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr.: 0145642

Størrelse: 1500 L

Bemærkninger omkring anlæg:

Tankattest var ikke medsendt

Oplysninger om bygninger

Driftstatus: I drift

Etableringsår: 201 3

Placering: Nedgravet/underjordisk

Typegodkendelsesnr.: 01-4003

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens $6, stk. 1 nr. 13)

Bygningsnr.: 1

Adresse: Troelstrupvej 7 (vejkode: 1650), Troelstrup,9632 Møldrup
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse: 120)

Matrikelnr.: 2o

Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker

Til-/ombygningsår: 1 978

Antal boliger med køkken: '1

Landsejerlavsnavn: TROELSTRUP BY, V. TOSTRUP

Opførelsesår: 1 951

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger uden køkken: 0

BBR Ejendommens beliggenhed:
Troelstrupvej 7 (Vejkode: 1650),9632 Møldrup

Kommunenr.:
0791

Ejendomsnr.:
215110

Udskriftsdato
07-01-2015

Side:
1t4
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Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)

Areal i grundplan

Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

areal)

m2 Areal i hele bygningen

168 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efterisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 1.25m

0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på

bygningen

m2 Arealanvendelse

168 Samlet boligareal

0 Heraf beboelse i k€elder

50 Samleterhvervsareal

0 Samlet adgangsareal i bygningen

0 Areal, der hverken benyttes til bolig

0 eller erhverv

0 Antal etager u. kælder & tagetage

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2

168

0

0

0

0

1

0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

Bemærkninger for bygning

OPVARMNING OLIE/FAST BRÆNDSEL

Oplysninger om boli g-/erhverusenheder
Adresse: Troelstrupvej 7 (vejkode: 1650), Troelstrup, 9632 Møldrup

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal: 168 m2

Erhverv: 0 m2

Beboelse: 168 m2

Andet areal: 0 m2

Fællesareal: O m2

Aben overdækning: O m2

Luk. overdækn./udestue: 0 m2

Areal afåben altan/tagterrasse: 0m2
Tinglyst areal fra ESR: 0 m2

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Antal værelser: 5

Antal toiletter:2

Antal bade: 1

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Bygningsnr.:2
Adresse: Troelstrupvej 7 (vejkode: 1650), Troelstrup, 9632 Møldrup
Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920)

Matrikelnr.: 20

Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækningsmateriale: Andet materiale

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal

Bebygget areal: 45 m2

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Landsejerlavsnavn: TROELSTRUP BY, V. TOSTRUP

Opførelsesår: 1 977

BBR Ejendommens beliggenhed:
Troelstrupvej 7 (Vejkode: 1650),9632 Møldrup

Kommunenr.:
0791

Ejendomsnr.:
215't10

Udskriftsdato
07-01-2019

Side:
2t4
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Kor.tmateriale

.a

i
i

'lfi nr 0,iqal,]nnnrork, {tr$D[]L -.Orlt: frrål 2t1ft

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

2. Bygningsomridset er nøjagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).

3. Bygningsomridset er unøjagtigt, når dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor)

Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http:/ikort.bbr.dk.

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet

B# Bygningsnummer O Sikker placering Ejendom

T# Teknisk anlæg nummer O Næsten sikker placering Jordstykkel

NY Nybyggeri O Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2

* Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3

BBR
215110

Ejendommens beliggenhed:
Troelstrupvej 7 (Vejkode: 1650),9632 Møldrup

Kommunenr.:
0791

Ejendomsnr.: Udskriftsdato
07-01-2015

Side:
314
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere

hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på

https://gst.dldmatriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/.

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at konlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.

af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der

være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på

https://www. geodan mark.dk/om-geodanmark/

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser,dk/dar.

Ejendommens beliggenhed:
Troelstrupvej 7 (Vejkode:'1 650),9632 Møldrup

Kommunenr.:
0791

Ejendomsnr Udskriftsdato
07-o1-2019

Side:
4t4

BBR
2151'tO
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvarsom ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at vaere opmærksom på, om registreringerne er korrekte.
lndberetningspligten gaalder også byggesager.

Du skal være særligi opmærksom på:
. Opførelsesår
. Om- og tilbygningsår
' Bebygget areal
. Antal etager
' Samlet boligareal eller erhvervsareal
. Areal af udnyttet tageiage
. Areal af udestue
. Tagdækningsmateriale
. Varmeinstallation

Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år '1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrolien kån ske ved et anmeldt besøg på
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:

Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhaengende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
afløbsforhold.

Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.

Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemå1. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse hartypisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har 6n boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har 6n eller flere
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.

Tekniske anlæg
Tekniske anlaeg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan
også ligge inde i en bygning.

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
fernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk.

Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv.
Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1 ,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen.

Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del aftagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entr6, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.

Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller
insiitutionsformål samt den del, der udgør andet areal.

Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.

Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn iil areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8
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Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse Materialer

Helårsbeboelse
' Stuehus til landbrugsejendom
' Fritliggende enfamiliehus.

Ydervæggenes materialer
. Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).
. Letbeton (lette bloksten,

gasbeton),
. Fibercement, asbest (eternit el.

Iign).
. Fibercement, asbestfri.
. Bindingsværk (med udvendigt

synligt hæværk).
' Træbeklædning.
. Betonelementer(Etagehøje

betonelementer).
. Metalplader.

' PVC.
. Glas.
. lngen.
. Andet materiale.

Tagdækningsmateriale
' Built-up (fladt tag, typisk tagpap).. Tagpap (med taghaeldning).
. Fibercement, herunder asbest

(bølge eller skifereternit).
. Cementsten.
. Tegl.
. Metalplader.
. Stråtag.

' Fibercement(asbestfri).
. PVC.
. Glas
. Grønt levende tag (Grønne tage). lngen
. Andet materiale

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmateriale.
. Asbestholdigt

tagdækningsmateriale.
. Asbestholdigt ydervaegs- og

tagdækningsmateriale.

Opvarmningsforhold

Varmeinstallation
. Fjernvarme/blokvarme.
' Centralvarme fra eget anl€eg et-

kammerfyr.
. Ovne (Kakkelovne, kamin,

brændeovn o. lign.). Varmepumpe.
. Centralvarme med to

fyringsenhe-der (fast brændsel,
olie eller gas).

. Elovne, elpaneler.

. Gasradiatorer.
' lngen varmeinstallationer., Blandet (kræver specifikation på

enhedsniveau).

Opvarmningsmiddel
. Elektricitet.
. Gasværksgas.. Flydende brændsel (olie,

petroleum, flaskegas).
' Fast brændsel (kul, brænde mm.). Halm.

Supplerende varme
' lkke oplyst.
. Varmepumpeanlæg.
. Ovne til fast brændsel

(brændeovn o.lign.)
. Ovne til flydende brændsel.
' Solpaneler.
' Pejs.
. Gasradiator.
. Elovne, elpaneler.
. Biogasanlæ9.
. Andet.
. Bygningen har ingen supplerende

Afløbsforhold

Afløbskoder
Kodesaettet benyftes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:

' Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
. Afløb til fælles privat

spildevandsanlæ9.
' Afløb til samletank.

Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andei.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i

BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske aendringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.

Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne Iand.

Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken, bad og toilet) ledes ned i

samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), ellerom de behandles hverfor
sig.

Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det Iokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan vaere O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfafter
organisk stof og Phosphat, osv.

Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold- I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.

En fuldstændig oversigt over
afløbskoder i BBR og en vejledning hertil
kan findes på www.bbr.dk.

Andet

Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed
Blandet erhverv og bolig
med eget køkken,
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
SommerJfritidsbolig.
Andei.

Ejerforhold
. Privatperson(er)eller

interessentskab.
. Alment boligselskab.
. Aktie-, anparts- eller andet

selskab.

' Forening, legat eller
selvejende institution.

' Privatandelsboligforening.
. Kommunen

(beliggenhedskommune).

' Kommunen (anden
kommune).

, Region.

' Staten.

Vandforsyning
. Almentvandforsyningsanlæg

(tidligere offentligt).
Privat, almeni
vandforsyningsanlæ9.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
lkke alment
vandforsyningsanlaeg
(forsyner < 10 ejendomme).
lngen vandforsyning.

R€ekke-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
. Landbrug, skovbrug, gartneri,

råstofudvinding m.v.
' lndustri, fabrik, håndværk m.v.. El-, gas-, vand- eller varmeværker,

forbrændingsanstalter m.v.
. Anden bygning til landbrug, industri

m.v.

Handel, kontor, transport og service
. Transport- og garageanlæg, stationer

lufthavne m.v.
. Kontor, handel, lager, herunder

offentlig administration.
' Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og

anden service virksomhed.
. Anden bygning til transport, handel

m.v.

lnstitutioner og kultur
. Biograf, teater, erhvervsmæssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.

. Skole, undervisning og forskning.. Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offenlJige klinikker m.v.. Daginstitutioner m.v.. Anden institution.

Fritidsformål
. Sommerhus.
' Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset

fra sommerhus.
' ldrætshal, klubhus, svømmehal m.v.

' Kolonihavehus.
' Anden bygning til fritidsformå|.

Mindre bygninger til garageformå1,
opbevaring m.v.
. Garage til et eller to køtetøjer
' Carport.
' Udhus.

Listen ovenfor er under
ændring.Optræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde
liste ses her.
htto ://bbr. d k/hvord anf aarieq bbr

Køkken, toilet og afløb

Toiletforhold
' Antal vandskyllende toiletter i bolig-

eller erhvervsenhed.
. Vandskyllende toilet udenfor enheden.
. Anden type toilet udenfor enheden

eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.

Badeforhold
. Antal badeværelser i enheden.
. Adgang til badeværelser.
. Hverken badeværelser eller adgang til

badevaerelser

Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fasi kogeinstallation i værelse eller på
gang.
lngen fast kogeinstallation.

Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.

Naturgas.
Andet.

varme.

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8



22

Teknik &
Prinsens Alle 5
"* 8800

l\4odtager

Ejendommens beliggenhed:

Troelstrupvej 7

Matrikelbetegnelse:

TROEIJSTRUP BY, V. TOSTRUP 20

Åbningstider
Mandag - onsdag 09.30 - 15.30
Torsdag 09.30 - 17.00
Fredag 09.30 - t-3.30
Hj emmeside : viborg. dk/e'j endomsskat
Se bilaget for yderligere oplysninger
og telefonnumre

Udskrevet den: Moms-nr.:

07 / 01,-201-9 29L8s846

Vurderet areal:

L235
Vurderingsår:

201,7 (0L/L0-2017)

l^ ilI*'
Debitornummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendomsnr.:

2'J,53,1,0

Ejendomsværdi

910.000
Grundværdi

LL6.200
Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi

LL4.600
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del aF grundværdi der beskattes i anden kommune Oækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Kommunal ej endomsskat m.m af fast eiendom 2019 Side 01 af 01

Specifikation

KOMMI'NE

Grundskyld
promilLe af grundLag
23,700 : 1_14600 0l-l01-3]-/12

Beløb

271_6 , 02

Heraf moms

180, 00
196, 83

376,83

GENBRUGSSTATION, BOLIG 1
SKORSTENSFE,JNfNG, ØST
ROTTEBEKÆMPELSE

BEMÆRK * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Indbetalingskort sendes fKKE sammen
med denne blanket.
Hvis betaling IKKE er tilmeldt.
betalingsservice, sender vi
indbetalingskort senest 3I/1,2 Li:
1. rate og senest 30/6 til 2. rate.
****************************************

Hvis ejendommen er tilmeldt. betalingsservice,
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 2iyo:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

medsendes indb.kort ikke

I ALT 464s,30

900, 00
984,14
49,L4

Rate

01
02

01,/ ot-201-9
01,/ 07 -20L9

t0 / 0L-20r9
L0 / 07 -20L9

2324 ,65
2324 ,65

Fakturadato

0a/ 0a-201,9
0t/ 07 -20a9

Moms beløb
'J,88 ,42
l_88,41

Sidste rettidige Ratebeløb

F

N
ci

r;
!

N

oooo()
oo
o
Y

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest-
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
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Ejendomsskat 2019

Ejendomsskat:
Grundskyld beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.
Byrådet fastsætter g ru ndskyldpromi I len hvert år.
Kontakt: mailejendomsskat@viborg.dk eller llf .87 87 50 16 / 87 87 50 14.
Se også: viborg.dk/ejendomsskat

Ejendomsvurdering:
Vurdering af ejendomme foretages af Vurderingsstyrelsen.
Kontakt Vurderingsstyrelsen: mail vurdst@vurdst.dk eller tlf. 72 22 16 16
Se også: vurdst.dk

Ejerskifte:
Ejerskifte registreres, når det er tinglyst. Kommunen behandler ejerskiftet på overtagelsesdatoen.
Kommunen sender kopi af skattebillet til ny ejer, når ejerskiftet er registreret.
Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.

Betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingskort. Kommunen sender kun indbetalingskort,
hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. lndbetalingskort udsendes 3 uger før sidste
rettidi ge indbetal in gsdato.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 % pr.
påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.
Hvis der underrettes om udlæg i ejendommen påløber der gebyr på 450 kr., samt
retsafgift på min. 300 kr.
Kontakt Borgerservice: mail sikkerborgervice@viborg.dk eller tlf .87 87 87 70.

Rottebekæmpelse:
Roftebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale roftebekæmpelse.
Kontakt og anmeldelse: viborg.dk/rotten eller tlf .87 87 87 00.

Renovation:
Affaldscenter Revas sørger for den daglige drift og ændringer til renovation.
Kontakt Revas: mail revas@viborg.dk eller tlf. 86 61 39 55.
Se også: revas.dk

Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugsstationer, ordninger for farligt affald, samt
indsam I i n g af g enanvendel i ge affaldsfra ktioner.
Kontakt: Ilf .87 87 56 03.

Skorstensfejning:
Spørgsmål og rettelse af gebyret rettes til skorstensfejermesteren.
Område Øst - Per Dyrby Knudsen, per@skorstensfejeren.dk eller tlf. 86 46 46 30.
Område Vest - Tommy Christensen, viborg@skorstensfejeren.dk eller tlf. 86 61 16 40
Tilsyn med skorstensfejning: Midtjysk Brand & Redning, Myndighed og Forebyggetse,
mail mogf@mjbr.dk eller tlf. 89 70 35 99.
Se også : viborg.dk/skorstensfejn in g.

BBR:
Det er dit ansvar at kontrollere om din BBR (Bygnings- og Boligregistret) er korrekt.
Se den på OlS.dk. Har du ændringer, gå tilviborg.dk/bbr.
Kontakt: mail bbregister@viborg.dk eller tlf. 87 87 5213.

