J.nr.721486 FS/AKK
AS 10A-83/2019
Tvangsauktion over ejendommen matr.nr.38c, Ramme Hgd., Ramme.
Beliggende Strøggade 68, 7620 Lemvig.
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 9:00
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SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

J.nr. 721486 FS/AKK
mens matr.nr.

38c Ramme

ende:

Ramme

7620

tilhørende:

Elli lngeborg Pedersen
uni 2019 kl. 9:00

Auktionssted
Rekvire
hæftelse nr.:

Retten i Holstebro RetssalC

Ved advokat:

Flemm

ndoms

Forsikrin

7500 Holstebro
bet Privatsikri

ade27

Schiøler Leoni Advokater

7500 Holstebro

nin
Enfamiliehus
01.10.2018 kt.300.0

heraf rundværdi: kr. 48.500

Vurdering i h.t.
562:

Areal iføl
Forsikri
rhold:
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2018
andrager og omfatter:

lkke fo

tingbogen i alt 661 m2
Forsikri
I alt

Privatsi

heraf

0m2

nr.58072830:Arli

ie ca. kr. 1.1

kr.

1.370,00
(grundskyld stuehus kr. 1.358,00, rottebekæmpelse kr. 12,00)

Forslag til særlige vilkår:

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

Fremvisning
emål
Byrder og servitutter

Såfremt tilmelding vilfremvisning være tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 14.00.
Tilmeld
kan ske
iadvokater.dk eller
tlf. nr. 87 27 48 08
Se vedlagte tingbogsattest.
Der er af Lemvig Kommune tinglyst Kondemnering d. 2918 2016

2

Prioritetsopgørelse

1. Fordring

4. Hæftelser

2. Restgæld

3. Restancer

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

rt pr

på hæftelser, der

og evt. ejerskifte-

der kræves ind-

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

nsdato

kan forventes

afdrag på hæftel-

friet.

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

overtaget m/tillæg

ser, der kan for-

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

af uforfald,renter

overtaget.

Transport
Hæftelse nr. 1:
Realkreditpantebrev opr. 265.000,00, tinglyst d. 1211
2005 til Totalkredit ÆS, Kalvebod Brygge 1-3, 1560
København V. Varialel rente, indeholder afdragsfrihed
Pantebrevsrestgæld pr. 1216 2019 kr. 248.099,89 +
Vestjysk Banks del af sikkerhed på Totalkredits
lån pr. 1216 2019 kr. 64.568,49

CVR.nr.21832278
lkredit.dk

tk.

312.668,38

312.668

I alt ved

budsum kr

312.668,38

0,00

0,00

312.668

alt ved
budsum kr.

312.668,38

0,00

0,00

312 668

312.668,38

0,00

0,00

312

38

312.668,38

0,00

0,00

312.

38

312.668,38

0,00

0,00

312.

3B

Hæftelse nr.

I

nr

lalt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.

I alt ved

budsum kr.
Hæftelse nr.

lalt ved
Transport

budsum kr.

3

Afslutningsside

{. Fordring

2. Restgæld

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

opgjort pr.

på hæftelser, der

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

auktionsdato

kan forventes

3. Restancer

4. Hæftelser

evt. ejerskifte-

der kræves ind-

på hæftel-

friet.

, der kan for-

overtaget m/tillæg
af uforfald.renter

312.668,38

0,00

0,00

312

38

312.668,38
312.668,38

0,00
0,00

0,00
0,00

312

3B

312.

3B

Hæftelse nr.

I alt ved

A.
B

budsum kr.
kr

Total

Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:

kr

28.153,38

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

kr

28.153,38

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

kr

0,00

om art og afuikling oplyses
Det under B anførte størstebelø b fremkommer således:

a.
b.

rekvirentens udlægs- og

auktionsomkostninger
(salærer og gebyrer m.v.)

rettighedshavernes
mødesalærer m.v.
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under sikkerhedsstil lelsen anførte au ktionsbud, jfr. nedenfor.

kr

20.184,02

kr

1.250,00

4. andre offentlige

c

restancer vedrørende:
5.
1. ejendomsskatter

kr

2. vejbidrag

kr

3. kloakbidrag m.v.

kr

bidrag

vandafgifter

kr.

kr.

3.859,84

6. brandforsikringsbidrag kr.

2.859,52

7. krav i h.t. leje- eller

Ved et auktionsbud

på

brandsikringslovgivningen kr

kr.

300.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt.
106.320,48
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 14.

m{2019 af Leoni Advokater

advokat Flemming Schiøler
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kr.

4

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

Ejendomsdatarapport
Befordring besigtigelse og fremvisning

Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfoldiggørelse af salgsopstilling
10 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste otf. ejendomsværdi
med tillæg af 25%

kr
kr
kr
kr

605,02
800,00
4.187,50

kr

375,00

154,00

:

Grundbeløb
med tillæg af 0,60/o af beregningsgrundlaget,
jfr. ovenstående opgørelse
I alt

med tillæg af moms 25%
Rekvirentsalær i alt inkl. moms
I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

kr
kr

kr

300.000,00
75.000 00
375.000 00

kr

9.000,00

kr
kr

2.250 00

kr

2.812 50

kr

250,00
14

kr.

14.062,50

kr.

20.184,02

5

dil- advokater
leoni

721486 FS/AKK
7. m{2019

Advokatpartnerselskab
Nørregade 27,1
7500 Holstebro
Ttf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453
www. leoniadvokater. dk
post@leon iadvokater- dk

Beskrivelse af ejendommen

Parcelhus på hovedgaden i Ramme
Huset er opført i 1890 i mursten og fremstår i dag pudset og gulmalet med tag af eternit. Det samlede boligareal udgør 102 m2.

Huset består af entr6, soveværelse, lille badeværelse med bruseniche, stue, 2 værelser, køkken og entr6
ved bagdør, hvor der findes trappe til 1. sal. På 1. sal findes to mindre værelser.
Til ejendommen hører carport, samt bygning med garage og værksted/redskabsrum

lndkørsel til garagen sker via naboens indkørsel
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Ejendommen er ifølge det for rekvirenten oplyste fraflyttet for 3-4 år siden og har henstået uopvarmet. Der er
af Lemvig Kommune tinglyst kondemnering på ejendommen iaugust 2016
Oplysninger om byggeår, byggematerialer, opvarmning, arealer m.v. stammer fra BBR-ejermeddelelsen. Da
registreringerne i BBR delvist er baseret på ejers indberetninger, tages der forbehold for rigtigheden af oplysningerne.
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Tingbogsattest
Udskrevet:

13.05.201

I

15:57:47

Ejendom:
Adresse:

Strøggade 68
7620 Lemvig

BFE-nummer:

5006584

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

28.08.1985
Ramme Hgd., Ramme
0038c
661 m2

0m2

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype:
Datolløbenummer:

Skifteretsattest
12.01.2005-444-62

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Elli lngeborg Pedersen
280835-****

1t1

Hæftelser
Dokurnent:
Datolløbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