KfD OGCG7912 17 - uds. 10. 2017
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Stud.iur.4

Fra:

Tit:
Sendt:

Emne:

Ejendomsskat 1 . rate 2019
Ejendomsskat 2018
Renter
Gebyr
Afgift

bs-opkrævning < bs-opkraevning@viborg.dk>
7. januar 2019 10:37

Studjur.4
SV: Sagsnr. 800226 - Debitornr. 002151 1005

2.324,65
2.238,05

94,76
500,00
310,00

Hej Maria

Hermed opgørelse over ejendommen beliggende Troelstrupvej 7 , 9632 Møldrup pr. auktionsdato 7, marts 20'lg

I alt 5.917,46

Beløbet kan overføres til vores konto i Nordea reg. 9255 konto 2640100011

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os igen

Med venlig hilsen

Louise Bach
Assistent

uinnRG
KfirulMUT$E

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 87 13
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Stud.iur. 4

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Birgitte Gundog < bgu@luxor.dk>
S.januar 2019 13:52

Studjur. 4

SV: Sagsnr. 800226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Troelstrupvej 7,

9632 Møldrup tilhørende Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek -

500085 1 + 2
Tvan gsau ktionsopgoerelse_4 500085.pdf; Kopi af pantebrev 500085.pdf;
Tvangsauktionsopgoerelse_5 - 500085.2.pdf; Kopi af pantebrev 500085.2.pdf;
signaturbevis.txt

Til Maria Koust Pedersen

I henhold til din mail af den 2. januar 2019 fremsender jeg hermed opgØrelser vedrørende prioritet + + 2 i
ejendommen beliggende Troelstrupvej 7, 9632 Møldrup.

Bemærk venligst, at pantebrevene har særlige indfrielsesvilkår

Kopi af pantebrevene vedlægges

Vi imødeser venligst salgsopstilling samt meddelelse om, hvomår besigtigelse finder sted - gerne på
beu@luxor.dk

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Birgitte Gundog

I nvesteringsse lska bet Luxor A/S
Frederiksborggade 50

1360 København K.

Telefon 33325015 - tlf . 51992362

I Investeringsselskabet Luxor A./S' privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Selskabet behandler oplysninger om dig, og hvilke
rettigheder du har i henhold til EU's databeskyttelsesforordning. Der henvises til: http://www.luxor.dk/persondata/information-
om-persondataforordninger/

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere afsender om
fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag
efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvor den modtages og læses,
åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at
modtage og bruge mailen.

Fra: Stud.ju r. 4 <stud. iu14@ leoniadvokater.dk>
Sendt: 2. januar 2019 15:36
Til: Lotte Sørensen <ls@luxor.dk>
Emne: Sagsnr. 800226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende TroelstrupvejT ,9632 Møldrup tilhørende
Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek
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Udskrevet d. 08-0'l-201 I

Opqørelse af tilqodehavende på pantebrev opr.DKK 400.000.00

Lånenr.:

Matr.nr.:

Opgørelsesdato

Restgæld pr.

8,25% rente til
Kolonne2...

Ydelse pr.
Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr.
Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr.
Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr.
Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr.
Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Skyldig påkrav
Skyldig morarente

Dl Egeninkasso

Dl Fogedgebyr

Ejerskiftegebyr

Kolonne3....

Kolonne 1 (fordring ialt)

11-12-2017 tit 07-03-201 I
'l 1-03-2018

1 1 -03-2018 tit 07-03-201 I
11-06-2018

1 1-06-201 8 til 07-03-201 I

11-09-2018

1 1-09-201 8 tit 07-03-201 I
11-12-2018

1 1 -12-2018 tit 07-03-201 9

0,00
0,00
0,00

446 dage 746,02

10.252,28
1.657,61

0,00
150,00

356 dage 836,42

10.252,28
1.534,14

0,00
150,00

266 dage 624,96

10.252,28
1.339,97

0,00
0,00

176 dage 413,51

10.252,28
1.143,79

0,00
0,00

86 dage 202,06

500085/'t-50

391 .703,1 I
7.352,21

399.055,39

8.045,06

12.896,31

12.561,38

12.005,76

1 1 .598,13

0,00
0,00

57.106,64

6.875,00

830,00

8.961,01

73.772.65

472.828.O4

500085/1-50 -

2 O Troelstruo Bv. V. Tostrup

07-03-2019

11-12-2018 kr. 373.050,65 kurs 1 05,00
07-03-2019 86 dage

11-12-2017 99,047.2

Tvangsauktionsopgoerelse.doc Side 1
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EJENDOM:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

KREDITOR:

PANTEBREV

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

VEXA PANTEBREVSS ELSKAB ApS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Joanna Aneta Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
110276-"**"

Debitor har personligt gældsansvar

27384544

Fu ldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til
Tin g lysn i n gsretten allerede fremsendt, eller forventet
fremsendt fuldmagt.

Debitor(erne) erkender at skylde kreditor(erne) den angivne
hovedstol.

CVR

DEBITOR:

CPR:

Personligt gældsansvar:

Underskrevet i henhold til
fuldmagt af:
CVR:

DEBITOR

CPR:

Pawel Marek Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
1 90677-****

Personligt gældsansvar: Debitor har personligt gældsansvar

HOVEDSTOL:

28.12.2015 06:44:04

400.000 DKK

Side 1 af 7
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LØBETID:
Aftalt løbetid;

FAST RENTE:
Pålydende årlig rente:

Rente beregnes fra:

Øvrige rentevilkår:

BETALINGSVILI(AR:
Tilbagebetalingsmåde:

Første termin:

Sidste termin:

Arlig ydelse:

Arlig morarente
Dog mindst:

OPSIGELSESVILI(AR:
lndfrielseskurs:

Debitors opsigelsesfrist:
Øvrige opsigelsesvilkår:

2O år
Løbetiden er fast.

9,25 0/o

11. December 2015

Rente- og betalingsvilkår:
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1 1.12.2015. Der betales
en fast årlig ydelse på 10,2523% af hovedstolen eller kr.
41.009,1 1, hvoraf 8,25o/a af det til enhver tid skyldige beløb er
renter, medens resten er afdrag. Den årlige ydelse betales
over 4 terminer, hver den 1113,1116,1119 og 11112 med kr.
10.252,28. Første gang den 11.03.2016.

Annuitetslån.
10.252 DKK
Perioden 11. December 2015 - 11. Marts 2016 forfalder 11.
Marts 2016
10.252 DKK
Perioden 11. September 2035 - 11. December 2035 forfalder
11. December 2035

41.009 DKK

15 o/o

1OO DKK

105
3 måneder
Lånet er uopsigeligt for kreditor

Opsigelsesvilkår:
Enhver indfrielse - helt eller delvist - eller ved
tvangsindløsning af pantebrevet på grund af misligholdelse
kan alene ske med 3 måneders varsel til en termin til kurs
105,0.

RETSFORFøLGNINGSFORBU D;
Dette pantebrev kan gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

OPRYKNINGSRET:

28.12,2015 06:44:04

Dette dokument er med oprykningsret.

Side 2 af 7
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ERKLÆRINGER:

KREDITAFTALELOV:

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Kreditaftaleloven Debitor bekræfter ved sin signatur, at have
modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler.

Dette pantebrev er omfattet Kreditaftaleloven. Oplysninger i

henhold til loven er udleveret separat,

Ekstraord i nære afd ra g og yde lses n edsættelse :

Ved erlæggelse af ethvert ekstraordinært afdrag, som skal
ske til kurs 105, betales renter af afdraget til betalingsdagen.
Den fremtidige ydelse nedsættes, således at den udgør
samme procent af den nye restgæld, hvorved pantebrevets
løbetid bibeholdes.

Udlejningsklausul:
Såfremt pantsætter/debitor udlejer den pantsatte ejendommen
skal lejekontrakten forhåndsgodkendes af kreditor. Kan
kreditor ikke godkende lejekontrakten eller denne ikke
foreligges kreditor og pantsætter/debitor alligevel udlejer
ejendommen er kreditor berettiget til at opsige pantebrevet til
fuld indfrielse med respekt af pantebrevets overkurs ved
indfrielse. Godkendelse kan forventes, med mindre
udlejningen har usædvanlige vilkår, herunder at lejeniveauet
er klart under markedslejen.

Betalingsserviceklausul :

Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker
betaling ikke via BetalingsService er kreditor berettiget til, at
opkræve et gebyr stort kr. 150,00 pr. terminsopkrævning.

Debitorgodkendelsesklausu I :

Ved ethvert ejerskifte også tvangsauktion - helt eller delvist -
skal kreditor godkende ny debitor på nærværende pantebrev.
Såfremt kreditor ikke kan godkende den/de nye
debitor/debitorer, forfalder pantebrevet til fuld indfrielse, med
respekt af pantebrevets indfrielsesvilkår. Justitsministeriet
pantebrevsformular A pkt. 10 er hermed fravalgt i sin helhed.

Ekspeditionsgebyr:
Uanset pantebrevsbestemmelser er pantekreditor berettiget til
at opkræve kr. 2.500,00 iforbindelse med efterfølgende
omprioritering eller andre ekspeditionssager.

Rykkergebyr:
Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, uanset
pantebrevsbestemmelser, når påkrav efter pkt. 9 a er givet,
forlange et gebyr på 2% af den forfaldne ydelse, dog mindst
kr. 100,00.

28.12.2015 06:44:04

Ejerskifte:

Side 3 af 7
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PANTEBREVSFORMULAR:
I øvrigt gælder
Justitsministeriets almindelige
betingelser AA:

Ved ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde
er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, dog
senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse,
et ejerskiftegebyr på2,0o/o af restgælden på
overtagelsesdagen, dog minimum kr. 2.500,00. Manglende
eller ikke rettidig betaling af gebyret, sidestilles med
manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag med deraf
følgende konsekvenser. Ved ejerskifte til aktie-, anparts-,
kommandit-, eller lignende selskab, kan kreditor ifølge
pantebrevet kræve, at selskabets
hovedaktionær/hovedan partshaver tiltræder
gældsovertagelsen som selvskyld nerkautionist. Meddelelse
om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme
frister som ved erlæggelse af ejerskiftegebyr. I tilfælde af
ejerskift e- og overg ang/ove rd ra g el se ti I med ejer, ægtefæl I e,

registreret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller
modsat køn - skal ny debitor godkendes af kreditor, før den
hidtidige debitor/kaution ist er frigjort for forpl igtigelserne ifølge
pantebrevet. Hvis ny debitors økonomiske forhold ikke kan
godkendes, er kreditor dels pligtig til at give forespørgeren
skriftlig besked, dels berettiget til at opsige pantebrevet. Dette
skal ske senest 14 dage efter modtagelse af relevante
økonomiske oplysninger om ny debitor.

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæ|, som er antørt i pantebrevet, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
2) Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag, Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. lndbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller
fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye bopæI. Bliver kreditor opmærksom på, at en
opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem
til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om
opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.
4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens SS 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtnin gsafg ifter, samt erstatn in gs- og forsikrin gssummer.
5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets

28.12.2015 06:44:04 Side 4 af 7
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bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegnin g af bygnin gsbrandforsikring er
opfyldt.
6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
h eru nder admin istrationsbid rag og kautionsforsikringspræmier

- morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere
panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved
opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt
til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i

medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
indd rivelsesom kostn ing er i anledn ing af forsinket betaling.
7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger
geeldsovertagelse samt afholder omkostn ingerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra
tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår
uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal
betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. 8, litra f.
8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor
forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr. 2,
b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er
behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf . nr.7.
9) Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af
andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i

henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i
disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om
misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og
bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder
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ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Ne de n s tå en de a n m elde rap fys n ing er u n ders krive s a le n e a f
anffielder,

ANMELDER:
VEXA PANTEBREVSSELSKAB APS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Kontaktoplysninger: Jesper Kortbæk Slot,
31 1 37086
jesper@vexa.dk

Anmelders sagsnummer: 1291 - tkr. 400 - Troelstrupvel7 - 20 år

CVR

SENDES OGSA TIL:
E-post:
Sagsreference:

TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

jj@vexa.dk
sag 1291 - tkr. 400

7.660 DKK

400.000 DKK

EJENDOM:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

RESULTAT AF
TINGLY$NING

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o
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STATUS:

TINGLYSNINGSDATO:

Tinglyst

22.12.2015 15:50:10

Pantebrev

22.1 2.20 1 5- 1 006973790

DOKUMENTTYPE:

DATO/LøBENUMMER:
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DOKUMENT SOM
PATEGNES:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

PÅTHGNING

22.1 2.20 1 5- 1 006973790
Pantebrev
400.000 DKK
8,25 0/o

VEXA PANTEBREVSSELSKAB ApS

TRANSPORT

Udtrædende kreditor(er) overd ra g er retti g hed ern e eft e r
dokumentet til kreditor(er) som indtræder,

UDTRÆDENDE KREDITOR:

CVR:

KREDITOR:

CVR:

DEBITOR:

CPR

DEBITOR:

CPR

VEXA PANTEBREVSS ELSKAB APS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Pawel Marek Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
1 90677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
110276-**"*
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Nedens tå en de a nm e lderoplys n inger un derskrives a len e a f
anmelder.

ANMELDER:
VEXA PANTEBREVSSELSKAB ApS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Kontaktoplysninger: Jesper Kortbæk Slot,
31 1 37086
jesper@vexa.dk

Anmelders sagsnummer: 1291 - tkr.400, kred. Luxor

CVR:

TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgifispligtigt beløb:

O DKK

O DKK

EJENDOM:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

RE$ULTAT AF
TINGLY$NING

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

Tinglyst

28.12.2015 10:53:26

STATUS:

TINGLYSNINGSDATOT

DOKUMENTTYPE:

29.12.2015 07:14:25
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DATO/LøBENUMMER:
22.12,2015-1 006973790
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DOKUMENT SOM
UNDERPANTSÆTTES:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

UNDERPANTHAVER:

CVR:

UNNERPANTSIETNING AF
PANTEBREV

22. 1 2.20 1 5- 1 00697 3 790
Pantebrev
400.000 DKK
8,25 0/o

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S

DANSKE BANK ÆS
Holmens Kanal2
1060 København K
61126228

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
49639910

DEBITOR:

CVR

KREDITOR:

CVR:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Pantebrevet underpantsættes til underpanthaver

Ne den s tå e n de a n m ælderap lys n in gø r u n de rs krives a len e a f
anmelder,

ANMELDER:

CVR:

Kontaktoplysninger:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Anmelders sagsnummer:

nn@luxor.dk

500085/1
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TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

O DKK

O DKK

DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENTTYPE:

DATOILøBENUMMER:

RESULTAT AF
TINGLY$NING

22.1 2.20'l 5- 1 006973790
Pantebrev
400.000 DKK
9,25 0/o

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR ÆS

Tinglyst

05.01 .201612:06:47

Underpantsætning af pantebrev

05.01 .2016-1006988426

STATUS:
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Udskrevet d. 08-01 -201 9

Opqørelse af tilqodehavende på pantebrev opr.DKK 285.000.00

Lånenr.:

Matr.nr.:

Opgørelsesdato:

Restgæld pr.

8,25o/o rente til
Kolonne2...

Ydelse pr.

Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr.

Mora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Skyldig påkrav
Skyldig morarente

Dl Egeninkasso

Dl Fogedgebyr

Ejerskiftegebyr

Kolonne3....

Kolonne 1 (fordring ialt)

1 I -09-2018 tit 07-03-201 I
11-12-2018

1 1 -12-2018 til 07-03-201 I

7.304,75
83,70

0,00
104,75

176 dage 294,62

7.304,75
0,00
0,00

150,00
86 dage 143,96

500085/2-50

279.088,53
5.238,45

284.326,98

7.787,82

7.598,71

0,00
0,00

15.386,53

2.750,00

830,00

6.815,97

25.782.50

310J1!9J8

500085/2-50 -

2 O Troelstrup Bv, V. Tostrup

07-03-2019

11-12-2018 kr. 265.798,60 kurs 1 05,00
07-03-2019 86 dage

11-09-2018

Tvangsauktionsopgoerelse.doc Side 1
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EJENDOM:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

KREDITOR:

PANTEBRHV

TroelstrupvejT
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

VEXA PANTEBREVSSELSKAB ApS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Joanna Aneta Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
110276-***"

Debitor har personligt gældsansvar

27384544

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til
Tin g lysning sretten a I I e red e frem sendt, el ler forventet
fremsendt fuldmagt.

Debitor(erne) erkender at skylde kreditor(erne) den angivne
hovedstol.

CVR:

DEBITOR:

CPR:

Personligt gældsansvar

Underskrevet i henhold til
fuldmagt af:
CVR:

HOVEDSTOL:

DEBITOR:

CPR

Pawel Marek Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
190677-n***

Personl igt gældsansvar: Debitor har personligt gældsansvar

28.12.2015 10:17:23

285.000 DKK
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LØBETID:
Aftalt løbetid:

FAST RENTE:
Pålydende årlig rente:

Rente beregnes fra:

Øvrige rentevilkår:

20 år
Løbetiden er fast.

9,25 0/o

11. December2015

Rente- og betalingsvilkår:
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1 1.12.2415. Der betales
en fast årlig ydelse på 10,2523% af hovedstolen eller kr.
29.218,99, hvoraf 8,25o/o af det til enhver tid skyldige beløb er
renter, medens resten er afdrag, Den årlige ydelse betales
over 4 terminer, hver den 1113, 1116, 1119 og 11112 med kr.
7.304,75. Første gang den 11.03.2016.

Annuitetslån,
7.305 DKK
Perioden 11. December 2015 - 11. Marts 2016 forfalder 11.
Marts 2016
7.305 DKK
Perioden 1 1. September 2035 - 11. December 2035 forfalder
11. December 2035

29.219 DKK

15%
1OO DKK

105
3 måneder
Lånet er uopsigeligt for kreditor

Opsigetsesvilkår:
Enhver indfrielse - helt eller delvist - eller ved
tvangsindløsning af pantebrevet på grund af misligholdelse
kan alene ske med 3 måneders varsel til en termin til kurs
105,0.

BETALINGSVILKAR:
Til bagebetalingsmåde:

Første termin:

Sidste termin:

Arlig ydelse:

Arlig morarente:
Dog mindst:

OPSIGELSESVILKAR:
lndfrielseskurs:

Debitors opsigelsesfrist
Øv rige ops igelsesvi I kår:

RETSFORFøLG N INGSFORBU D :

Dette pantebrev kan gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

OPRYKNINGSRET:

28.12.2015 1Al7:23

Dette dokument er med oprykningsret
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FøLGENDE FREMTIDIGE
HÆFTELSER
RESPEKTERES:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

ERKLIERINGER:

KREDITAFTALELOV:

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

Pantebrev
400.000 DKK
9,25 0/o

VEXA PANTE BREVSSELSKAB ApS

Kreditaftaleloven Debitor bekræfter ved sin signatur, at have
modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler.

Dette pantebrev er omfattet Kreditaftaleloven. Oplysninger i

henhold til loven er udleveret separat.

Ekstraordinære afdrag og ydelsesnedsættelse:
Ved erlæggelse af ethvert ekstraordinært afdrag, som skal
ske til kurs 105, betales renter af afdraget til betalingsdagen.
Den fremtidige ydelse nedsættes, således at den udgør
samme procent af den nye restgæld, hvorved pantebrevets
løbetid bibeholdes.

Udlejningsklausul:
Såfremt pantsætter/de bitor u d leje r den pantsatte ejendomm en
skal lejekontrakten forhåndsgodkendes af kreditor. Kan
kreditor ikke godkende lejekontrakten eller denne ikke
foreligges kreditor og pantsætter/debitor alligevel udlejer
ejendommen er kreditor berettiget til at opsige pantebrevet til
fuld indfrielse med respekt af pantebrevets overkurs ved
indfrielse. Godkendelse kan forventes, med mindre
udlejningen har usædvanlige vilkår, herunder at lejeniveauet
er klart under markedslejen.

Betal ingsserviceklausul :

Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker
betaling ikke via BetalingsService er kreditor berettiget til, at
opkræve et gebyr stort kr. 150,00 pr. terminsopkrævning.

Debitorgodkendelsesklausul :

Ved ethvert ejerskifte også tvangsauktion - helt eller delvist -
skal kreditor godkende ny debitor på nærværende pantebrev.
Såfremt kreditor ikke kan godkende den/de nye
debitor/debitorer, forfalder pantebrevet til fuld indfrielse, med
respekt af pantebrevets indfrielsesvilkår, Justitsministeriet
pantebrevsformular A pkt. 10 er hermed fravalgt i sin helhed.

Ekspeditionsgebyr:
Ua nset pantebrevsbestemmelser er pantekreditor berettiget til
at opkræve kr, 2.500,00 iforbindelse med efterfølgende
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PANTEBREVSFORMULAR:
1øvrigt gælder
Justitsministeriets almindelige
betingelser AA:

omprioritering eller andre ekspeditionssager.

Rykkergebyr:
Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, uanset
pantebrevsbestemmelser, når påkrav efler pkt. 9 a er givet,
forlange et gebyr på 2o/o af den forfaldne ydelse, dog mindst
kr. 100,00.

Ejerskifte:
Ved ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde
er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, dog
senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse,
et ejerskiftegebyr på 2,Ao/o af restgælden på
overtagelsesdagen, dog minimum kr. 2.500,00. Manglende
eller ikke rettidig betaling af gebyret, sidestilles med
manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag med deraf
følgende konsekvenser. Ved ejerskifte til aktie-, anparts-,
kommandit-, eller lignende selskab, kan kreditor ifølge
pantebrevet kræve, at selskabets
hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder
gældsovertagelsen som selvskyldnerkautionist. Meddelelse
om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme
frister som ved erlæggelse af ejerskiftegebyr. I tilfælde af
ejerskifte- og overgang/overdragelse til medejer, ægtefælle,
registreret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller
modsat køn - skal ny debitor godkendes af kreditor, før den
hidtidige debitor/kautionist er frigjort for forpligtigelserne ifølge
pantebrevet. Hvis ny debitors økonomiske forhold ikke kan
godkendes, er kreditor dels pligtig til at give forespørgeren
skriftlig besked, dels berettiget til at opsige pantebrevet. Dette
skal ske senest 14 dage efter modtagelse af relevante
økonomiske oplysninger om ny debitor.

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på

kreditors bopæ|, som er anførl i pantebrevet, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
2) Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. lndbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller
fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en
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opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem
tildebitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om
opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.
4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens SS 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtn ingsafgift er, samt erstatn ings- og forsikrin gssummer.
5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers teg n i n g af byg ni n gsbrandforsikring er
opfyldt.
6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og ka utionsforsi kri ngspræmier

- morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere
panteret for omkostninger, som med fø)e er afholdt ved
opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt
til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i

medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
i nddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betal ing.
7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger
gældsovertagelse samt afholder omkostn in gerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra
tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår
uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal
betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. 8, litra f,
8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor
forlange kapitalen i ndfriet i føl gende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag, Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr, 2,
b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er
behørigt brandforsikret, og
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f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. nr. 7.
9) Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af
andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i

henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i
disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om
misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og
bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder
ved ejerskifte, kan iså fald ikke påberåbes af kreditor, Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Ne de n s tå e n de a n m e lderop lys n in g *r u n ds rs krivps a le n e a f
anmelder,

ANMELDER:
VEXA PANTEBREVSSELSKAB APS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Kontaktoplysninger: Jesper Kortbæk Slot,
31 1 37086
jesper@vexa.dk

Anmelders sagsnummer: 1291 - tkr. 285 - Troelstrupvej7 -20 år

CVR:

SENDES OGSA TIL
E-post:
Sagsreference:

jj@vexa.dk
sag 1291 - tkr. 285

5.960 DKK

285.000 DKK

TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

RH$ULTAT AF
TINGLYSNING

28.12.2015 1O:17:23 Side 6 af 7



46

STATUS:

TINGLYSNINGSDATO:

EJENDOM:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V, Tostrup
0002o

Tinglyst

22.12.201515:51:00

Pantebrev

22. 1 2.2A 1 5- 1 006974759

DOKUMENTTYPE:

DATO/LøBENUMMER:
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DOKUMENT SOM
PATEGNES:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

PÅTEGNING

22.1 2.20 1 5- 1 00697 47 59
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 0/o

VEXA PANTEBREVSSELSKAB APS

TRANSPORT

U dtrædende kred itor(er) overdrag er retti g h edern e efter
dokumentet til kreditor(er) som indtræder.

UDTRIEDENDE KREDITOR

CVR:

KREDITOR:

CVR:

DEBITOR:

CPR:

DEBITOR:

CPR:

VEXA PANTEBREVSSELSKAB APS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Pawel Marek Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
190677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
Ellekonebakken 10, 2. tv.
8800 Viborg
110276-*"""

29.12.2015 O7:18:25 Side 1 af 3
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Ne de n s tå en de a n m efde rop lys n in g *r u n de rs krive s a le n e a f
anmelder.

ANMELDER:
VEXA PANTE BREVSSELS KAB ApS
Farvervej 5
8800 Viborg
30535340

Kontaktoplysninger: Jesper Kortbæk Slot,
31 137086
jesper@vexa.dk

Anmelders sagsnummer: 1291 - tkr.285, kred. Luxor

CVR

TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

O DKK

O DKK

RESULTAT AF
TINGLY$NING

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

Tinglyst

28,12.2015 10:53:53

EJENDOM:
Adresse;

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

STATUS:

TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENTTYPE:

29.12.2015 07:18:25

Transport

Side 2 af 3
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DATO/LøBENUMMER:
22.1 2.20 1 5-1 006974759

29.12.2015 07:18:25 Side 3 af 3
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DOKUMENT SOM
UNDERPANTSÆTTES:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

UNDERPANTSÆTNING AF
PANTEBREV

22. 1 2.20 1 5- 1 00697 47 59
Pantebrev
285.000 DKK
8,25 0/o

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S

UNDERPANTHAVER:

CVR

DANSKE BANK ÆS
Holmens Kanal2
1060 København K
61126228

DEBITOR:

CVR:

INVESTERI NGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
49639910

KREDITOR:

CVR:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Pantebrevet underpantsættes til underpanthaver.

Ne de n s tå e n de a n m ø lderop lys n in g er u n dæ rs kriv*s a Ie n e a f
anmelden

ANMELDER:

CVR:

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS
Frederiksborggade 50
1360 København K
4963991 0

Kontaktoplysninger:

Anmelders sagsnummer:

nn@luxor.dk

500085/2

05.01.2016 12:O7:17 Side 1 af 2
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TINGLYSNINGSAFGIFT:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

O DKK

O DKK

DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

STATUS:

TINGLYSNINGSDATO:

RE$ULTAT AF
TINGLY$NING

22.1 2.20 1 5- 1 006974 759
Pantebrev
285.000 DKK
8,25 Yo

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR AIS

Tinglyst

05.01.2016 12:O7:14

Underpantsætn ing af pantebrev

05.01 .20 1 6-1 006988427

DOKUMENTTYPE:

DATOILøBENUMMER:

05.01.2016 12:O7:17 Side 2 af 2
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Stud.iur. 4

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

31 i2 Boligspecialister <telefonsupport@rd.dk>
2. januar 201916:42
Studjur. 4
SV: Sagsnr. 800226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Troelstrupvej 7,

9632 Møldrup tilhørende Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek

Hejsa

Som jeg ser det, så er det pantebreve til Luxor, som er underpantsat til Danske Bank.

Hæftelger

H n*ft*l**r hentetr 0?.01,203S Kl.r 16.38

Bokument
;ti;;------- Prioritet

iååååå3?;, oool

?016Ur05-
1006s884?6

?0151??e-
1006s7475S

e6160105-
10069884e7

000tr,1

000?

00ffe,1

Typey' krad itcr/Særl ig e vil kå r

privatPantebrev

49639910 INVE5TER.INGSSELSI{ABET LUXOR A./5

Der er gvrige intereesenter - se detalje

Underpant

611?68E8 DANSHE BANK A/S

p rivatPa ntebrerr

49639910 INVESTERINGSSELSKA$ET LUXOR A.is

Der er svrige interessenter - *e detalje

Underpant

61126238 DAt\t5KE EANH A/5

Rente Ualuta BelFb Eemærl

8,35 DllK 400,000

DKK 400.000

8,?5 DHK 2fi5.00fl

DKK ?85.000

Joanna Og Pawel Kaczmarek er ikke kunder i Danske Bank, så jeg skal bede dig om at rette henvendelse til Luxor

Med venlig hilsen

Karen S Petersen
Boligspecialist

Danske Bank
Boligspecia lister
44444
www.danskebank.dk

Fra: Stud.jur. 4 [mailto:stud.ju14@leoniadvokater.d k]

Sendt: 2. januar 2019 15:35
Til: Da nske Bank Kundekontakt <da nskeba nk@da nskeba nk.d k>

Emne: Sagsnr. 804226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende TroelstrupvejT ,9632 Møldrup tilhørende
Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen
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Stud.iur.4

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Tina Nyrup Nielsen <tnn@vestjyskbank.dk>

22. januar 201911:41
Studjur.4
Sagsnr. 800226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Troelstrupvej 7,

9632 Møldrup tilhørende Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek

VestJysk Bank.pdf

rpantebrevet
oar over

Hej Maria,

Til brug for udfærdigelse af salgsopstilling kan bankens krav opgøres således:

Bankens ejerpantebrev kan opgøres til kr, 150.000 pr. tvangsauktionstidspunktet. Eje
forrentes fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted. Renten udgør L)o/o pr.
National ba n kens d iskonto på tva ngsau ktionstidspu n ktet.

Bagved I i g gende gæld overstiger ejerpa ntebrevets værd i.

Ejerpantebrevet er digitaliseret.

Salgsopstilling kan fremsendes på mail til tnn@vestjyskbank.dk

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Tina Nyrup Nielsen
Privatrådg iver

vestjyskBANK
Viborg

Tlf direkte 96 63 26 18

E- mail tnn@vestjyskbank.d k

Vi sætter IT sikkerheden højt og vores e-mails sendes derfor via et krypteret mailsystem. Er du kunde i Vestjysk Bank, anbefaler vi dig fortsat at sende
dokumenter med personfølsomme oplysninger til os via din netbank. Er du ikke kunde, anbefaler vi. at du sender dokumenter med personfølsomme data til os

ien krypteret maii som denne, eller'via linket her: httos://www.vestjvskbank.dk/sikker-mail. Husk at tilføje navn på modtager iVestjysk
Bank.

Fra: Stud.ju r. 4 <stud. iu 14@ leon iadvo kate r.d k>

Sendt: 2. januar 20L9 15:35
Til : POST vestjyskBAN K <post@vestivskba n k.d k>

Emne: Sagsnr. 800226 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende TroelstrupvejT ,9632 Møldrup tilhørende
Joanna Aneta Kaczmarek og Pawel Marek Kaczmarek

Se venligst vedhæftede

Hvis I ved, hvor ejendommen er brandforsikret, hører jeg meget gerne fra Jer,

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
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Aktuelt ting lyst dokument

Dokument:
Dato/løbenummer:

Ejerpantebrev:

12.05.2016-1 007269563

12.05.2016 11:27:09

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

Pawel Marek Kaczmarek
Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
190677-*"*"

Joanna Aneta Kaczmarek
Troelstrupvej 7

9632 Møldrup
110276-"""*

Pawel Marek Kaczmarek
Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
190677-****

Joanna Aneta Kaczmarek
Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
110276-"***

Debitor(erne) giver hermed sig selv eller den/dem, til hvem
dette ejerpantebrev er underpantsat panteret for den angivne
hovedstol.