12.01.2005-445-62
6

Realkreditpantebrev
265.000 DKK
var

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Totalkredit ÆS
21832278

Tillægstekst:
13.05.2019 15:57:47

Side 1 af 4

Tillægstekst
ndeholder afdragsfrihed

9

I

Servitutter
Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

29 .08.20

16-1

007 55 1 27

I

1

Servitut
Kondemnering

Køblsalg:
Andet

Arealanvendelse:
Anvendelsesforhold
Kondemnering

Bebyggelse
Bebyggelsesforhold

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Lemvig kommune
291 89935

Tillægstekst:
Servitut med lovbestemt prioritet

Dokument:
Dalolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

25.03.1857-902530-62
2

Servitut

Færdsel:
Vejret

Andet:
Andet

13.05.2019 15:57:47

Side 2 af 4
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Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om færdselsret mv

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

06.11 .1943-1773-62
3

Servitut

Færdsel:
Vejret

Andet
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om færdselsret mv

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

08.02.1983-1055-62
4
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

4

Akt nr:

62 H

151

Ledninger:
Forsyning lafløb

Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
13.05.2019 15:57:47

Side 3 af 4

Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv,

Ll_

Prioritet forud for pantegæld

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

20.12.1989-8738-62
5
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

156

Akt nr:

62 I

427

Tekniske anlæg:
El

/vand/varme/gas

Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om fjernvarme/anlæg mv

Øvrige oplysninger
Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BB R-nr.

lndskannet akt:
Akt nr:

13.05.2019 15.57:47

)

300.000 DKK
48.500 DKK
01 .1 0.2018
0665
031 608

62 E 302

Side 4 af 4

Aktuelt tinglyst dokument
Dokument:
Datolløbenummer:

29 .08 .20 1 6- 1 007 55 1 27 9

Servitut:
Senest påtegnet:
29.08.2016 13:10:16

Ejendorn:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Strøggade 68
7620 Lemvig
Ramme Hgd., Ramme
0038c

Køblsalg:
Andet

Area!anvendelse:
Anvendelsesforhold
Kondemnering

Bebyggelse
Bebyggelsesforhold

Servitut tekst:
Kondemnering

Forbud mod beboelse og ophold
Lemvig Kommunes Udvalg for Teknik & Miljø har i medfør af
Lov om Byfornyelse og Udvikling af byer g 76, stk. 1 nedlagt
forbud mod, at ejendommen anvendes til beboelse eller
ophold for mennesker.
Forbuddet træder i kraft straks

Fortrinsret
Lov om Byfornyelse og Udvikling af Byer (Lovbekendtgørelse
nr. 863 af 3. juli 2014)S 76, stk. 6. Forbud i medfør af stk. 1
07.05.2019 13:06:12

Side 1 af 4

skal respekteres af ejendommen ejere og indehavere af anO#
rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten
er stiftet.

Panthavere
Panthavere, hvis rettigheder fremgik af tingbogen den 25
august 2016, er underrettet

Prioriteringsforbud
Afgørelsen indebærer, at ejendommen ikke må prioriteres
eller omprioriteres ud over ejendommens grundværdi.
Prioriteringsforbuddet kan fraviges med Udvalgets samtykke,
hvis: 1. kun en mindre del af ejendommen er kondemneret,
eller 2. hvis der foreligger et godkendt forbedringsforslag, jf. $
79 i Lov om Byfornyelse og Udvikling af Byer.
Prioriteringsforbuddet finder ikke anvendelse på lån, der
optages til afhjælpning af forhold, der har begrundet
kondemneringen, jf. S 76, stk. 9.

Oplysninger om servitutten:
Servitutten kan tinglyses uden ejers tiltrædelse.
Servitutten kan tinglyses med prioritet forud for anden gæld
og servitutter.

Servitutten har betydning for ejendommens værdi.

Hjemmel:
Der er tale om en offentligretlig servitut, derfor kan den
tinglyses uden ejers tiltrædelse. Servitutten kan tinglyses med
prioritet forud for gæld og servitutter iht. Lov om Byfornyelse
og Udvikling af Byer (lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli
2014) $ 76, stk. 6.

Myndighed:
Navn:

Cvr-nr.:

Lemvig kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
291 89935

Påtaleberettiget:
Navn:

Cvr-nr.:

07.05.2019 13:06:12

Lemvig kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
291 89935

Sicle 2 af 4

L4

Elektronisk akt anmeldelse
information:
Anmelder:

Cvr-nr.:
Kontaktoplysninger:

Lemvig kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
291 89935
135234,
nawa@lemvig.dk

Erklæringer:
Prioritetsmæssig forrang - servitut Anmelder erklærer, at den
anmeldte servitut kan tillægges prioritetsstilling forud for
allerede tinglyste rettigheder. Hjemmelen hertil er angivet i
den anførte lov:
Lov om Byfornyelse og Udvikling af byer (Lovbekendtgørelse
nr. 863 af 3. juli 2014) $ 76, stk. 6.
Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse ikke nødvendig
Godkendelse af tinglysning af servitutten fra
kommunalbestyrelsen er ikke fornøden. Arsagen hertil er:
ldet der er tale om en offentligretlig servitut.

Betalt ti nglysni ngsafg ift:
1.660 DKK

Tillægstekst:
Servitut med lovbestemt prioritet

Resu ltat af tinglysn ing
Ejendom:
Adresse:
Landsejerlav:
Matrikelnummer

Strøggade 68
7620 Lemvig
Ramme Hgd., Ramme
0038c

Status:
Tinglyst

07.05.2019'13:06:12

Side 3 af 4
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Tinglysningsdato:
29.08.2016 13:10:16

Dokumenttype:
Servitut

Dato/løbenummer
29 .08 .20 1 6- 1 007 55 1 27

07.05.201913:06:12

I

Side 4 af 4

Ejendomsvurdering

Side 1 af

1

16

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderi ngsoplysn i n ger for 2018
Adresse:

STRøGGADE 68 , 7620 LEMVIG

Vurderingsår:

2017 Kopi

Kommune:

LEMVIG

Vurderingskreds:

LEMVIG

Benyttelse:

Beboelse
C,

38

Matrikel

RAMME HGD.

RAMME
300.000

Ejendomsværdi:

Ejendomsnr.:

31608

Lejligheds antal:

1

Grundareal:

661

Grundværdi:

48.500

Vis "Gru ndværd ispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Gru ndværd ispecifikationer:

Nr. Prisbetegnelse

01
02
03

Areal/Enhed

Enhedsbeløb

Total

1

28.000 kr

28.000 kr

661

35 kr

23.135 kr

0

2.600 kr

-2.600 kr

Bygretpris standard
Kvmpris standard
Nedslag 2/zo/o reduktion

lalt:

48.500 kr

Værd ier ti I bru g for ejendomsværd

Ejendomsværdi 2001
Ejen

d

is

katteloft:

:

omsværd iskatteloftet bereg net på

280.000
g ru nd

kr.

Ejendomsværdi 2002'.

lag al 2002'.