Senest påtegnet:

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Kreditor:
Navn:

Cpr-nr

Kreditor:
Navn:

Cpr-nr

Debitor:
Navn:

Cpr-nr

Debitor:
Navn:

Cpr-nr.

31.0'1.2019 09:09:10 Side 1 af 6
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Hovedstol:

Variabel rente:
Referencerente
Tillæg:

Øvrige rentevilkår:

Oprykningsret:

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Særlige bestemmelser

150.000 DKK

Nationalbankens indskudsbevisrente
10 o/o

TillæggeVfradraget er fast i hæftelsens løbetid.

Renten udgør referencerente plus tillæg. I tilfælde af
tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom/me forrentes
ejerpantebrevet fra tidspunktet for tvangsauktion til betaling
finder sted. Renten forfalder bagud hver den første i

måneden.

Dette dokument er med oprykningsret.

VESTJYSK BANK ÆS
Torvet 4
7620 Lemvig
34631328

Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.

Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller
debitor med 14 dages varsel.

Ejerpantebrevet respekterer de servitutter og andre byrder,
der er tinglyst på anmeldelsestidspunktet.

J ustitsm in isteriets pantebrevsformular AA gælder for dette
pantebrev med undtagelse af punkt 9.

Hvis ejerpantebrevet kun underskrives af debitor/debitorerne,
erklærer denne/disse samtidig at være ugift/ikke leve i

registreret partnerskab eller at ejendommen/e ikke omfattes af
lov om ægteskabets retsvirkninger $ 18.

Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den/de
pantsatte ejendom/me er omfattet af lov om ægteskabets
retsvirkninger $ 1 8, giver medunderskrevne ægtefælle/partner
samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen/partneren
medejer, underskrives som debitor og pantsætter.

31 .01 .2019 09:09:10 Side 2 af 6
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Underpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

Følgende hæftelser
respekteres:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

Pantebrevsformular:
I øvrigt gælder
Justitsmin isteriets almindelige
betingelser AA:

12.05.2016-1 007269564
1

150.000 DKK
VESTJYSK BANK ÆS
34631 328

22.12.2015-1 006973790
Pantebrev
400.000 DKK
8,25 0/o

I NVESTERI NGSSELSKABET LUXOR A/S

22.12.2015-1 006974759
Pantebrev
285.000 DKK
9,25 0/o

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR ÆS

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæ|, som er anført i pantebrevet, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2)Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. lndbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller
fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye bopæ|. Bliver kreditor opmærksom på, at en
opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem
til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om
opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter

31 .01 .2019 09:09:10 Side 3 af 6
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tinglysningslovens SS 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtn i n gsafg ifter, samt erstatn ings- og forsi krin gssummer,

5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finansti lsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikrin gsselskabers teg n in g af byg n i ngsbrandforsikring er
opfyldt.

6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier
- morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere
panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved
opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt
til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv, og den i

medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
indd rivelsesom kostn in ger i an led n ing af forsi n ket betal i ng.

7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger
gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra
tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår
uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr, Hvis det er vedtaget i pantebrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal
betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf, nr. 8, litra f.

8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor
forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig

31 .O1 .2019 09:09:10 Side 4 af 6
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Elektronisk akt anmeldelse
information:

Anmelder:

Cvr-nr.:

Betalt tinglysningsafgift:

adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er
behørigt brandforsikret, og

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf . nr.7

9) Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af
andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i

henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i

disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om
misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og
bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder
ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

VESTJYSK BANK ÆS
Torvet 4
7620 Lemvig
34631328

3.960 DKK

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tinglysningsdato:

Resultat af tinglysning

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup
Troelstrup By, V. Tostrup
0002o

Tinglyst
Status

31 .01 .2019 09:09:10

12.05.2016 11:27:09
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Dokumenttype:

Dato/løbenummer:

Ejerpantebrev

12.05.2016-1 007269563

Status:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Kreditor:

12.O5.2016-1 007269563
Ejerpantebrev
150.000 DKK
Rentetilpasning
Pawel Marek Kaczmarek
Joanna Aneta Kaczmarek

Tinglyst

12.05.2016 11:27:09

Underpantsætning af pantebrev

I 2.05.2016-1 007269564

Tinglysningsdato:

Dokumenttype:

Dato/løbenummer:

31.01.2019 09:09:10 Side 6 af 6
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Leoni Advokater
Joan Colding
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

ffiffx;
SC$1r:"687

Holstebro

8. januar 2019

Sagsnummer 052886
Camilla Brosbøl

mail@horten.dk

Horten
Advokatpa rtnersels ka b

Sønderlandsg ade 44
7500 Holstebro

T +45 7020 5888

CVR-nr. 33 775 229

SPAR NORD konto 9004-0007453639

Deres sagsnr. 800226 JC/MKP, tvangsauktion over ejendommen beliggende Troelstrupvej 7,
Troelstrup, 9632 Møldrup, tilhørende Pawel Marek Kaczmarek, Troelstrupvej 7, 9632 Møldrup, CPR-
nr.:190677-XXXX

For min klient, Vivus.dk ApS, Vesterbrogade 1L, 4, 1620 København V, CVR-nr.: 32557864, tillader jeg mig
at anmelde følgende krav i ovennævnte tvangsauktion, der kan opgøres således:

Jeg skal venligst anmode om fremsendelse af salgsopstilling.

Såfremt tvangsauktionen afværges, bedes dette venligst meddelt til mit kontor

Venlig hilsen

Camilla Brosbøl
Tlf.nr: +45 7020 5888
Email: mail@horten.dk

Hovedstol kr 3.384,93

Renter til 07.03.2019 med procesrente kr 182,91

Tilskrevet rykkergebyr hos Horten Advokatpartnerselskab kr 265,00

Tilkendte omkostninger kr 321,00

Forfalden gæld i alt pr.07.03.2019 kr. 4.153,84
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Studjur.4

Fra

Sendt:
Alice Andersen <aa@Lou.dk>

1 6.januar 2019 11.46

Studjur.4
Maibrit M. Jensen - Vorupgruppen Administrationen; Helle Krogh - Vorupgruppen
Administrationen
J.nr. 84059 kundenr. 220334 Pawel Marek Kaczmarek, Møldrup
lncassoopgørelse til debitor.PDF

Tit:
Cc:

Emne:
Vedhæftede filer:

Jeres 800226 Tvangsauktion over ejendommen Troelstrupvej 7, 8632 Møldrup tilhørende Joanna Aneta Kaczmarek og
Pawel Marek Kaczmarek,

På vegne min klient Vorup Tømmerhandel og Byggecenter A/S skaljeg pr. tvangsauktionsdagen opgørc min klients
tilgodehavende jfr. vedhæftede opgørelse.

Med venlig hilsen

Alice Andersen
Advokatsekretær
Direkte tlf. 91 356 720

l=

a

L6U.lil',,'iii;/,r. 1 u ;i:{ j,:Å

Randers
Østergrave 4, L sal,8900 Randers C

tel. +45 70 300 500 . Louadvokatfirma.dk

København
Aarhus
Viborg
Hobro

Klik her for at tilmelde dig LOU Advokatfirmas nyhedsbrev
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Pawel Marek Kaczmarek

Troelstrupvej 7

Troelstrup
9632 t4øldrup

Dato 16. januar 2019

Vedr, Deres skyld til Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Randers SV

Jeg kan herved opgøre min klients tilgodehavende pr. 07-03-2019

Slcyldigt varekøb juni 2016 jfr. Kontonr. 220934
Rykkergebyr

Rykkergebyr

Rykkergebyr

Rente (Procesrente) fra 01-08-2016 til 07-03-2019

Fogedgebyr - Retten i Viborg

Incassoomkostninger
Mødesalær

Fogedgebyr - Retten i Viborg

Fogedgebyr - Retten i Viborg

Indbetalt af debitor
Yderligere indbetalt af debitor
I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr. 27.653tL2

27.290,69

100,00

100,00

100,00

5.612,43

440,00

1.950,00

1.200,00

440,00

420,00
-9.000,00

s
t

LOUADVOKATI:lRrYA

Sekretær

Alice Andersen

aa@lou.dk

Dir. tlf.91 356720

J.nr. 14-84059

RANDERS

Østergrave 4, 1.

DK-8900 Randers C

+45 70 300 500
i nfo (Slo uadvc ka Lfi rma. d k

louadvokatfirma.dk
LOU Advokal"firnra PIS

cvR 38718924

KØBET.,HAVN

AARHUS

VIBORG

FIOBRO

-1.000 00

Betaling skal med angivelse af det anførte j.nr. 14-84059 ske til Lou Advokatfirma
TlS, Østergrave 4,8900 Randers ved anvendelse af følgende betalingsident
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0m appendiks

Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om
de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten. lnformationerne stammer
hovedsageligt fra de myndigheder, som er ansvarlige for den bagvedliggende lovgivning.
Hvis informationerne i appendiks giver anledning til spørgsmå|, henvises der til den
administrative myndighed for den pågældende oplysning, som nævnes under
"KontaKoplysninger".

Der kan gives følgende uddybninger om de enkelte oplysninger;

Resum6
Generelle og vigtige informationer om oplysningen.

Formål
Formålet med oplysningen

Baggrund
Baggrunden for oplysningen.

Lovgivningsmyndighed
Navnet på den myndighed, der er ansvarlig for den bagvedliggende lovgivning. Oftest er det
ikke denne myndighed, der administrerer oplysningen iforhold til borgere og virksomheder.
Se "Kontaldoplysninger".

Lovgrundlag
Den lov eller lovparagraf, hvor oplysningen er beskrevet.

Datakilde
Navnet på den kilde, hvor oplysningen er registreret og hentes fra.

LInk til mere info
Et link til lnternettet, hvor der kan findes uddybende information

KontaKoplysninger
Her oplyses navnet på den administrative myndighed, dvs. den myndighed, der skal
kontaktes ved eventuelle spørgsmål til det konkrete indhold af oplysningen. Ved spørgsmål
angående ejendomsdatarapporten generelt henvises til ejendomsdatarapportens support.
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BBR-meddelelsen

Resurn6

BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og

Boligregisteret (BBF). Oplysningerne på BBR-meddelelsen dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse,

installationer, vand- og afløbsforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBR-

meddelelsen skal afspejle de faktiske forhold på ejendommen- også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Ansvaret for at oplysningerne på BBR-meddelelsen er korekte, ligger hos ejeren.

Formål

Formålet med BBR-meddelelsen er at fremstille de oplysninger, det offentlige har registeret om en ejendom

i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) på en let og overskuelig måde. Oplysningerne på BBR-meddelelsen ligger

bl.a. til grund for ejendomsvurderingen ligesom oplysningerne anvendes iforbindelse med en ejendomshandel.

Data fra BBR stilles til rådighed for offentlige myndigheder, private virksomheder samt forsyningsselskaber via

ois.dk.

B4ggrund

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om landets bygninger og boliger.

Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere.

Oprindeligt blev registret oprettet til brug for bl.a. folkeboligtælling og ejendomsvurdering. Registret opdateres

løbende via kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Lovgivn ingsmyndighed :

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-Loven" LBK nr.l080 at 05/09/2013 og "OlS-Bekendtgørelsen" BEK nr. 195 af 07/O3/2OO8, S 14.

Datakilde:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Linktil mere infol

https://ejendomsinfo. dk/bbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning

Resum6

Et energim€erke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimaerkning af bygninger

Formål

Energimærkningen har to formål: 1. At vjse hvor store energiudgifterne, der er for boligen - for eksempel til olie,

gas, lernvarme og vand. 2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at
gennemføre, hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el-

og varmeregninger.

LovgMningsmyndighed:

Energistyrelsen
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Lovgrundlag:

"Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" LBK nr 636 af 19/06/2012 og "Bekendtgørelse om

energimærkning af bygninger", BEKnr 1027 at 29/0B/2017

Datakilde:

Energistyrelsens system til energimærker

Linktil mere info:

htto://boliaeier.dkleneroimaerknino-bolioer

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMo-sekretariatet

Tlf: 88737310

Email: emo-info@ens.dk

www: httos://ens. dl</ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Tilstandsrapport

Resum6

En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssaglryndig.

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den

bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type og alder - ikke et nyt hus.

Udover tilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret

elinstallatørvirksomhed til at udarbejde en elinstallationsrapport med resultaiet af en gennemgang af boligens

elinstallationer, Se punktet Elinstallationsrapport. Huseftersynsordningen er frivillig, men en forudsætning for, at

sælger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål

Fremlaegger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt

tilsågn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en

aftale om salg af fast ejendom frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler.

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed :

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.," LBK nr. 1 123 at 22/09/2015 og ''lov om

beskikkede bygningssagkyndige m.v., " LBK nr. 1532 af 21 /12/2O1O

Datakilde:

lndberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)

Linktil mere info:

http://www. boligeier.dklhuseft ersvn

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: htto://www.sik.dk/

El instal lationsrapport

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019
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Resum6

En elinstallationsrapport indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens el-installationer. Ved

gennemgangen vurderes elinstallationernes funt<tionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var
gældende, da de blev udført eller ændret. Udover elinstallationsrapporten skal sælger for at anvende

huseftersynsordningen have en bygningssagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport med resultatet af en

gennemgang af bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen

er frivillig, men er en forudsætning for at sælger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og for at

køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål

Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt

tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en

aftale om salg af fast ejendom, frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler.

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed:

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbes(yttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.", LBK nr. 1 1 23 af 22/09/2015 og

"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626 af 02/06/2017

Datakilde:

lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (Eeweb)

Unktil mere info:

http://boligejer.dk/elinstallationsranoort

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: http://www.sik.dk

Byggesag

Resum6

En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger, væsentlige ombygninger, væsentlige

anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning (hel eller delvis). Et byggearbejde må ikke påbegyndes

uden byggetilladelse fra kommunen, som er bygningsmyndighed. I mindre byggesager er der ikke krav om

byggetilladelse, under forudsætning af, at bygningsreglementet overholdes. Med bygningsreglementet 8R18,

der trådte i kraft 1 . juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet i

byggesagsbehandling, men der er forsat krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for

byggeri der er omfattet af certificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation til konstruKioner og

brand skal herefter dokumenteres af certificerede rådgivere. For de andre tekniske krav i bygningsreglementet

skal kommunerne gennemføre en efterfølgende stikprøvekontrol i den dokumentation, som indsendes i

forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Det skal bemærkes, at der er en overgangsordning indtil udgangen af

201 I for så vidt angår kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certificerede rådgivere,

der varetager opgaven,

Formål

Registrering af byggesager i BBR sker bl.a. af hensyn til den løbende statistik over byggeaktiviteten.

Oplysningen kan f.eks. også bruges til at orientere eventuelle købere eller långivere om, at der verseror

uafsluttede byggesager på ejendommen.

Rapport købt 7/1 20 1 9

Rapport færdig 8/1 2019
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Baggrund

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registrerer kommunen oplysninger, der vedrører byggesagen, fx

oplysninger om byggeriets omfang, tilladelser, påbegyndelsesdato og afslutningsdato. Man skal dog være

opmærksom på, at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Dot kan f.eks. gælde byggesager vedr.

tekniske anlæg (master, gylletanke m.v.) eller byggesager vedr. konstruktionsændringer i etageejendomme

(gennembrydning af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på, at

byggesager, der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår

nogle afsluttende dokumenter i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil

ofte være noteret på BBR-meddelelsen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstvrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven", LBK nr. 1 1 78 af 23/09/2016

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https://www. borger.dk/Sider/Bvggeriets+egler. aspx

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikring BBR

Rosum6

Her kan der ses detaljerede oplysninger vedr. en eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er

byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle eftersynsråpporter kunne ses under "Byggeskadeforsikring

BSFS". Byggeskadeforsikringsordningen gælder for alle private helårsboliger, hvor byggeansøgningen er

indleveret til kommunen efter 1. april 2008.

Formål

Byggeskadeforsikringsordningen blev indført i 2008 og har til formål at sikre boligejere mod alvorlige

byggeskader på en nyopført bolig (fx sætningsskader, skimmelsvamp eller utætte tage), som har betydning for

boligens levetid og funktionalitet.

Baggrund

Det er lovpligtigt for en professionel bygherre at tegne en byggeskadeforsikring, hvis der er tale om nybyggeri

der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke omfattet) med henblik på

salg, Udlejningsejendomme kan siden 1 . juli 2016 på nærmere angivne betingelser undtages kravet om

byggeskadeforsikring. Selvbyggere er ligeledes ikke forpligtede til at tegne forsikringen). Forsikringspligten

gælder også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til

beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens S 2. lforbindelse med

byggesagens afslutning registrerer kommunen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om bygningen er omfattet

af byggeskadeforsikringsordningen, og i givet fald hvilket forsikringsselskab der er tale om, Forsikringen er

gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven"LBK nr. 1178 at 23/09/2016 samt "BBR-loven" LBK nr. 1080 af 05/09/2013

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Side 8 af 43



7I

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Troelstrupvej 7

9632 Møldrup

llnktll mere info:

htto://www.bollgeier.dk/obligatorisk byggeskadeforsikring

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsi kri ng BSFS

Resum6

Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for eftersyn, som er udført efter hhv. 1 år og 5 år, hvis der er

byggeskadeforsikring for ejendommen. Eftersynsrapporterne vises dog kun for ejer eller fuldmagtshaver. Under

"Byggeskadeforsikring BBF" kan der ses yderligere oplysninger vedr. forsikringen.

Formål

Formålet med .1-års 
eftersynet er at give bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske

svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at

udbedre fejl og mangler. Formålet med 5-års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har

udviklet skade, dels at undersøge om de svigt, der blev registreret ved 1 - års eftersynet, er blevet udbedret.

Baggrund

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i krafi 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge et

tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med den ansØgning om byggetilladelse, der indgives til

kommunen. I forsikringens løbetid på 10 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af

en bolig, der er magen til - hvis du f.eks. bor i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig

lave stikprøve-eftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens.

Lovgivn ingsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven" LBK nr. 1 1 78 af 23/09/2016, S25A - S25F samt "BekendtgØrelse om byggeskadeforsikring"

BEK nr. 1292 af 24/1O/2OO7 med ændringer.

Datakilde:

Byggeskadeforsikringssystemet (BSFS)

Unktil mere info:

https://www.trafikstwelsen.dk/DÆBvggeri/Blrggeriets-regler/Byggeskadeforsikring.aspx

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

0lietanke

Resum6

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om

tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, 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 olieiankens 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.

Formål

Oplysningerne gives fordi det er relevant at få oplyst om kommunen har registreret oplysninger om olietanke på

ejendommen.
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Baggrund

Ejer eller bruger af en tank skal i henhold til olietankbekendtgørelsen indberette oplysninger om olietanke til

kommunen iforbindelse med etablering, renovering og sløjfning. Kommunen har haft mulighed for, men ikke
pligt til at registrere olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 1970. I 201 1 er der gennemført en

systematisk registrering i BBR af kommunernes oplysninger fra 197O-2011vedr. tanke til opbevaring af

mineralske olieprodukter og fra 1. januar 2012 har kommunen haft pligt til at registrere og ajourføre disse

specifikke minimums oplysninger om olietanke i BBR i takt med, at de indberettes fra ejer eller bruger. Pligten

gælder såvel overjordiske som nedgravede tanke. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietanksoplysninger

i BBR og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Lovgivn ingsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr. 1 61 1 af 10/12/2015

Datalc'lde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http://mst.dklaffald-jord/jordforurening/miljoeregler-for-olietanke/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Fredede bygninger

Resum6

Der er ca. 9.000 fiedede bygninger i Danmark. Størstedelen af dem er privatejede. Ejeren af en fredet ejendom

har pligt til at holde bygningen iforsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne skal opretholdes, og at

taget, ydervæggene, dørene og vinduerne som minimum skal være tætte og iorden. Alle fredede bygninger er
fredet både ind- og udvendigt. Når en bygning er fredet skal der søges om tilladelse til alle ændringer, der går

ud over almindelig vedligeholdelse. Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning

eller flytning af en skillevæg, til opsætning af et skilt på facaden. Der ydes ikke erstatning i forbindelse med

bygningsfredning, men fredede bygninger er omfattet af en række direkte og indirekte støtteordninger.

Registreringen af de fredede bygninger er Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om

bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formå

Formålet fredning af bygninger er, at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eiler

miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre væsentlige

træk af den samfundsmæssige udvlkling.

Lovgivningsmyndighed:

Kulturministeriet

Lovgrundlag:

"Bygningsfredningsloven" LBK nr 219 af 06/03/2018

Datakilde:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)

Unktil mere info:

httos://slks.dk/bygningsfredning/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, .1553 
København V

Tlf: 33954200

Rapport købt 7/1 2019
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Email: pssl@€lks.dk

www: http://slks.dk

ByggeskadeforsikrinS (BvB)

Resum6

Her kan du se, hvilke eftersynsrapporter fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der er

udarbejdet. BvB er en selvejende institution, der yder støtte til udbedring af skader, der s(yldes forhold ved

ombygninger m.v. i forbindelse med bygningsfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fondens

dækningsområde omfatter jkke mindre bygninger, hvilket er bygninger med et bebygget areal på mindre end

10 m2, samt friarealer efter lovens kapitel 6. Fonden yder støtte til dækning af indtil 95 pct. af ejerens udgifter

til udbedring af byggeskader. Skader skal anmeldes inden 20 år fra arbejdets aflevering. Det er en

forudsætning, at byfornyelsesprojektet gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring, Eventuelle rapporter

listet herunder kan rekvireres ved henvendelse til BvB, se kontaktoplysninger nedenfor.

Formål

Formålei med BvB eftersyn er at reducere antallet af svigt og skader ved offentligi støttede

blornyelsesprojekter.

Baggrund

BvB blev etableret i 1 990 for at dæmme op for, at der over en ånække havde været store byggeskader ved

ombygninger støttet efter byfornyelsesloven. Det har bl.a. været ved at indføre et krav om, at

byfornyelsesprojekter skal kvalitetssikres og 1 - og 5 års eftersynene.

Lovgivningsmyndighed :

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Lovgrundlagr

Lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 7, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 201 6, som ændret lov nr

1562af l9.december20lT.Bekendtgørelsenr.741 af 27.1uni 201 l omskadedækningm.v.fra
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).

Datakilde:

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)

Unktil mere info:

http://lcvb.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Ny Kongensgade 15,1472 København K

fff: 82 32 24 00

Email: bvb@bvb.dk

www: http://bvb.dk/

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdlg 8/1 2019

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Resum6

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den lavosto af de to

seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen, Derudover kan der i den

samlede ejendomsskat indgå grundslryld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.

BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flore kommuner, skal der for at få et
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fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige

kommuner.

Baggrund

I 1903 gennemførtes lov om ejendomsslryld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt

bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig

de enkelte ejendommes værdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger

foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og

vandel uden besætning, jnventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1 ,1 promille i skat.

Fra 191 8 1 ,5 promille og 'fra 1920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1 91 5 blev det besluttet,

at der ved slden eiendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages

ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskåffenhed og til en

økonomisk henseende god anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten affaste

ejendomme i .1922 
ophævedes ejendomsskyldsloven, Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter

jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomssl<ylden. Princippet om at der betales grundskyld - en

skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundslqlden er et vigtigt

element j kommunernes finansiering.

Lovgimingsmyndighed:

Skattestyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 af 22/OB/2A13.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

httos://www. brorger.dklSider/Ejendomsvurdering-og-eiendomsskat.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendomsskattebillet

Resum6

Ejendomsskattebilletten indeholder oplysninger om opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen.

Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt

fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. BEMÆRK: Hvis

vurderingsejendommen består af arealer beliggende iflere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.

Formål

Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme, for hvilke der er foretaget en ansættelse af grundværdien

jf. vurderingsloven. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige

grundværdi. Promillen kan variere a{hængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved at

sammenligne den aktuelle grundværdi med sidste års afgiftspligtige grundværdi. Den laveste af disse udgør

den afgiftspligtige grundværdi.

Baggrund

I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt

bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indfødes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig

de enkelte ejendommes vaerdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger

foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms vaerdi ansat til værdien i handel og

vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat.

Fra 1 91 I 1 ,5 promille og fra '1920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 
.1915 

blev det besluttet,

at der ved siden ejendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages

ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en

økonomisk henseende god anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019
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ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter

iorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en

skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt

element i kommunernes linansiering.

LovgMningsmyndighed:

Kommunen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 af 22/08/2013.

Datakilde:

Det Fælieskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Unk til mere info:

https ://www. borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-og-ejendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyld

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Fra 201 I og frem til 2021 er der

vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. lndeftysningen betyder, at

boligejerne ikke skal betale eventuelle grundst<yldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.

Lånet er rente- og gebyrfrit og skal fØrst tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at

lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan

opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet

falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund

Den 1 2. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det vil

sige, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. Ordningen omfatter som

udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af fysiske personer, og hvor grundslglden stiger mere end 200 kr.

pr. ejer. Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver indefrosset. Lånet er obligatorisk frem til og med

2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og ejeren kan derefter selv bestemme om han/hun vil fortsætte

med at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed :

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre

Iove. LOV nr 278 aI 17 /04/2018 https://www.retsinformation.dk/forms/R07 1 0.aspx?id=200550

Datakilde:

ESR

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyld

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Fra 20.18 og frem til 2021 e( der

vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder, at

Rapport købt 7/1 2019

Happort færdig B/1 2019
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boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.

Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at

lånet hæfter personligt på ejeren/e.ierne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan

opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet

falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det vil

sige, at nominelle stigninger i grundslqlden i forhold til 2017 automatisk indefryses. Ordningen omfatter som

udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af fysiske personer, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr.

pr. ejer. Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver indefrosset. Lånet er obligatorisk frem til og med

2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og ejeren kan derefter selv bestemme om han/hun vil fortsætte

med at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed :

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre

love. LOV nr 278 af 17/04/2018 htlps://www.retsinformaiion.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:

Kontakt Kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Resum6

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 2019 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 vaerdi 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 inklusivo 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).

Formål

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og

for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2O19 i stort omfang tage

afsaet i modelberegninger, der bygger på objektive data om ejendommen selv og lokalområdet fra offentlige

registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge traefsikkerheden for værdiansættelse af

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

væsentligt, Med den ny Ejendomsvurderingslov indføres der desuden nye principper for beskatning af

bolige.lere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastsættes 20 % lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Rapport købt 7/1 201S
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Baggrund

De løbende ejendomsvurderinger har været sat på hold siden 201 1 . Vurderingen i 201 I er således den første

generelle vurdering efter den nye lov. Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 2011-2018 er blevet

væsentligt ændrede, fået en ny vurdering på baggrund af principperne i den tidligere vurderingslov.

Lovgivn ingsmyndighed:

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af Oa/O6/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 g og for
erhvervsejendomme fra .1 

. januar 2O20\ Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og
med 2019)

Dataldlde:

Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:

httos://www borger. dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-ejendomsskat.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

fff:7222 1616

www: https ://www.vurdst.dk/

Vurderingsmeddelelse

Resum6

Alle ejendomsejere modtager en vurderingsmeddelelse hvert andet år, hvori den aktuelle ejendomsværdi og

grundværdi for ejendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes imellemåret, hvis der er sket

væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr. 1 . september og ud fra principperne i en ny lov
(ejendomsvurderingsloven). Du kan læse mere herom under Ejendoms- og grundværdi. Fra 2019 indfØres

desuden en forudgående orientering af ejerne med en såkaldt deklaration. Det betyder, at alle ejere i god tid

inden den endelige vurdering bliver sendt ud, bliver orienteret om de oplysninger om deres bolig og salgspriser

af sammenlignelige ejendomme i området, som danner grundlag for vurderingen. På den måde kan du tjekke,

om oplysningerne er korrekte eller eventuelt skal ændres, før den endelige vurderingsmeddelelse sendes ud.

Formå

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og

for opkrævning af ejendomsskat (grundsltyld) til kommunen. Vurderingerne vil lra 2019 i stort omfang tage

afsæt i modelberegninger, der bygger på objektive data om ejendommen selv og lokalområdet fra offentlige

registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge træfsikkerheden for værdiansættelse af

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

væsentligt. Med den ny Ejendomsvurderingslov indføres der desuden nye principper for beskatning af

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastsættes 20 o/o lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Lovgivningsmyndighed I

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af 08 /06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 I og for
erhvervsejendomme fra 1 . januar 2020) Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 201 8 og for erhvervsejendomme til og

med 2019)

Datakilde:

Vurderin gsregisteret (VUR)

Rapport købt 7/1 2019
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Unktil mere info:

https://www.borger.dk/Sider/Eiendomsvurderlng-og-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

fff:7222 1616

www: httos://www,vurdst.dkl

Forfalden gæld på ejendommen frafør ?017

Resum6

Vedr. fortrinsberettiget gæld på ejendommen lra tø( 1 . januar 201 7 skal kommunen kontaktes for indhentning

af oplysninger.

Baggrund

Dette er kun gældende for Høje Taaskup kommune

Datakilde:

Manuelt svar fra kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Høje Taastrup Kommune

Tlf:43591000

Email: kommune@htk.dk

Forfalden gæld til kommunen på ejendommen

Resum6

Her fremgår evt. forfalden forlrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen, og

derfor overtages af evt. køber. N8: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også

bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Ved JA til forfalden

gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt

at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med

inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdåtarapporten, 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

fornyelsen ikke indeholdor gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr.

beløb sendt tjl inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på

ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT l 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.

Baggrund

Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses endvidere kun om gæld

der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundojerforening, en privat virksomhed, oplyses der ikke herom.

Der oplyses heller ikke om forhold, der er eller burde vaere tinglyst på ejendommen.

Lovgrundlagl

Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem
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Kontaktoplysninger

Adminislrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen på moderejendom

Lovgrundlag:

Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillægge fordringer foririnsret.