270.000 kr
270.000 kr

Vis tidligere vurdering

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:665&side... 13-05-20t9
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Lemvig Kommune

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

Atsender

Kommune

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

nr.:

Ejendoms

665

nr.:

Udskrift dato:

31608

30-04-2019

Ejendommens beliggenhed:
Strøggade 68 (Vejkode: 201 0), 7620 Lemvig

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriffen

beds

meddelt til kommunen via Fmailadressen teknisk@lemvig.dk eller telefonnr 96631200

Oplysninger om grunde
Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afl øbsforhold: Afl øb

til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matrikelnr.
38c

Ejerlav
RAMME HGD., RAMME

Ejendom
Ejendoms nr.:

31608

Ejerforhold: 10

Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.:

I

Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse: 120)
Matrikelnr.:

38c

Beliggenhed (kvalitet):

Landsejerlavsnavn: MMME HGD., MMME

Sikker

Antal etager u. kælder & tagetage:

Antal boliger uden køkken:

Opførelsesår: 1890

I

Antal boliger med køkken:

1

0

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
92
0
0
0
0
0
0

m2
92
0
0
0
60
10
0

Areal i hele bygningen
Samletbygningsareal
Heraf udvendig efterisolering
Samlet kælderareal
Heraf kælderareal < 1.25m
Samlet tagetageareal
Heraf udnyttet tagetage
Samlet areal af lukkede overdækninger på
bygningen

Arealanvendelse

m2

Samlet boligareal

102

Heraf beboelse i kælder

0

Samlet erhvervsareal

0

Samlet adgangsareal i bygningen

0

Areal, der hverken benyttes til bolig

0

eller erhverv
Antal etager u. kælder & tagetage

1

Samlet areal af åbne overdækninger

0

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

Energiopllrsninger
Varmeinstallation: Flernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Oplysn inger om boli g-/erhvervsenheder
Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120)

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Strøggade 68 (Vejkode: 20101,7620 Lemvig

Kommunenr

Ejendomsnr

0665

31

608

Udskriftsdato
30-04-2019

Side:

115

r_8
Samlet areall

1O2m2

Erhverv:

0m2

Beboelse:

102 m2

Andel areal:

0m2
0m2

Fællesareal:
Aben overdækning:

0m2

Luk. overdækn./udestue:

0m2

Areal af åben altan/tagterrasse:

0m2
0m2

Tinglyst areal fra ESR:

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Antal værelser:4
Antal toiletter:
Antal bade:

1

1

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Kondem neret: Kondemneret boligenhed

Bygningsnr.: 2
Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)
Matrikelnr.:

38c

Beliggenhed (kvalitet):

Landsejerlavsnavn: MMME HGD., RAMME

Sikker

Opførelsesår: 1947

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge eller skifer-eternit)
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af andre (lukket for indberetning)

Areal
Bebygget areal: 50 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af andre (lukket for indberetning)

Bygningsnr.: 3
Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Bygning til detailhandel (Bygningens anvendelse: 322)
Matrikelnr.: 38c

Landsejerlavsnavn: RAMME HGD., MMME

Beli ggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår: I986

Antal etager u. kælder & tagetage:

Antal boliger med køkken: 0

1

Antal boliger uden køkken: 0

Materialer
Ydervæggens materiale: Træbeklædning
Tagdækningsmateriale: Tagpap (med taghaeldning)
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

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

m2
14
0
0
0
0
0
0

m2
14
0
0
0
0
0
0

Areal i hele bygningen
Samletbygningsareal

areal)

Heraf udvendig efterisolering
Samlet kælderareal
Heraf kælderareal < 1.25m
Samlet tagetageareal
Heraf udnyttet tagetage
Samlet areal af lukkede overdækninger på
bygningen

Arealanvendelse

m2

Samlet boligareal

0

Heraf beboelse i kælder
Samlet erhvervsareal

0
14

Samlet adgangsareal i bygningen

0

Areal, der hverken benyftes til bolig

0

eller erhverv
Antal etager u. kælder & tagetage

1

Samlet areal af åbne overdækninger

0

på bygningen
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger
Varmeinstallation: lngen varmeinstallation
Bemærkninger for bygning
TILHøRER IKKE EJEREN
ISHUS

Oplysn inger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Strøggade 68 (vejkode: 2010), Ramme, 7620 Lemvig
Enhed

til

detai I handel (Anvendelsesko de: 3221

Samlet areal:

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Strøggade 68 (Vejkode: 2010),7620 Lemvig

14 m2

Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

Kommunenr

Ejendomsnr

0665

31608

Udskriftsdato
30-04-2019

Side:

2t5
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Erhverv:

'14m2

Beboelse:

0m2

Andet areal:

Om2

Fællesareal:

0m2
0m2
0m2
0m2
0m2

Aben overdækning:
Luk. overdækn./udestue:
Areal af åben altan/tagterrasse:
Tinglyst areal fra ESR:

RFIR

Ejendommens beliggenhed:
Strøqsade 68 Ueikode: 2O1U,762O Lemviq

Kommunenr.:

Ejendomsnr

Udskriftsdato

0665

31608

30-04-201

I

Side:

3/5
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Kortrnateriale
t:
l.

I

ilr:

1

,,:t,t:i:, ili:il'i*

5n,

BBR punkter

B#
T#
NY

Teknisk anlæg nummer

*

Bygning på fremmed grund

Bygningsnummer

Nybyggeri

O
O
O

,;-lG

n,i[]arint ;irk.

it:

:l[)

l:

I

llr li: f nra r l;r

1

I

Linjer i kortet

Beliggenhed
Sikker placering

Ejendom

Næsten sikker placering

Jordstykkel

Usikker placering

Bygni ngsomrids, nøjagtigt2
Bygni ngsomrids, unøja gtigt3

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

2.
3.

Bygningsomridset er nøjagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
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://kort.bbr.dk.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregrster (DAR) m.fl.
Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Strøggade 68 (Vejkode: 2010),7620 Lemvig

Kommunenr
0665

Ejendomsnr
608

31

Udskriftsdato
30-04-201

I

Side:

4t5

2L
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.dUmatriklen/om-matriklenlmatrikelkort-register-og-arkiv/.
GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge 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
https://www. geodanm ark.dUom-geodan

m

-

fx en opførsel eller nedrivning af bygning

-

er sket.. Se mere på

arkl

DAR er er Danmarks autorilative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dUdar.

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Strøggade 68 (Vejkode: 2010),7620 Lemvig

Kommunenr,
0665

Ejendomsnr
31

608

Udskriftsdato
30-04-2019

Side:

5/5
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er konekte. 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 leeser 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 være opmærksom på, om registreringerne er korrekte.
lndberetningspligten gælder også byggesager.
Du skal være særligt opmærksom på:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal

Antal etager
Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdaekningsmateriale

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. Kontrollen kan 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 sammenhængende 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 erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har ån boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har 6n eller flere
enhedertil erhverv. En enhed hartypisk sin egen selvstændlge indgang. Underenheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.

Tekniske anlæg
Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg ersom 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,
fjernvarmeregning 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
institutionsformål 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 udnyftet tagetage.
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil vaere 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-oplysn inger
Anvendelse

Maleilalet

Afløbsfothold

Andet

Helårsbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.

Ydervæggenes materialer

Afløbskoder

Boligtype

.
.
.
.
.
.
.

Fritliggende enfamiliehus.
Række-, 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

.

Biogral teater, erhvervsmæssig

.
.
.
.

udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige 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 fritidsformå1.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Antal vandskyllende toiletter i boligeller 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
badeværelser,

Køkkenforhold

.
.
.
.

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

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8

Fibercement(asbestfri).
PVC.

Glas
Grønt levende tag (crønne tage)
lngen
Andet materiale

Asbestholdigt
ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.

Varmeinstallation

.
.

liste ses her.
htto://bbr. dUhvordanfaarieobbr

.
.
.

Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.

Opvarmningsfothold

Listen ovenfor er under
ændring.Optræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde

Toiletforhold

betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.
Andet materiale.

Asbestholdigt materiale

Garage til et eller to kørctøjet.
Carport.
Udhus.