Datakilde:

Kommunalt økonom isystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen vedr. renovation

Lovgrundlag:

"Miljøbes[yttelsesloven", LBK nr 966 at 23/06/2017, S48 stk 6

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Huslejenævnssager

Resum6

I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til databasen Huslejenævn.dk. 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 huslejens størrelse. Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter

principielle afgØrelser til offentliggørelse, mens alle nævn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk

brug.

Formål

Databasen Huslejenævn.dk blev etableret i 2012med henblik på at give huslejenævn og beboerklagenævn

mulighed for at få kendskab til andre nævns afgørelser. Baggrunden var bl.a. et ønske om at understøtte større

ensartethed i nævnenes afgørelser. Huslejenævn.dk's formål er således bl.a. at øge gennemsigtigheden i

nævnenes praksis navnlig til gavn for naevn, der kun behandler et mindre antal sager. Derudover var det tillige

ønskeligt at indsamle statistisk data vedrørende nævnenes behandling af sager, som bl.a. ville kunne anvendes

til at analysere effelden af tiltag i lejelovgivningen. Endvidere fandtes det også hensigtsmæssigt at øge

tilgængeligheden til nævnenes afgørelser for andre parter, såsom borgere, kommuner, advokater m.v., som

ønsker indsigt i nævnspraksis.

LovgMningsmyndighed:

Transport-, bygnings- og boligministeriet

Lovgrundlag:

"Lejeloven," LBKnr.227 af O9/O3/2016, $ 106 samt "Boligreguleringsloven," LBK nr. 81O at 01/07/2015

Datakilde:

Huslejenævn.dk
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Llnk til mere info:

httos ://www. borger.dk/Sider/Husleienaevn.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Huslejenævnet i kommunen.

Arbejderbolig

Resum6

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.

Baggrund

Lånet til arbejderboliger blev ydet til personer, der var beskæftiget ved landbruget.-. Der var endvidere en

mulighed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården. Fra

1. april 1971 blev reglerne for landarbejderboliger ændret til, at ejendommene fremover skulle prioriteres med

realkreditlån. Staten udbetalte herefter halvårlige ydelsestilskud til betaling af ejendommens realkreditbelåning

Lovgivningsmyndighed :

NaturErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet", LBK nr 778 af 23/06/2O16.

Datakilde:

Matrikekegisteret

Unktil mere info:

http://www.statens-adm.dkllaan{ilskud-oo-stotte/Jordbrug-ogJiskeri/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-og-

oarantier/Statslaan

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

www: htto ://www.statens-adm.dk/

Jordrente
Resum6

Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.

Baggrund

Staten opkøbte i begyndelsen af forrige århundrede store landarealer, der blev udsiykket i mindre parceller.

Disse parceller blev vederlagsfrit tilskødet til ansØgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller et

husmandsbrug. Staten betingede sig, at der blev tinglyst en jordrentedeklaration på disse ejendomme, hvor

ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig atgift pA 2o/o af ejendommens kontante

grundværdi til staten.

Lovgivningsmyndighed:

NaturErhvervsstyrelsen

Rapport købt 7/1 201 I
Rapport færdlg B/1 20 1 9

Side 18 åf 43



81

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Troelstrupvej 7

9632 Møldrup

Lovgrundlqg:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet" LBK nr 778 at 23/06/2016

Datakilde:

Måtrikelregisteret

Linktil mere info:

http://www.statens-adm.dkllaan-tilskud-og-stotte/Jordbrug-og-fiskeri/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-og-

garantier/Statslaan

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

www: htto://www.statens-adm.dk/

Statstilskud efter stormfald

Resum6

Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning og gentilplantning af private skove, der er væltet som følge

af storme.

Formål

Formålet med stormfaldsordningen er at fremme etableringen af mere robuste bevoksninger i private skove,

der har været udsat for omfattende ødelæggelser gennem stormfald.

Baggrund

Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Tilskudsordningen

aktiveres, når Stormrådet erklærer stormfald, hvilket er sket i i 999, 2005 og 2013.

Lovgivn ingsmyndighed :

Erhvervsministeriet

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald", LBK nr. 281 al 16/04/2018

Datakilde:

Matrikekegisteret

llnktil mere info:

http://www.stormraadet. dk/Stormfald

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Stormrådet

www: httn://www.stormraadet.dk/

Planer

Zonestatus

Resum6

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig

af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af

planlovens $ 34.
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Formå

Landet er opdelt i 3 zoner; by- og landzoner og sommerhusområder. Hvilke arealer, der er by- eller landzone

og sommerhusområder fremgår af planlovens $ 34 og der gælder forskelllge regler for de forskellige

områder. AIt hvad der ikke er udlagt til byzone eller sommerhusområde er landzone. Byzone er bl.a, områder,

der er udlagt til bymaessig bebyggelse, byggeområder eller offentlige formå1, I landzone må der som

udgangspunK ikke opføres anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og

fiskeri. Derfor følger det af planloven, at der skal ansøges om landzonetilladelse (planlovens SS 35 fi.) til at

udstykke, opføre ny bebyggelse og aendre anvendelsen i et bestående byggeri eller i ubebyggede arealer.

Reglerne for sommerhusområder fremgår af planlovens kapitel 8. For sommerhusområder gælder, at disse

områder som udgangspunkt ikke må benyttes til anden anvendelse end boligformå1, at der som udgangspunkt

ikke må indrettes mere end 6n bolig på en ejendom, ligesom en bolig iet sommerhusområde som

udgangspunkt ikke må anvendes til overnatning i perioden 1. oktober - 31. marts bortset fra kortere ophold.

Pensionister kan dog under visse betingelser, bl.a. alhængig af hvor længe pensionisten har ejet boligen,

benylte boligen til helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planfoven", LBK nr 287 af 16/04/2O18. Kapitel 7 omhandler zoneinddelingen af landet i by- og landzone og

sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:

Plandata.dk

Linktil mere info:

httos://plan info.erhvervsstvrelsen. dklplandatadk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, vedtagne

Resum6

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må

benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Formål

Formålet med lokalplaner er at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse af de enkelte områder i kommunen

og isammenhæng med kommuneplanen at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen samt

medvirke til at værne om landets natur og miljø. Endvidere er det formålet at offentligheden ividest muligt

omfang skal inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en lokalplan kun

vedtages efter at have v€eret i offentlig høring. Lokalplanen er blndende for både borgere og myndigheder,

Ejeren af området er ikke forpligtet til at ændre eksisterende lovlige forhold, men hvis der ændres noget skal

det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for rammerne af

formålsbestemmelsen i planlovens $ 1, og der kan alene lokalplanlægges for de emner, som udtømmende er

opremset i det såkaldte lokalplankatalog i lovens $ 15, stk. 2. En lokalplan må ikke være imodstrid med en

overordnet plan, herunder kommuneplanen. Derudover skal lokalplaner altid være båret af en

planlægningsmæssig begrundelse, der kan fremgå direkte eller være afspejlet i lokalplanens formål samt

bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund

Lokalplaner indeholder detaljerede bestemmelser for, hvordan et område må benyttes eller et projeK konkret

skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og i enkelte tilfælde staten, der udarbejder lokalplaner. I en lokalplan

fastsaettes bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område. Det kan f.eks. dreje sig om

bestemmelser vedrørende områdets anvendelse, udstykning, veje, stier og parkering, bebyggelsens placering,

udformning og materialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, fællesanlæg m.m.
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Lovgivningsmyndig hed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 287 a:f 16/04/2O18, kapitel 5, Særligt relevant er $13, der omhandler lokalplaner generelt

og S1 5 (lokalplankataloget).

Datakilde:

Plandata.dk

Unktil mere info:

httns ://olaninfo.erhvervsstvrelsen.dk/lokalolaner-0

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, forslag

Resum6

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Landzonetilladelse

Resum6

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at: .opføre nyt byggeri. .foretage udsVkning

eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommunalbestyrelsen er

myndighed på området, men før kommunalbestyrelsen giver en landzonetilladelse, skal naboerne have

lejlighed til at udtale sig. Man kan klage over afgørelsen vedr. tilladelsen til Planklagenævnet.

Formå

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre ukontrolleret og spredt bebyggelse og anlæg i

det åbne land og bevare værdifulde landskaber og natur. Planlovens landzonebestemmelser indeholder regler

om udstykning, bebyggelse samt ændring af anvendelse af bygninger og arealer i landzonen.

Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig

udvikling.

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 50 af 19/01/2018 S 35 stk. 2-1 0 samt SS 36-38

Datak'lde:

Plandata.dk

Unk til mere info:

httos ://plan info.erhvervsstvrelsen, dk/landzoneadm inistration
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Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kommuneplaner, vedtagne

Resum6

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en

periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for 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

Formål

Formålet er at fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i

byerne og i det åbne land.

Baggrund

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommunerne indberetter data

efter planloven til Plandata.dk. Kommunerne har ansvaret for datakvaliteten.

Lovgivningsmyndig hed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBKn( 287 af 16/04/2018. Kapitel 4 omhandler kommuneplanlægning.

Datakilde:

Plandata.dk

Linktil mere info:

https ://olaninfo.erhvervsst.vrelsen.dk/kommuneplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaldoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, forsla g
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Datakilde:

Plandata.dk

Kontraktoplysninger
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Kommuneplanstrategi, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontraktoplysninger

Kommuneplanstrategi, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti I læg, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaldoplysninger

Kommuneplanti I læg, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti I læg, vvm, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Datakilde:

Plandaia.dk

Kontaktoplysninger
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Kloakopland, vedtaget

Resum6

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsståtus ejendommene i et område har iht.

kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i fremtiden. Vær opmærksom på at

kloaktyper omtalt iplaner ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Formål

Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendomme iht. kommunons planer burde have og hvilken

kloakeringsstatus de planlaegges at få ifremtiden. Kloakoplande fØlger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et

ma?ikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund

Kloakoplande er geografJske data med tilknyttede oplysninger (attributter) for hvert område. Som grundlag for

digitalisering benyttes primært matrikelkortet samt forskellige grundkort som FOT eller andet teknisk grundkort.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbestqyttelsesloven" LBK nr 966 at 23/06/2017 532, samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Unktil mere info:

httos ://www.borger.dk/Sider/Spildevand-og-kloakering.aspx

Kontaktoplysninger

Adminisirativ myndighed: Kommunen

Kloakopland, forslag

Resum6

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

tovgrundlag:

Miljøbeslqyttelsesloven $ 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Resum6

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om

kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist.
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Formå

Formålet er at kortlægge områder hvor udtræden af faelles spildevandsforsyning er mulig jf,

spildevandsplanlægningen.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 af 23/06/201 7 532 samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Linktil mere info:

httos://www. borger. dklSider/Soildevand-o g-kloakering. aspx

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Datakilde:

Plandata.dk

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Spildevandsplan

Resum6

Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens

afløbsforhold.

Lovgivn ingsmyndi ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 at 23/06/2017 532

Datraldlde:

Kontakt kommunen

Unktil mere info:

https://wvwv. borger.dØSider/Spildevand-og-kloakering.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Resum6

Renseklasse viser, hvrlken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke

rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme,

som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.

Formål

Kortlægning af hvilken renseklasse, der gælder i de områder, som ejendommens renseanlæg er beliggende i.

Baggrund

Udpegningen af renseklasser sker på baggrund af den faglige viden der findes i lvliljøministeriet. Miljøministeriet

er ansvarlig for ajourføring, hvilket sker sammen med udarbejdelse af vandplanen, dvs. hvert 6. år.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeslqyttelsesloven", LBK nr 966 af 23/OB/2O17

Datakilde:

Kortforsyningen

Link til mere info:

httos://www. borger.dk/Sider/Spildevand-og-kloakering.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Forsyni n gsområde, vedtaget

Resum6

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs.

{jernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken

forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har

bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Formål

Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.

Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbe.jdelse af overordnede kommunale

varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks, til udlægning af områder til kollektiv

varmeforsyning, pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven",LBK nr 1 2 1 1 af 0S/1 0/201 B, samt "Projektbekendtgørelsen",BEK nr 825 af

24/06/2016.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

httos://ens.dk/ansvarsomraader/varme

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 7/1 20 19
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Resum6

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at

nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et

afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt

til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fa forsyningsforbuddet. Evt,

dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Formål

Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.

Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 af 09/1O/2O18 514 og "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904 af

24/06/2016 519.

Datakilde:

Plandata-dk

Linktil mere info:

httos://ens. dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Område med tilslutningspligt, vedtaget

Resum6

Kommunalbestyrelsen kunne før 1 . januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i

varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt

til den kollektive varmeforsyning iområdet.

Formål

Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.

Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket i

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Baggrund

Før 1 . januar 2019 havde kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til nye

områder. Efter 
.1 

. januar 2019 er dette ikke længere en mulighed, men eksisterende områder med tilslutnings-

og forsyningspligt er stadig underlagt nedenstående forhold. Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse i

et kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den kollelctive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en bygning

ikke er tilsluttei den kollektive varmeforsyning endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet den kollektive

varmeforsyning, kan kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at forblive tilsluttet den kollektive forsyning.

Dette kaldes forblivelsespligt. I Øvrigt indebærer tilslutnings- eller forblivelsespligt ikke, at bygningen skal være

fysisk tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer

dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage økonomisk til det kollektive
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varmeforsyningsanlæ9, Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra

tilslutnings-/forblivelsespligt. Evt. fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 af O9/1O/2018 SS1 1 oS 12, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

af 24/06/2016 SS8 og 1 0-1 4 samt "Planloven" LBK nr 287 a:f 16/04/2018 51 5, stk. 2, nr. 12.

Datakilde:

Plandata.dk

Unktil mere info:

https://ens.dklansvarsomraader/varm e

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Vejforsyning

Resum6

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.

Desuden vises en farvemarkering for offentlige veje der overvejes nedklassificeret. Status for veje uden

farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.

Formå

Kortet kan anvendes til vurdering af, om der påhviler en ejendom udgifter til vedligehold af veje. Reglerne for

hvornår der påhviler en ejendom udgifter til vejvedligeholdelse, kan være forholdsvis komplicerede. I

tvivlstilfælde opfordres brugeren iil at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed :

Vejdirektoratet

Lovgrundlag:

"Vejloven," LOV nr 1520 af 27/12/2014 samt "Privatvejsloven," LBK n( 1234 at 04/11/2015

Datakilde:

Den Cenirale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

Linktil mere info:

htto://www.cvf.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdirektoratet elier kommunen)

Hovedstadsområdets transportkorridorer

Resum6

Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre, at fremtidige motorveje og

baner m.m, kan placeres imindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Transportkorridorerne betjener

hele fingerbystrukturen trafikalt og energimæssigt, da de ligger strategisk nord-syd og øst-vest midt gennem

hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden,

bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns

kommuner. Arealreservationerne er først og fremmest tænkt som reservationer til fremtidige strækningsanlæ9,

som ikke er kendt eller besluttet detaljeret endnu. Arealreservationerne rummer imidlertid også eksisterende
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motorvejsstrækninger, hvor de fungerer som en stØjdæmpende afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt

naturgas- og højspændingsledninger med sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne 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 sarnmenhæng. Kommunerne er forpligtet til at lade

transportkorridorerne indgå som en landsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt

landzoneadm inistration.

Formå

Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at sikre passagemulighed for fremtidige trafik- og

forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig bebyggelse ellers kan blive en barriere. Derved minimerer man

de samfundsmæssige omkostninger til ekspropriation af nyopfØrte huse samt indgreb i bymiljøer og

landskaber.