Køkken, toilet og afløb

Betonelementer(Etagehøje

Tagd€ekningsmateriale
. Buillup (fladttag, typisk tagpap).

Mindre bygninger til garageformå1,
opbevaring m.v.

.
.
.

Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign),
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.

Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
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.
Naturgas.
Andet.

Supplerende varme

.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.

lkke oplyst.
Varmepumpeanlæ9.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.

Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæ9.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.

Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:

.

Afløb til otfentligt spildevandsanlæ9.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
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.
Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer 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 land.
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), eller om de behandles hver for
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 lokale
renseanl€eg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stoi, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organisk stofog 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.

.
.

Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig
med eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig
Andet.

Ejerforhold

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Privatperson(er) eller
interessentskab.
Alment boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution,
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.

Vandforsyning

.

Almentvandforsyningsanlæg
(tidligere otfentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæ9.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
lkke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
lngen vandforsyning.
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Telefontid: man-ons. : 9.00-l-5.00
torsdag: 9.00-1_7.00
fredag:. 9.00-13.00
Yderligere oplysninger se bilag
Telefon: 9663L200
Tel-ef ax: 9653L1,34
E-maiI: teknisk@Iemvig.dk

Rådhusgade 2

Modtager

Udskrevet den:

30

Moms-nr.:

/ 04-201-9 2918993s
Debitomummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:

Strøggade

Vurderet areal:

68

66s

031608

Vurderingsår:

661,

2Or7 (01-/1-0-2017)

Matrikelbetegnelse:

HGD., RAMME

RAMME

38C

Ejendomsværdi

Grundværdi

300.000

48. s00

Stuehusgrundværdi

51.200

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dæknin gsafgift spligtig forskelsværdi

Kommunal

ej

Grundskatteloftværdi

Fritaget dæknin gsafgifr spligtig forskelsværdi

endomsskat m.m. affast ejendom 2019

Specilikation

Side 01 af 01
Beløb

promille af
28, 000 :

KOMMI,NE

Grundskyld

Heraf moms

grundJ-ag

48s00 01/01- -31,/12

1358,00

Rottebekæmpelse
- Bemærk - Er ejendommen ikke tilmeldt. pBS,
vi1 hovedejer/administrat.or modtage et
girokort omkring en måned før sidste

L2

,00

rett.idige betalingsdato.

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Rate

Forfaldsdato

01
o2

ot / ot -2019
01, / o9 -20L9

Sidste rettidige indb.dag

20 / 03

-20L9

/

-201,9

2O

O9

N
o
N
o

I ALT
Ratebeløb

685, 00
685, 00

1370, 00
Fakturadato

oL/03-20L9
or / 09 -20t9

0, 00
Moms beløb

0,00
0,00

cn
F

o
o
o
(,

o
o
o
a

v

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 restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
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Her kan du læse generelle oplysninger om ejendomsskattebilletten
Ved henvendelser bedes ejendomsnr. angivet.
Evt. tvivlsspørgsmål bedes rettet til Teknik & Miljø/ejd. skat, tlf. 96 63 12

Abningstider:
man- onsdag 9.30 - 15.00
torsdag 9.30 - 17.00
Vurdering:
fredag 9.30 - 13.00
Har du spørgsmål til fastsættelse af ejendoms- og grundværdien, kan du kontakte SKAT på tlf .72 22 18 18.

00

Skorstensfejning:
Lemvig Kommune opkræver bidrag på vegne af skorstensfejeren.
Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt bidrag.
Har du spørgsmå|, kan du kontakte skorstensfejeren Teddy Jeppesen på tlf. 23 44 57 79.

Dagrenovation:
Opkrævning af dagrenovation 2019 omfatter årsafregning 2018 samt gebyr for dagrenovation 2019.
Fra

1

.

januar 2019 bliver dagrenovation ikke længere afregnet efter vægt, men efter beholderstørrelse.

Gebyr for dagrenovation 2019 indeholder derfor både betaling for tømning af beholder samt betaling for det affald der er
i beholderen.
Har du spørgsmål vedr. dagrenovation/andre affaldsordninger, kan du kontakte Nomi4s på tlf. 96 10 62 40 eller på mail
borgerservice@nomi4s.d k.
Priser samt øvrig information om affald kan du finde på www.nomi4s.dk.

Miljøgebyr - privat:
Fast afgift pr. boligenhed (inkl. moms) 1.300,00 kr.
Afgiften dækker bl.a. udgifter til kemikaliebortskaffelse, genbrugspladser, kuppelcontainere, papir- og
emballagecontainere samt diverse genbrugsordninger.
Har du spørgsmål vedr. dagrenovation/andre affaldsordninger, kan du kontakte Nomi4s på tlf. 96 10 62 40 eller på mail
borgerservice@nomi4s.d k.
Priser samt øvrig information om affald kan du finde på www.nomi4s.dk

Statsafgift vand og spildevand:
Lemvig Vand & Spildevand A/S, tlf. 96 90 80 00, opkræver statsafgifterne for Lemvig Kommune.

Rotteudryddelse:
Rotteudryddelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse og pålægges samtlige
ejendomme i Lemvig Kommune. Afgiften udgør 0,040 promille af den kontante ejendomsværdi.
Pumpe-, dige- og landvindingslag
Lemvig Kommune opkræver bidrag for pumpe-, dige- og landvindingslagene. Har du spørgsmåI, kan du kontakte
formanden for det enkelte lag.

Ejendomssalg:
Hvis der sker ejerskifte inden begge rater er betalt, vil køberen få tilsendt ny ejendomsskattebillet og girokort enten
via digital post eller brev. Sælger bliver automatisk afmeldt BetalingsServiceordningen i forbindelse med registrering
af ejerskifte hos kommunen.
Ved ejerskifte skal en eventuel refusion af ejendomsskat klares af den medvirkende ejendomsmægler/advokat. Ved
delsalg af ejendomme må fordelingen af skatter og afgifter ske gennem køber og sælger indtil ejendommen er selvstændig vurderet.
Det kan tage omkring to år inden selvstændig vurdering har fundet sted.

Betaling:
Kan ske via BetalingsServiceordningen, netbank eller pengeinstitutter samt på Lemvig Kommunes hjemmeside.
Under selvbetjening vælges Mit Betalingsoverblik. Der kan her betales med dankort og mobilepay.
Her kan du også tilmelde fremtidige betalinger til betalingsservice.
Spørgsmål vedrørende betaling kan rettes til Borgerservice, tlf. 96 63 12 00.

Renter og gebyr:
Såfremt ejendomsskatten ikke betales rettidigt, tillægges gældende rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
Der opkræves desuden 250 kr. i gebyr ved udsendelse af rykker. Skyldige renter og gebyrer opkræves sammen med
næste rate ejendomsskat. Manglende betaling kan medføre begæring om tvangsauktion.
Spørgsmål vedrørende renter og gebyrer kan rettes til Borgerservice, tlf. 96 63 12 00.

Merværdiafgift:
Moms svares med 25o/o af visse afgifter. Moms af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som
indgående afgift på tidspunktet for sidste rettidige betalingsdag.