Baggrund

Fingerplanens udpegning af transportkonidorer fastsættes efter planloven af Miljøministeren. Naturstyrelsen

udarbejder på ministerens vegne Fingerplanen. Fingerplanen har status af et landsplandirektiv. Fingerplanen

opdateres ca. hvert 4. år.

Lovg ivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBK nr 287 a:f 16/04/2O18, kapitel 2c samt "Vejledning om administration af transportkorridorerne

i hovedstadsområdet" VEJL nr. 50 af 24/06/2011.

Datakilde:

Plandata.dk

Unktil mere info:

https ://planinfo,erhvervsstvrelsen.dk/f in gerplanen

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 17 , 2100 København Ø

Tlf: 3529 1200

Email: support,plandata@erst.dk

www: https://erhvervsstvrelsen.dkl

Fapport købt 7/'1 2019
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Spildevand og drikkevand

Aktuelle af løbsforhold

Resum6

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bodledes. 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 ei område,

hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes

til to separate rørsystemer eller om alt borlledes i6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er

beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde

spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-

vejledning.

Formål

Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. iforbindelse med spildevands- og miljøplanlægning.

Lovgivningsmyndi ghed :

MiljØstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr'1 469 at 1 2/1 2/2017

Dataldlde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

httos ://www. borger.dklSider/Spildevand-og-kloakering.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold

Resum6

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

Fornål

Formålet er at oplyse om påbud og tllladelser, der evt. afuiger fra spildevandsplanen.

Lovgimingsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag;

"Miljøbeskyttelsesloven," LBK nr 966 af 23/06/2017 $32. Samt "Spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr '1469

af 12/12/2017

Datakilde:

BBR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Aktuel vandforsyning

Resum6

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment

vandforsynlngsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke almont vandforsyningsanlæg eller

blandet vandforsyning.

Formål

Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.

Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregistret har til formål at understøtte dette arbejde.

Lovgivnlngsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundl4gl

"BBR-loven," LBKnr. 1080 af O5/O9/2O13

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Linktil mere info:

httos://www.borger.dk/Sider/Drikkevand-og-vandforbrug. aspx
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefal in ger vedr.
vandi ndvindingsanlæg/-bori nger

Resum6

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: - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om at det ikke-

almene vandforsyningsanlæg skal ophøre midledidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger,

herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har desuden mulighed for at

indberette kogeanbefalinger. - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag

1 fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-almene anlæg. - Påbud efter lovens S 36 om at sløjfe en

vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Formå

Formålet er, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendoms-

oplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Nu indfØres regler i relation til DIADEM og

vandforsyningsloven.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Drikkevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1 147 at 24/1O/2O17

Datrakilde:

Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og

geotekniske data)

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Resum6

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og

"Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-områderne er oprindeligt udpeget ud fta følgende 4 kriterier:

1, Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være

den bedst mulige. 3. Den naturlige besky4telse 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 overve.jende 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.

Formål

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er

områderne blevet revideret i forbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 201 5.

Baggrund

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er

områderne blevet revideret i forbindelse med den nationale åfgiftsfinansierede grundvandskortlægning.
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LovgMningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlqg:

"Miljømålsloven,'LBK nr 1 19 at 26/01/2017 samt "Varidforsyningsloven" LBK nr 1 1 8 af 22/O2/2018.

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupite{

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Resum6

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Der udpeges to typer af følsomme

indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

(SFD.

Formål

Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages i forbindelse med grundvandskortlægningen, og har

til formål at sikre drikkevandsinteresserne. Udpegningen er etableret for at kunne gøre en sædig indsats for at

beskytte drikkevandet mod forurening, herunder især niirat og sprøjtemidler. Udpegningerne har betydning for

arealanvendelsen og kan medføre rådighedsindskrænkninger.

Baggrund

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) udpeges i grundvandsdannende områder, hvor grundvandet allerede

er nitratbelastet, eller hvor der er ringe geologisk besMtelse overfor nitrat. Sprøjtemiddelfølsomme

indvindingsområder (SFl) er identificeret ud fra jordens følsomhed over for sprØjtemidler. SFI er udpeget for

sandjorde, som er, eller vil kunne komme, i omdrift dyrkningsmæssigt, og hvor der kan være en saerlig risiko

for udvaskning af spøtemidler til grundvandet, selv om sprØjtemidlerne er godkendt og anvendes regelret.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

lovgrundlag:

'Lov om vandforsyning" LBK nr 118 at 22/02/2018 511a.

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Linktil mere infrc:

http://mst.dk/service/publikationer/oublikationsarkiv/201 7/marlindsatsomraader-inden-for-

sproejtem iddelfoelsomme-indvindingsom raader/

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport løbt 7/1 2019
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Jordf oru ren ing

Jordforu ren i n gsattest

Resum6

Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne

dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af

om rådeklassif icerin g.
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Formå

Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventuel jordforurening. Der

er i Danmark kortlagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede. Mange af

lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens det på andre arealer kan vaere sundhedsskadeligt at anvende jorden

til fx leg eller dyrkning af grøntsager. Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et autoværksted, et renseri

eller en anden forurenende virksomhed på grunden.

Baggrund

Jordforureningsattesten er dannet med følgende indhold: - data om forureningskortlagte e.iendomme

indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til MiljØstyrelsen via DKjord - data om

områdeklassificering indberettet af de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation

Jordforureningsattesten indeholder således data fra flere myndighedsniveauer.

Lovgivningsmyndighed :

Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmarks Mil.jøPortal

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27 /O3/2O17

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Unk til mere info:

httos://www. borger.dk/SiderÆorurenet-iord.aspx

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen og regionen

Kortlagt jordforurening - V1

Resum6

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på

arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Lovgivningsmyndi ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at 27/03/2011 $3 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/201 4.

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Unktil mere info:

httos://www.borger.dk/Sider/Forurenet-jord.aspx

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Kortlagt jordforurening - V2

Resum6

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, 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 forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Rapport købt 7/1 2019
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Lovgivningsmyndighed :

MilJøstyrelsen

Lovgrundlqgl

"Jordforureningsloven," LBK nr 282 af 27/O3/2O17 $3 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Den fællesoffentli ge jordforureningsdatabase (DKjord)

Unk til mere info:

httos://www. borger.d[</Sider/Forurenet-iord.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

0mrådeklassif icering

Resum6

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis

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

Baggrund

Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Større,

sammenhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering, når

kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet (f. $ 50a, stk. 2). Større, sammenhængende

områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassi{icering, når kommunen har viden om, at

jorden er lettere forurenet (if. S 50a, stk. 3).

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at 27/O3/2O17 S5Oa.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https://www.borger.dk/Sider/Forurenet-iord.aspx

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed; Kommunen

Påbud iht. jordforureningsloven

Resum6

Her kan du se, om kommunen har udstedi påbud på e.iendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der

oplyses om påbud efter SS 9(2), 10, 44(2),48,72a,jt. S 7, stk. 1 i bekendtgørelse om indberetning af

jordforureningsdata.

Formå

Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, {erne eller begrænse.iordforurening og forhindre eller

forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljØ og menneskers sundhed.

Lovgfuningsmyrdighed:

Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven," LBK nr 282 a:f 27/03/2017 samt bekendtgørelse om indberetning og regrstrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Linktil mere info:

https://www. borger.dk/Sider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 7/1 20 1 I
Rapport færdig 8/'l 2019

Natur, skov og landbrug

Fredskov

Resum6

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at drive

arealet efter skovlovens regler om bæredygtig drift. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der

tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Formå

Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten

al skov ilandet var blevet ryddet. Formålet med loven er dermed primært at bevare og værne landets skove og

forøge skovarealet.

Baggrund

Det fremgår af en ejendoms matrikeloplysninger og tingbogen, om et areal er fredskovspligtigt. De

fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. En

fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er i færd med at vokse op til sluttet skov af højstammede

traeer. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Som udgangspunkt er

fredskovspligtige arealer ifølge Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være

fredskovspligtige. 2. Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov. 3. Arealer med skov,

der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller

indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlqg:

"Skovloven", LBK nr. 122 a:f 26/01 /2017

Datakilde:

Matrikelregisteret

Unk til mere info:

httg//mst.dk/erhverv/skovbrug/lovgivning/fredskovsoligten-og{ilsvft/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

ff:72 54 4O OO

Email: mst@mst.dk

www: htto://mst.dk/

Majoratsskov
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Resum6

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

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

Formå

Formålet med at holde samlede skovstrækninger under samme ejer er at bibeholde så store driftsenheder, at

de kan bære en forstlig ledelse.

Baggrund

Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1 91 I så man en fordel i at holde majoratsskovene i så store

driftsenheder, ai de kunne bære en forstlig ledelse. Disse skove udgjorde dengang, som de gør i dag, meget

store private skovdistrikter. De består ofte af store sammenhængende skovstrækninger, som kan være fordelt

på flere selvstændige ejendomme i udstykningslovens forstand. I lensafløsningsloven blev det derfor bestemt,

at et majorats skovejendom skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede skovstrækninger', og at de

ikke samlede skovstrækninger kun kunne deles efter bestemte regler. Reglerne vedr. majoratsskov i

lensafløsningsloven er i dag ophævet.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Skovloven", LBKnr. 122 a'f 26/01/2017 57

Datakilde:

Matrikehegisteret

Linktil mere info:

hitp://mst.dk/erhverv/skovbrug/lovg ivning/vejledning-om -skovlovenÆ/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsens lokale enhed

fff:72 54 40 0o

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dk/

Beskyttede naturtyper

Resum6

Vejledende registrering af naturtyper, som er besMet efter naturbeskyttelseslovens $ 3. Disse er: . søer og

vandhuller med et areal på mindst 100 m2, .moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med

et areal på mindst 2500 m2, . "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, . visse

udpegede vandløb & alle moser i f. m. beslqyttede vandhuller, søer eller vandløb. Besllyttelsen gælder uanset

om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet

areal kan iårenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er bes$et. Omvendt kan et areal som idag
ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik,

omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyltet eller ej. Registreringen er derfor vejledende

Hvorvidt et areal er besl<yttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjod ved en besigtigelse og vurdering af arealet.

Formål

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og

planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens $ 3.

Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 1122 at O3/O9l2018 , 53.
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Dataldlde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Unktil mere info:

http://mst,dk/natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/3-beskvttede-naturtyper/

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb

Resum6

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beslqyttet efter naturbesllyltelseslovens S 3. Et

vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som besllyttet. Tilstandsændring af beslqyltet natur kræver

kommunens dispensation.

Formå

Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vigtige spredningskorridorer i

landskabet. Beskyttelsen af udpegede S 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden

af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre, at

vandlØbets skikkelse og vandfØringsevne ikke ændres. Den er for de offenilige vandløbs vedkommende

beskrevet i vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeslqyttelsesloven", LBK nr 1 1 22 af 03/09/201 8, 53.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/3-beskyttede-naturtvoer/beskvttelse-af-3-

naturtyoer/vandloeb/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fu gl ebeskyttelsesområder

Resum6

Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at

opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen

er beliggende indenfor et fuglebeskyttelsesområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne

på ejendommen.

Formå

Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.

Baggrund

Danmark har udpeget 1 1 3 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor

de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at besMe bestemte

fuglearter. Fuglebeskyltelsesområderne har et samlet areal på ca, 14.700 km2, fordelt med ca. 1 2. 100 km?

som marine områder og ca. 2.600 km2 på land, svarende til ca. 82 % hav og 1 8 % land. Arealet på land svarer

til ca. 6 % af Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca.11 o/o af Danmarks havareal. Ca, 9.200 km2 af

fuglebesllyltelsesområderne er samtidig udpeget som habiiatområde. Grundlaget for områderne er
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fuglebes(lttelsesdireldivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter

i EU, Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebes(yttelsesområder, Direktivet indeholder også

bestemmelser om, hvilke fuglearter der må jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges.

Lovg ivn ingsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundl4g:

Udpegningen er implementeret idansk lovgivning ved Miljøministeriets BEK, nr.926 af 27/06/2016

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Unktil mere info:

htto://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: lvliljøstyrelsen og kommunen

Habitatområder

Resum6

Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beslqytte dels for at genoprette en

gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Formål

Natura 2000-områderne besllylter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af

EU's direktiver, det såkaldte Habitatdireldiv og Fuglebeslqlttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk

mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Det er staten, der fastsætter mål og

retningslinjer for indsatsen i en naturplan og kommunerne, der udarbejder en handleplan og forestår aftaler

med lodsejere. I skov der er fredskovspligtig, på havet samt på egne arealer forestår staten den aktive indsats.

Forvaltningen sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbesffielsesloven og et specifikt

udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper. Danmark har i alt udpeget 250 Natura 2000-områder. I

alt rummer de 1 13 fuglebes[fttelsesområder og 261 habitatområder. Et Natura 2000-område kan således

rummer et eller flere af disse, og de kan for habitat- og fuglebest<yttelsesområdernes vedkommende vaere helt

eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3 % af det danske landareal og 17,7 % af havet udpeget, hvilket

svarer til henholdsvis ca. 3.590 km2 og ca. 1 8.686 km2. For hvert område udarbejdes en bindende Natura

2000-plan, der danner den overordnede ramme for områdernes administration og forvaltning.

Baggrund

De naturtyper, der skal besMes i habitatområder, er dem: - Der er ifare for at forsvinde i deres naturlige

udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de

fra naturens hånd er begrænset. - Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa. De dyre- og

plantearter, der skal bevares i habitatområder, er dem: - Der er truede, sårbare eller sjældne. - Der kun findes

på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige

levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus.

Lovgivningsmyndighed l

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Grundlaget for habitatområderne er habitatdkektivet fra 1992, der har som formål at besl!r'tte og forbedre

vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale

naturbesllyltelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)
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Linktil mere info:

htto://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Ramsarområder

Resum6

Danmark har 27 ramsaramråder, der er vådområder med saerlig betydning for fugle. Hvis ejendommen er

beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen.

Formål

Formålet med ramsarområderne er at bes$e vådområder, der har international betydning som levested for

vandfugle. Samtidig nyder en lang række andre planter og dyr godt af beskyttelsen.

Baggrund

Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7.400 km,. Det samlede areal er fordelt

med ca. 6.000 km2 som marine områder og ca. 1.400 kmz på land, idet de danske Ramsarområder ofte

omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstylsen

Lovgrundlag:

"Famsarkonventionen," som blev tiltrådi af Danmark r 1 977. Bekendtgørelse om konvention om vådområder,

BEK nr. 26 af 04/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret idansk lovgivning ved BEK nr

926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/naturlnternational-naturbeskyltelse/ramsar-konventionen/

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

Landbrugspligt

Resum6

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.

Baggrund

Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Ved

erhvervelse af en landbrugsejendom er der et bopælskrav, der skal opfyldes i en periode på 1 0 år efter

erhvervelsen. Bopælspligten kan opflTldes af erhververen selv eller af en lejer.

Lovgivn ingsmyndi ghed :

Landbrugsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Landbrugsloven" LBK nr 27 . alf 04/01 /2017
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Dataldlde:

Matrikelregisteret

Unktil mero info:

htto://lfst,dk/landbrug/arealer-og-eiendomme/landbrugsloven/landbrugsoligt/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Landbrugsstyrelsen

Tlf: 33 95 80 00

Email: landbrugsloven@lbst.dk

www: htto://lbst.dkl

Bygge- og beskyttelsesl injer

Skovbyggelinje

Resum6

Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og

for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. lndenfor byggelinjen er der forbud mod at

bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet.