KMD OGCG6652 19. udg. 12.2018
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Anita

Kristensen - Leoni Advokater
Katalin Yå96 Brøndsted (DK) <2kd@codan.dk> på vegne af box_inkasso (DK)

Fra

inkasso@codan.dk>
30. april 2019 12:49
Anita Kærgaard Kristensen - Leoni Advokater
RE: Begæring af tvangsauktion policenummer 5807283032
sig natu rbevis.txt
<

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

HejAnita
Den skyldige brandpræmie for perioden 01.01.2078-12.06.2019 udgør 2.859,52 kr. som kan indbetales med

betalerid:
+O

4<5807 283 03 2 8 88 88 1+ 169

7L

669<

Den årlige brandpræmie er forskellig for hver periode. Den rene brandpræmie eks. afgifter og gebyrer for perioden
01.01.201-8-3L.12.2078 er 1.249,00 kr. Den rene brandpræmie eks. afgifter og gebyrer for perioden 01.01.201937.L2.20I9 er 1.146,00 kr. Derudover er der afgifter til staten, og pål6bne gebyrer.
Besvar til inkasso@codan.dk
Denne mail bedes besvaret med historik og evt. vedhæftet fil

Venlig hilsen/ Best regards

lnkassoafdelingen
Operations & Process DK
E inkasso@codan.dk
T +45 3355 3842 mellem kl. 10-14

CODAN
Codan Forsikring ÆS
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V

CVR nr. I 0529638
T +45 33 55 55 55
codan.dk
Denne mail og vedhæftede filer kan være fortrolig. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os omgående, og slette
mailen uden at dele dens indhold med andre. Tak.
This e-mail and attached documents may be confidential. lfyou received this by mistake, please notifl/ us immediately and delete
this message without disclosing its content to others. Thank you,

From: Anita Kærgaard Kristensen - Leoni Advokater <akk@leoniadvokater.dk>
Sent: 29. april 2019 09:02
To: Katalin Våg6 Br6ndsted (DK) <2kd@codan.dk>
Subject: SV: Begæring af tvangsauktion policenummer 5807283032

Hej Katalin.
Sagen er berammet til tvangsauktion til den 12. juni 2019 kl. 09:00, hvorfor jeg beder dig sende en
opgørelse pr. denne dato.

Endvidere bedes det oplyst, hvad der betales for den årlige brandforsikring.
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Totolkredit
Leoni Advokater
Nørregade 27, 1.sal
7500 Holstebro

Ejendomsnr.

1815146

Beliggenhed

Strøggade 68

7620 Lemvig

6. maj2019

Opgørelse

matr. nr.:
Debitor:
Deres ref.:

til auktion

38C Ramme Hgd., Ramme
Elli Ingeborg Pedersen

Sags.nr. 72t486 FS/AKK

Med henvisning

til skrivelse af 30. april 2019

meddeles, at TOTALKREDIT's tilgodehavende

pr.

12.juni

2OI9 udgør:
Lån

opr.

kr. 265.000

Pantebrevsrestgæld pr. 12.06.2019
Vestjysk Bank del af sikkerhed på

ff

tån pr. 12.06.2019

I alt vedr. Totalkredits fordring pr. 12.06.2019

kr
kr

248.099,89
64.568,49

kr.

312.668,38

Fordringen skal opgøres kolonne 1 + 4
Med venlig hilsen
TOTALKREDIT

Kredit

TotalkreditA/S' Kalvebod Brygge 1-3' 1780 København V. 'Tlf. 445554 00 . Fax 445554 67 .CVR 21832278
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Anita Kærqaard Kristensen - Leoni Advokater
Fra:

Sendt:

Til:
Cc:

Emne:

Vedhæftede filer:

tk.inkasso <tk.inkasso@totalkredit.dk>
6. maj 2019 12:07
Anita Kærgaard Kristensen - LeoniAdvokater
ba@vestjyskbank.dk
LELA - Ejendom 1815146 - Strøggade 68,7620 Lemvig - Elli lngeborg Pedersen Deres ref.: Sags.nr. 721486 FS/AKK
TVA - auktionsopgørelse.pdf; Til læg sa lgsopstil ing.pdf
I

Auktionsopgørelsen for tvangsauktionen over ovennævnte ejendom er vedhæftet
Har I spørgsmå|, er I velkomne til at kontakte os på tlf .44 55 49 47 eller på mail
i n kasso@total kred it.d k.

tk.

Oplysninger til cc. pengeinstitut:
Debitor: Elli Ingeborg Pedersen
Tvangsauktion berammet af: Øvrige
Farvekopi af legitimation vedrørende debitor og evt. kautionist skal sendes til Totalkredit snarest
muligt.

Venlig hilsen

Lene Ljungberg
Specialist,
Kredit Totalkredit
Totalkredit ÆS
Kalvebod Brygge 47
1780 København V
Direkte +4544554974

totalkredit.dk

\t
t\

Dffidoodtotdlgedb@D
: -grdrdq;id.rii tfid"ilå**

otrulr onins*ndt
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Totolkredit
Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit AIS
Totalkredits lån forfalder ved ejerskiflte. En auktionskøber kan ikke påregne gældsovertagelse af
lånene.

Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter.
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.

Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formå1, vil

gældsoveftagelse normalt blive afslået, når auktionskøber har andre udlejede ejendomm.

Hvis formålet er videresalg
Hvis ejendommen købes med henblik på videresalg, er gældovertagelse ikke en mulighed

Hvis auktionskøber er et selskab
Totalkredit yder kun i ganske få situationer gældsovertagelse til selskaber, og i de tilfælde, vil der
være krav om supplerende personlig hæftelse fra selskabets ejer.

fndfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges'gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen

Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for
de enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages
på baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder
en særlig indfrielseskurs.
Frem

til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes

vilkår.

Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte
pltøOe ved at restancer mv, betales senere end datoen for første auktion.

Ret til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som
overtages af en auktionskøber.

Udstedelse af auktionsskøde

o

Totalkredit AIS forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskØ de, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse
er bevilget.

g
,å
ry

Totalkredit A/S

.

Kalvebod Brygqe 1-3

.

1780 København V . Tlf, 44 55 54 00

.

Fax 44 55 54 67

.

CVR 21 83 22

78

ll4
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x

Totqlkredit
Bekæmpelse af Hvidvask og terrorfinansiering
Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig
over for Totalkredit A/S.
Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas eller kørekort,
Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere
(privatpersoner) og tegningsberettigede personer.

d
d

q

;
d

Totalkredit A/S

.

Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V

. Tlf. 44 55 54 00 .

Fax 44 55 54 67

r

CVR 2L 83 22

78
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0Vefblik-

aroelcsredskab for den professionelte bruger

Ejendommen
Ejendommens adresse:........

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Resum6

3Bc Ramme Hgd., Ramme

.............66,l

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

.

I

lilstandsrapport.

Elinstallationsrapport.

......

.

Ej..d;r*

........................

...............
.

h"

-. ;",

.

..

..

i*j

:#-ffi|ft]

.

Byggesag.......
Byggeskadeforsiking.............
Olietanke........
Fredede bygninger.......
Byggeskadefonden (BvB).......
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld).

Lemvig Kommune

:.::*.''.- 1:.l-::-:-

Antal samlet fast ejendomme:.
Antal bygninger:.................
Antal enheder:.

m'

608

03 I

..

Energimærkning

Rapport færdig 3O/4 2019

Strøggade 68, 7620 Lemvig

Grundareal.....

Bygninger
BBR-meddelelsen............

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

........

Matr.nr..........

.........

::

::
..

.

Ejendomsskattebillet..............