Formå

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene

som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbesffielsesloven", LBK nr 934 af 27/O6/2017 S 17

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

htto://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesl(rrttelse/bvgge-og-beslvttelseslinier/skovbvggelinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Søbeskyttelseslinje

Resum6

Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor bes$elseslinien er der generelt forbud mod ændringer,

d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"NaturbesMtelsesloven", LBK nr 934 af 27/06/2017 S 16.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)
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Linktil mere info:

htto://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeslMtelse/bygge-og-beskvttelseslinierAoe-og-

aabesMtelseslinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Åbeskyttelseslinje

Resum6

Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor besllyttelseslinien tale om et generelt forbud mod

ændringer.

Lovgivringsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbesffielsesloven", LBK nr 934 af 27/06/2017 S 16.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Unktil mere info:

htto://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvoge-oo-beskyselseslinjer/soe-og-

aabeslMtelseslinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kirkebyggelinjer

Resum6

Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Lovgivningsmyndi ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven','LBK nr 934 al 27 /06/2017, S1 I

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Linktil mere info:

htto://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bygge-og-beskvltelseslinjer/kirkebyggelinien/

Kontraktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Resum6

Klitfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende

tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. F.eks. må der

som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, herunder etableres hegn,

eller placeres campingvogne og lignende, og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke foretages

udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Klitfredningslinjen er en

beskyttelseszone langs den jyske veslkyst imod Skagenak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind i

landet fra lrysten og i bebyggede områder typisk 100 meter fra kysten. Klitfredningslinjen kan nogle steder

strække sig op til 500 meter ind i landet. Derudover findes større og mindre arealer, der er klitfredede, og som

kan ligge langt fra kysten, f.eks. store sandmiler og indlandsklitter.

Formål

Formålet med klitfredningslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer

den nuværende tilstånd og anvendelse samt at bekæmpe og forebygge sandflugt.

gaggrund

Klitfedningens omfang er fastsat af Strandbeslqyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos

lodsejere, kommuner og amter. Kliffredning er registreret i matriklen og noteret itingbogen på de ejendomme,

som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer på

digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattei af klitfredning er som hovedregel

omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed :

Kystdireldoratet

Lovgrundlag:

"Naturbes$elsesloven," LBKnr 1122 a:f 03/09/2018 58 samt bekendtgørelse om Klitfredning BEK 1061 af

21/08/2018

Datakilde:

Matrikelregisteret

Linktil mere info:

htto://kysterne.kyst.dk/kl jtfredningslinjen. htm I

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kystdirektoratet

www: htto://www.kvst.dkl

Strandbeskyttelses I i nj e

Resum6

StrandbesMede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den

eksisterende tilstand. F.eks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller

terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages

udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. I åbne landskaber ligger

strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre fra

kysten.

Formål

Formålet med strandbesffielseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der

ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Baggrund

StrandbesMelseslinjens omfang er fastsat af StrandbesMtelseskommissionen og Miljøministeren efter høring

hos lodsejere, kommuner og amter, Strandbeslqyttelsesllnjen er registreret i matriklen og noteret itingbogen på

de ejendomme, som er helt eller delvist omfattede af bestemmelsen. Strandbeskyttelseslinjen vises ikke på

umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af

strandbesMelse er som hovedregel omfattet af strandbeskyttelse"

Rapport købt 7/1 201 g

Rapport færdig 8/1 2019
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Lovgtvningsmyndlghed:

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:

"Naturbesllgttelsesloven", LBKnr 1122 at O3/O9/2O18 515 samt "Bekendtgørelse om bygge- og

beskyttelseslinjer" BEK nr 1066 af 21/O8/2O18

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

htto:/lkvsterne.kvst.dk/strandbeslMtelseslinien.html

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kystdkektoratet

www: htto ://www. kvsi.dk/

Beskyttede sten- og jorddiger

Resum6

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er besllyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.

Besffielsen gælder kun diger ilandzonen og diger, der ligger igrænsen mellem landzone og by-l
sommerhuszone. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er bes{yttede

diger iet område.

Formål

Sten- og jorddiger er besMtede, fordi de fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år: om Danmarks

inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings og ejerforhold. De er

også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel

betydning for oplevelsen af landskabet.

Baggrund

Daiasættet er tilvejebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering af digetemaet fra de

danske amter. Datasaettet vedligeholdes i dag af Slots- og Kultursiyrelsen.

Lovgivningsmyndighed :

Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:

"Museumsloven", LBK nr 358 a1O8/O4/2O14 S29a samt "Bekendtgørelse om bes(fitede sten- og jorddiger og

lignende", Bek. nr. 1 190 af 26/09/2013.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Unktil mere infor

htto://slks.dk/fortldsm inder-diger/sten-og-iorddiger/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 7/1 20'19

Ræport færdig 8/1 2019
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Bilag
Bilag dannet 8/1 2019

I
{ tl?a

EnHveRvsstYaELsEN

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Troelstrupvej 7 ,963? Møldrup
Ejendommens adresse:.

Matr.nr.....................

Grundareal......

Ejendomsnummer:.......

Kommune:......

Ejerforhold:................

Enhedens samlede areal

Anvendelse:...............

Antal værelser:.

Antal bygninger:..........

Detalieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 2o Troelstrup By, V. Tostrup

........ Troelstrupvej 7, 9532 lviøldrup

2o Troelstrup By, V. Tostrup

I 236 mz

215110

.... Viborg Kommune

.. Privatpersoner eller interessentskdb

.. . . . . . . .. . . . . . 1 68 m'z

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

......5

......2

RapportlD: 2baff34f-787f-431 6-9c43-834a6a1 42a81
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
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 forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen 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 fornyelsen ikke

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, 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.

EJENDOMSSMT 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.

Baggrund

Bilag dannet 8/1 2019

Lovgrundlag

Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses

endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en

privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er

eller burde være tinglyst på ejendommen.

Diverse sel<torlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at till€egge fordringer

fortrinsret.

,............ja

. 5.945,33 kr

07-03-201 I
07-03-201 9

..........Nej

Afgifter Ejendomsskat

110,00 kr

... 310,00 kr

27-09-2018

.........Nej

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat

Ejendomsskat

..4,562,70kr

Datakilde Kommunalt økonomisystem

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

201 I
Er der forfalden gæld på ejendommen?, . . . .. . . . .

Forfalden gæld i alt. . , .. . .. .

Gælden er opgjort pr..................

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato...

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

Gældsposter vedrørende: Afeifter Eiendomsskat

Gæld vedrørende..................

Krav i alt vedrørende denne gældstype. ..

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Gæld vedrørende............. -............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side 2 af 5
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Beløb.............

Forfaldsdato. . .. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.............

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . ..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb, . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato.. . . .

Er beløbet sendt tll inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . , . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT.

Beløb..,..........

Forfaldsdato. . ..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.............

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Cældsposter vedrørende: Gebvr for underretning

Gæld vedrørende..........................

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

D^I^LDE\øU. ... .. .. , ....

Forfaldsdato. , . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Cældsposter vedrørende: Renter Ejendomsskat

Gæld vedrørende,.........................

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb. . , . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

. 1,288,09 kr

I 0-07-20r B

........ .Nej

... 450,00 kr

I O-07-Z0t B

.......... Nej

...481,76kr

1 0-07-201 B

..........Nej

.... tB,20kr

I 0-07-201 B

..........Nej

. 1.358,01 kr

1 0-0 I -20r 9

..........Nej

. .. 450,00 kr

r 0-01-2019

..........Nej

... 492,07 kr

r 0-01 -20 l I
..........Nej

. . .. 24,57 kr

t0-01-2019

..........Nej

Cebyr for underretning

450,00 kr

... 450,00 kr

21-09-2018

.......... Nej

Renter Ejendomsskat

122,63kr

...... B,95kr

03-04-201 B

..........Nej

Bilag dannet 8/1 201 I

Beløb.
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Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb. . . . , . . , . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb. . . . . . . . . . . . .

ForJaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Fr beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb. . . . . . . , . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Fodaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.............

Forfaldsdato. , . . .

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Gældsposter vedrørende: Rvkker Eiendomsskat

Gæld vedrørende. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krav i alt vedrørende denne gaeldstype.

Beløb. . . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb.............

Forfaldsdato. . . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

06-05-201 B

..........Nej

...... B,95kr

24-07-2018

..........Nej

. ... . . 8,95 kr

05-08-201 B

..........Nej

...... 8,96kr

02-09-201 B

..........Nej

...... B,95kr

0t -t 0-201 B

..........Nej

...... 8,95 kr

04-t t -z0t B

.......... Nej

...... B,95kr

02-t z-201 B

..........Nej

...... 8,96kr

06-01-2019

..........Nej

. ... I 7,90 kr

07-03-201 9

..........Nej

....27,89kr

07-03-20r I
..........Nej

Rykker Ejendomsskat

500,00 kr

. .. 250,00 kr

24-07-2018

.......... Nej

. .. 250,00 kr

t 4-09-20 1 B

.......... Nej

Bilag dannet 8/1 2019

Side 4 af 5



r.10

o
EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Troelstrupvej 7
9632 Møldrup

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberetiiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Dø oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grunds(yld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og {orud for al anden pantegæld og kan gå videre

til ny ejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens $ 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gaeldspost. I dette bilag kan du se en

udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.

Bilag dannet 8/'1 2019
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr. 20, Troelstrup By, V. Tostrup

Oplysninger om vejforsyning or indhentet d, 7. januar 201 9.

*
*
1

t

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:

Offentlig

Privat fælles

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)

Planlagt nedklassificering

Matrikelnummer

B styrEtsen for AataforsJFling og EffektMlering

Aå

t,

+

*
ll

+

t

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden faruemarkering er ikke oplyst, Kontakt kommuneh for oplysning om disse.



LL2

EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 7/1 2019
Rapport færdig 8/1 2019

'f.ilt
åæ"2n

For ejendommen
Troelstrupvej 7, 9632 l!øldrup
Ejendommens adresse:........

Matr.nr...........

Grundareal. . . . . .

Ejendomsnummer:..............

Kommune:......

Ejerforhold:. . . . . .

Enhedens samlede areal;......

Anvendelse:. . . . .

Antal værelser:..

Antal samlet fast ejendomme:.

Antal bygninger:. . . . .. . . . . . . . .. . .

Detalieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. Zo Troelstrup By, V. Tostrup

. . . . . . . . Troelstrupvej 7, 9632 Møldrup

2o Troelstrup By, V, Tostrup

I 236 m2

zlsll0
.... ViborgKommune

.. Privatpersoner eller interessentskab

............... l68m'z

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus),

...... 5

......1

,,....2

EngvrRvs;rYR€t.sEN Rapport-lD: 2baff34f -787t431 6-9c43-834a6a1 42a81
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lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019

Resum6

Uddybning af enkelte svar

Bygninger . ...
Olietanke. . . . . . . . .

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld). . .,
Ejendoms- og grundværdi....
Fofalden gæld til kommunen.

'10

10
10

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforho|d..............
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen.
Alduel vandforsyning. . . . . . . . . . . . .

Grundvand - Drikkevandsinteresser..........

12
12

13
13

0m ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten.......... .

14
14
14

7
7

7
7
I
o

Planer.. .

Zonestatus. . . . . . .

Kommuneplaner

Ordforklaring - ejendomsoplysninger

Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Energimærkning
. Tilstandsrapport
. Elinstallationsrapport
. Ejendomsskattebillet
. Vu rderingsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforureningsattest

Side 2 af 18
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Resumd
Bygninger

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

for ejendommen?
januar 20 19

Rapport købt 7/1 2019

Rapport færdig 8/1 2019
Energimærlolng
Hvad er ejendommens energimærke?......
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 20 19

Ilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport
Oplysninger er indhentet d. 7.

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?.............
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?..................
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Byggeskadeforsiking
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Olietanke
Erderregistreretoplysningeromolietankepåejendommen?...................
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Frededo bygninger
Erderregistreretfrededebygningerpåejendommen?...........................,
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Bygge$kadefonden (BvB)

Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Ja, se bilag

Ja, se bilag

Ja, se bilag

Nej

Nej

.Ja

Nej

Nej

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7, januar 2O19

fiendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?..... ....
Oplysninger er lndhentet d. 7. januar 2019

lndefysning af grundskyld
Er der indefrosset grundskyld på ejendommen?..... ...........
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

2.716kr

Ja, se bilag

910.000 kr

Nej

Vurderingsmeddolelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?.. ..Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages afkøberen?..... la,sebilag
Oplysninger er indhentet d. 8, januar 2O19
Bemærlc Som udgangspunkt omfatter oplpningen ikke fortrirsberettiget gæld tll forsynin$iselskaber.

Huslejenævnssqger
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Side 3 af 1B
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Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?......
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?... ...
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 20'19

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.7. janua( 2019

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?................ ..
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Kommuneplaner
Kommuneplaner...............
oprvsnng;;rindtrentei å. z. iånuåi zols

Spildevandsplaner
Erejendommenbeliggendeindenforenspildevandsplan?....................
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 20'19

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 7. januar 2019

Hovedstadsområdets transportkonidorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?...............
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. . . . . l4ekanisk rensning med nedsivningsanlæg
(tilladelse ikke påkrævet)
Oplysninger er indhentet d,7. januar 2019

Påbucl/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?.......................... Ja
Oplysninger er indhentet d. 7..ianuar 2019

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.. . . Privat, alment vandforsyningsanlæg
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 201 9

Påbuct/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling? ............... . Nej
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Nej

Nej
Rapport købt 7/l 2019

Rapport færdig 8/l 2019

Landzone

Nej

Nej

.Ja

Nej

Nej

Se bilag,

Nej
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Gruncfuand - Følsomme indvindingsomåder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Fiapport købt 7/1 2019

Rapport færdiq B/1 2019

Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2O19

Ja, se bilag

Kortlagt jordforurening

Er der kodlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

lsttere jordforurening

Erejendommen beliggende iet område klassificeret som lettereforurenet?............
Oplysninger er indhentet d, 7. januår 2019

Påbud iht, jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAD?.............
Oplysninger er indhentet d.7. januar 2019

Natur, skov og landbrug

Fredskov
Erejendommenpålagtfredskovspligi?............. .................. Nej
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Majoratsskov
Erdernoteretmajoratsskovpåejendommen?.................. ........................Nej
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Beslgttet natur
Erderbesl!r'ttedenaturtyperellerbeslqyttedevandløbpåejendommen?................... ........Nej
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019
De faktlske forhold på arcalet afgør, om det er b€sMtet eller eJ. Registreringen er derfor voJl€dende. Se appendk for
yderligere informatlon.

lntemationale naturbesMelsesomåder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeslldtelsesområde på ejendommen?.. . . .. Nej
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Nej

Nej

Landbrugspligrt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.....
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Bygge- og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Sø- og åbest<yttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeslqttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

lftkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

l(ffiedningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Strandbesffielseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbesl!y'ttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beslqyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 7. januar 2019

Nej

Rapportkøbt7/1 20.19

Rapport tærdig 8/1 20 1 9
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