Nej

il:l

1

.358

kr,

ja, se bilag

lndefrysning af grundsi<yldsstigning...
Ejendoms- og grundværdi.

......... ...

.........Nej
300,000

Vurderingsmeddelelse...........

kr.

.la, se bilag
. Ja, se bilag

Forfalden gæld til kommunen......................

Huslejenæmssager..............

.....

Arbejderbolig...

,........Nej
.........Nej
.........Nej

Jordrente.......
Statstilskud

eft er

.Nej

stormfald.

Planer

Zonestatus.....

Byzone

Lokalplaner. . . . .
Landzonetilladelser.

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

Nej

.

Kommuneplaner..................

.la

Spildevandsplaner...............

.la

Varmeforsyning

.ja

Vejforsyring....

Se bi lag,

Hovedstadsområdets transportkonidorer. .. .. . .
l-andsplandirektiv "Baltic Pipe" (forslag). . . .. . ... .
Landsplandirektiv "Udvildingsområder" (forslag).

Nej

.

Nej
Nej

Splldevand og drikkevand
Aktuelle
. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Påbucl/tilladelser vedr. spildevandsforhold på
. . .. Nej
Aktuel vandforsyning. . .. .. . . . . . . .
. Privat, dlment vandf orsyningsanlæg
Påbud/dispensationerånbefalingervedr. vandindvindingsanlæg påejendommen.................... Nej
Grundvand .......... la
Grundvand - Følsomme
......... Nej

afløbsforhold...
ejendommen
.
Drikkevandsinteresser..-....,.
indvindingsområder.................

.

Jordforurening

Jordforureningsattest
Kortlagtjordforurening..........
Områdeldassificering.............
Påbudiht.jordforureningsloven.............

........Ja,sebilag

....................... Nej
........................la
..........Nej

Natur, skov og landbrug

.
Majoratsskov...
Bes[yttet natur.
.
lntemationale naturbesllyttelsesområder.
Landbrugspligt
Fredskov. .. . ..

.

.

Nej

......................

Nej

.

...........

...

...

.

.

.. . .. .. . .. . ..

..

..

.....
.. .

..

..

.. . .. . ..

...

..

...

..

..

.

. Nej
. Nej

.......................

Net

Fredede fortldsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

Frededefortidsminderogfortidsmindebesllyttelseslinjer...

jorddiger
Skovbyggelinjer.
..
..
.. .
Sø-ogåbes(yttelseslinjer.........
..

.....

...

&,
åæ#

ERHVsRVsSTr*a,.rrri

Rapport-lD: 1 977 96fl -l 2dc-4377-932a-79aec4fd6556

..........Nej

.....

Best(yttede sten- og

Nej

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

....

..

...

.. . ..

........

32
Kirkebyggelinjer.........
Klitfredningslinje.

Nej

........

Nej

Strand besl1yttelsesli nje.

Nej

EJENDOMS
DATA

RAPPORT
Resum6
Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201 9
Rapport færdig 3O/4 2019

I

cfrt)
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Rapport-lD:

1
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7
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2dc- 437 7 -932a-79aec41d6556
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EJENDOMS
DATA

RAPPORT
Rapport købt 30/4 201

I

Rapport feerdig 3Ol4 2019

For ejendommen

Strøggade 68, 7620 Lemvig
Ejendommens adresse:........

.. ..

Matr.nr...........
Grundareal.

.

... Strøggade 68, 7620

38c Ramme Hgd,, Ramme

.............66]

.....

.

Kommune:......

Lemvig Kommune

PrivatpeTsoner eller interessentskab

..

Antal samlet fast ejendomme:.

.....1

Antal bygninger:.

.....3

.........

.. ..

...

.....2

Antal enheder:.

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr,nr. 38c Ramme Hgd., Ramme

t

C.T!?

EnrvenvssryRErsEH

mz

0l 1 608

Ejendomsnummer:..............

Ejerforhold:. ..

Lemvig

RapportlD:

1

97 7

96ll -7 2dv

437 7 -932a-79aec4f

d6556
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EJENDOMS
DATA

RAPPORT

lnd hold
Dette åfsnit lndeholder alle svar i ejendomsrapporten.

Resum6
Strøggade 68
7620 Lemvig
Ræport købt 30/4 2019
Rapport færdig 30/4 2019

3

Uddybning af enkelte svar
Økonomi.

7

Ejendomsskat (grunOskytO). . ..
Ejendoms- og grundværdi.. . .
Forfalden gæld til kommunen.

7
7

I

Planer.

10

Zonestatus.

10
10
lo
14

Spildevand og drikkevand

15

Aktuelle afløbsforhold...
Aktuel vandforsyning. .. . .. ... .. .
Grundvand - Drikkevandsinteresser......

15
16
16

.

..,

Jordforurening

16

umraoeK|assrflc"nng...............................

17

0m ejendomsdatarapporten

18

Generelt om ejendomsdatarapporteh.. .. . ..

18

.. . .

Ordforklaring - ejendomsoplysninger............

Følgende bilag kan hentes:

. BBR-meddelelsen
. Ejendomsskattebillet

. Vurderi ngsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforureningsattest

Side2at22
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Resum6

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Bygninger

Strøggade 68
7620 Lemvig

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Rappoft købt 30/4 201

I

Rapport færdig 30/4 201 9

Ja, se bilag

Energimærtoing
Hvad er eiendommens energimærke?.....
Oplysning'er er indhentet d. 50. april 20 l9

Ejendommen har ikke noget energimærke

T'ilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen ?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Byggeskadeforsiking
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?..
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

..

..

..

Byggeskadefonden (BvB)
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 201 9

Nej

Økonomi
Ejendomsskat (grunds$d)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

1.358 kr

Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

la, se bilag

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?... . ..
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

.

100.000 kr

Ja, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed

overtagesafkøberen?.....

Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

. la,sebilag

Bernærk Som udgangspunK omfatter opllsningen ikke fortrinsberettiget gæld tilforsyningssdskaber.

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. .. . .. . . . . - Nej
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Side 3 al 22
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EIENDOMS
DATA
RAPPORT
Strøggade 68
7620 Lemvig
Fapport købt 30/4 201 I
Fapport færdig 30/4 2019

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?.. .. .. .........
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?.
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

..

..

Statstilskrd efter stormfald
Giver staten iilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?............ .....
Oplysninger er indhentet d. 30. april 201 9

Byzone

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?.. .. .............
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Kommuneplaner

.la

Kommuneplaner..................
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?.
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

...

ja

.. ..

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 20'19
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

ja

Se bilag.

Hovedstadsområdets transportkonidorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

LandsplandireKiv "Baltic Pipe" (forslag)
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Landsplandirektiv "Udvitdingsområde/' (forslag)
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 30, april 2019

Nej

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen

Erderregistreretpåbud/tilladelservedr.spildevandsforholdpåejendommen?........................Nej
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Aktuel vandforsyring
Hvilken type vandforsyning er der regisireret for ejendommen?.... Privat, alment vandforsyningsanlæg
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Påbud/disponsationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

Side 4

at22

a

37

EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

I

Rapport færdig 30/4 2019

Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?. . .. . .. . .. .. .. . ..
. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

.

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

la

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurenrng for ejendommen?..
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

.

la, se bilag

Nej

.

Områdeldassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Ja

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet

(DAt)?............
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?. .. .
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Bes(yttet natur
Er der beslryttede naturtyper eller beskyttede vandløb på

ejendommen?...............................

Nej

Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
De faktiske forhold. på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registr€ringen

yderligere infømation.
I

ø

derfor vejledende. Se appendix for

ntemationale naturbes(yttelsesområder

Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeslryttelsesområde på ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...........
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebes[fitelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeslryttelseslinjer
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

på ejendommen?

Nej

Besllyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?................
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej
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Sø- og åbes$elsælinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeslqttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinie?..
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

...

..

...

..

..

l(tfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. .. ..
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

...

Nej

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbesfuttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 30. april 2019

Nej

Strandbes$elseslinje
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Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?.........

Rapport købt 30/4 2019
Rapport færdig 30/4 201

I

1

,358 kr

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grunds(ylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal
der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.
Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 30. april 201 9

Skatteår.........
Kommune......
Grundskyld.

..

..

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug.

.

..

...

..

...

Grundskyld af værdi af stuehus. . .. . .
Dækningsafgift , erhvervsejendomme...........

Dækningsafgift af forskelsværdi....
Dækningsafgift af grundværdi.

..............

.

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)
Skat ia|t.........

KontaktoplVSninger
Kommunen

Administrativ myndlghed.

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?

300.000 kr

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle e.jendomme,
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 20 1 9 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven),
hvor e.jendomsværdi og grundvasrdi 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 e.jendomme i
nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne.

Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud
fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet
bedst muligt i økonomisk henseende.
lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for ejerboliger, sker vurderingen
i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).

som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 30. april 2019

Vurderingsår...

201
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Dato for seneste vurdering eller ændring.

0l -t 0-201

I

Ejendomsværdi..................

. 100.000 kr.

Grundværdi.....

,.. 48.500

Fradrag..........

.........

Stuehus grundveerdi.....

..........0kr,

Stuehusværdi..

..........0kr.

kr.

0 kr.

I
KontaktoplVsn inger
Administrativ myndighed.

Vurderingsstyrelsen

Telefonnummer..........

7222 1616
https://www.vurdst.dkl

www adresse............

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
ejendommen 0g dermed overtages af køberen?..

til kommunen, der hæfter

på
Ja

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber.

"

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. geeld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.
Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettigei forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den {orbindelse 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.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
.1.
I starten af
og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 30. april

2015
Er der forfalden gæld på ejendommen?.

.

.

..

...

.. .. . .. Ja

a|t........
Gældeneropgjortpr.................

....... l2-06-2019

Denvedrapportbestillingenoplystetvangsauktionsdato.............

....... l2-06-20'19

Forfalden gæld i

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget
Forfalden gæld

bilag......

.

1,859,84 kr

iopgøre|sen..........................
......

Nej

Se bilag

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
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Gældsposter vedrørende: Miljøgebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

575,00 kr

Gældsposter vedrørende: Renovation
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

248,37 kr

Rapport købt 30/4 2019
Rapport lærdig 30/4 2019

Cældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

21,00 kr

Gældsposter vedrørende: GebVr
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

1,500,00 kr

Gældsposter vedrørende: Renter
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

157,47 kr

Gældsposter vedrørende: Digelag
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: I ndef rysningslån
Krav i alt vedrørende denne gæ|dstype............

.

..........

0kr

Gældsposter vedrørende: Landindvindingslag
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Cældsposter vedrørende: BVggesagsgebVr
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

6ældsposter vedrørende: HegnsVn
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Pumpelag
0kr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Byggetil ladelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype........

.................

Gældsposter vedrørende: Renholdelse

gå

gade

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Boli gopvarmnrng
Krav ialt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
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I

Planer

Rapport færdig 30/4 201 9

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?..............

Byzone

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.
Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 30. april 201

I

Zonestatus: BVzone
Matr.nr. 3Bc Ramme Hgd., Ramme
100

Andel af makikel dækket af zonen.

%

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. .. .. ..

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

KontaK egen kommune

Kommuneplaner
Kommuneplaner..........

la

Kommuneplaner, vedta gne
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
Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 30. april 2019

Kommuneplan: Lemvig Kommunepl an 2O1
Planens navn. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .

-29
Lemvig Kommuneplan 201 7-29

.

.........

Kommune......
Dato for vedtagelse af plan.

7

..

Lemvig

..28-06-2017

.

Dato for ikrafttrædelse af plan.

..

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

.............

.
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Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag
I

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Rapport færdig 30/4 2019

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 30. åpril 2019

Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtagei er indhentet d. 30. april 2019

Kommuneolan: LemviP Kommu neDlan 2O17-29

navn.............
Plannummer....
Planens

Lemvig Kommuneplan 2017-29

.................. 480,2

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen
Navn på plandiskikt.

.. ..

vedrører.........

3553193

.

Planstatus......

................

.
Datoforikrafttrædelseaf p1an...........
Generel anvendelse.....
Planzone........
Fremtidig planzone........
Dato for vedtagelse af plan.

...

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens

bebyggelsesprocent..............
Maksimalt antal etager....
Maksimal bygningshøjde.

Vedtaget

28-06-20 I 7

.. 04-07-2011
.. Boligområde
... Byzoneoglandzone

...... Byzone
bestemmelser?.......................

.......

Maksimal

Nej

30

%

............

2

........8,5

m

Notat om generel anvendelse.. Boligformål og bebyggelse til offentlige formål såsom børneinstitutioner
til

o, lign. samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden gener i forhold

omgivelserne.

Notat,andet....
Linktil plandokument...........

.....0k030]

]7KRLO

.......................

Link

Specifik anvendelse: Boligområde
Specifik anvendelse.

.. ..

Specifik anvendelse: 0mråde
Specifik anvendelse.

Boligområde

til offentlige formål
0mråde til offentlige formål

.. ..

Specif ik anvendelse: Daginstitutioner

Specifik anvendelse.

Daginstitutioner

.. ..

Matr.nr. 38c Ramme Hgd., Ramme
Andel af matrikel dækket af plan. ..

Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
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Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 30. april 2019
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Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Strøggade 68
7620 Lemvig
Fapport købt 30/4 2019
Fapport færdig 30/4 201

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d, 30. april 2019

I

Kommuneplan: Udviklingsstrategi 201 6-2020
Planens navn.

.. . . .. .. . .. . . .. . . . .

Udviklingsstrategi 201 6-2020

.

,....

Kommune.......
Planstatus.

Lemvig

......

Omfang af revision..............

;;;;,.;;; ., :;;,;.;;,,..,',:I

Dato for vedtagelse af plan....

29-06-Z0l 6

Dato for ikrafttrædelse af plan.

05-07-201 6

Link til plandokument. ..

...

.. ..

.........

.

Kommuneplan:Tillæg nr, 1 til Udviklingsstrategi 2016-2020 for
udviklingsområde ved Fialtring samt udlæg og omplacering af sommerhuse
kystnæ

Link

i

Planens navn....... Tillæg nr. 1 til Udviklingsstrategi 2016-2020 for udviklingsområde ved Fjaltring samt
udlæg og omplacering af sommerhuse i kystnæ

Kommune......
Planstatus......
Omfangafrevision.......
Dato for vedtagelse af p1an...........
Datoforikrafttrædelseaf p1an...........
Link til plandokument...........

..................
................

Vedtaget

......Delvisrevisionafområderellerplanemner

...... I I

..

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 30. april 2019

Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæ9, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019

Kommuneplantillæ9, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 30, april 2019

Kommuneplantillæ9, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019

Komrnuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 30. april 2019

10-201 7

12-10-2017

.......................

Kommuneplanstrategi, forslag
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la

Kloakopland, vedtaget
I

Rapport færdjg 30/4 20 1 9

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et
område har iht, kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i
fremtiden.
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de
aktuelle afløbsforhold på ejendommen.
Oplysninger vedr, Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?

Ja

Spildevandsplan: C1.Z - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber
hver sin ledning)
Navn påområde med

kloakopland..............

Eksisterende kloaktype for området.

..

...................... Cl

i

Z

... . Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin

ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er
.. . . .. Nej

beliggende?.

Matr.nr. 3Bc Ramme Hgd., Ramme
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

100 %

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed.

Kommunen

Kloakopland, forslag
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d, 30. april 2019

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . ..

Kommunen

.

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
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.
Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning heli eller delvist?. .. .

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"
Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 30. april 2019
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kunneophævetilslutningsrettenog-pligtentil spildevandsforsyningheltellerdelvist?................Nej

RAPPORT

KontaktoplVsninger
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Kommunen

Administrativ myndighed.
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Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfulde.
Renseklassekravet er kun relevant for elendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale
kloaknet.

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 30. april 2019
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?

Ja

Spildevandsplan:- S0
Renseklassekode................
Renseklasse..

..

Kode for område med renseklasseopland.
Matr.nr. 38c Ramme Hgd., Ramme
100

Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen.

%

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?

Ja

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt.
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

Forsyningsområde, vedta get
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme 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.

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vediaget er indhentet d. 30. april 201 9

ja

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?.......

Varmeforsyning: Ramme - Fjernvarme
Navn på forsyningsområde................

Forsyningsselskab................

f8c

Ramme

Fjernvarme

Forsyningsform

Matr.nr.

................

RAMME VARI4EVÆRK

Ramme Hgd., Ramme

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.
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Adminlstrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
I

Rapport færdig 30/4 201 9

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 fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer
fremgår ikke af denne registrering.
Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019
Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?.........

Varmeforsyning: Ramme -

la

El

Navn på område med forsyningsforbud.

...

...

Ramme

..

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?

......

Et

100

%

Matr.nr. 38c Ramme Hgd., Ramme
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed..

.

..

Kommunen

..

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kunne lør 1 . januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt, som er
reguleret ivarmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 30. april 2019
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?.

...

..

.

Ne.i

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand
Aktuel le afløbsforhold
Hvilke af løbsf orhold er der registreret for ejendommenT... Rttøu tit spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret

område.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i 6t og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af
kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om regisirering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning.
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Matr.nr.3Bc Ramme Hgd., Ramme
Afløbsforhold.
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Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Kontaktoplvsninger
I
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Administrativ myndighed..

.

..

Kommunen

..

Kontaktoplysninger - forklarjng.

Kontakt egen kommune

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.........,.... privat,atment
vandforsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 30. april 201

I

Matr.nr, 38c Ramme Hgd,, Ramme
Vandforsyning.

Privat, alment vandf orsyningsanlæg

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

Crundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresserT

Ja

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Sædige
Ddkkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige besllyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruKur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 30. april 2Ol 9

Matr.nr, 38c Ramme Hsd., Ramme
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Ja

Områder på matriklen:
Type af område. .. .. . . .

Kontakto

Områder med drikkevandsinteresser

nger

Administrativ myndighed

Kommunen

Jordforurening
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ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?

la

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere

Strøggade 68
7620 Lemvig
1

I

Rapport færdig 30/4 2019

forurenet, Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved
støne jordflytning.
Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 30. april 2019

Matr,nr.38c Ramme Hgd., Ramme
Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?

Ja

Områder på matriklen

Type.....................

0mrådeklassif icering (1 stk,)

Kontaktoplvsninger
Kommunen

Administrativ myrdighed.
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En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplei, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.

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

.
.

BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Vurderingsmeddelelse
r Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

.

Energimærke
vejforsyning

r Kort over
o

Jordforureningsattest

r Eftersynsrapport
r Forfalden gældsoversigt

(kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

0rdforklaring - ejendomsoplysnin ger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.

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

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

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), {x om byggeriets

omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.

Strøggade 68
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Byggeskadeforsikring
Siden L april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
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I

i

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

0lietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.

Fredede bygn inger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal sØges om tilladelse til alle

ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.

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

Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
io seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag

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

lndef rysning af grundskyldsstigning

Fra2O18-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundslyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er
under omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2Ol 1-vurderingen nedsat
med 2/z procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2O14.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen
fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne
sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en
ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomm e være lra 201 1 og for
erhvervsejendomme fra2O12. Se seneste vurdering under " Elendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række
sektorlove.
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I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2O12 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om husleiens størrelse.
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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 ægtefeelle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Jordrente

Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 20Å af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen,

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

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

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

Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.

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

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

Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

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

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

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" (forslag)
Baltic Pipe er en ny gastransmrssionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i
Polen.
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Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne til at
fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af
sammenhængende naturområder styrkes.
Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i
landet.
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Aktuel le af løbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er iilkoblet, {x alment eller privat alment
vandlorsyningsanlæ9.

Påbud/dispensationer/anbefalinger

vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.

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

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

Jordf oruren

ingsattest

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

Kortlagt jordforurening
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (Vl) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

0mrådeklassif icering
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved støne jordflytning.

Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter $$ 9(2), 1O, 44(2\, 48,72a, jf. S 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

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

Majontsskov
Majoraiskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hete eller dele af skoven.

Beskyttet natur

Bes$et

natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven S 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
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lnternationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebesllyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
bes$telsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Landbrugspligt
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Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 mz). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gaelder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Vedr. fredningsstatus:
A. Fredet før 1 937
B. Fredet 1937 eller senere
C. lkke fredningsværdig 1937-56
D. lkke fredet eller aflyst før 2009

u.Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til aI afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.

Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha lnden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.

Sø- og

åbeskfielseslinjer

Søbesllyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. lnden for besllyttelseslinlen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

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

Klitf redningslinje
Kitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesierhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre Iil øgel risiko for sandflugt.

Strandbeskyttelsesl inje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00
m eller mindre fra lysten. lnden for en strandbesllyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer iterrænet,
tilplantning eller hegning.
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Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr,nr. 3Bc, Ramme Hgd, Ramme
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 30. april 2019.
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Signaturforklaring vedr. vej-/siistatus:
Offentlig
Privat fælles
Øvrige (priv aI/ almen/udlagt privat faelles)
Planlagt nedklassificering
Matrikelnummer
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 farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommuneh for oplysning om disse.
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Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Strøggade 68, 7620 Lemvig
........

Ejendommens adresse:

Matr.nr..........

38c Ramme Hgd,, Ramme

Grundareal...............

..'.....-....661

Ejendomsnummer:......

.............031608

Kommune:...............

.

Ejerforhold:.

...

m2

Lemvig Kommune

Privatpersoner eller interessentskab

.

Antal bygninger:.........

.....

Antal enheder:.

.....2

Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 38c Ramme Hgd., Ramme

t

{r}?

ERHVERVsST'*""'i

Strøggade 68,7620 Lemvig

RapportlD:

1
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7-932a-79aec4fd6556
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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 iflere 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
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.
Ved tvangsauKion
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.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I starten aI 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 {x grundejerforening, en
privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen.

Lovgrundlag

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

Datakilde

Kommunalt økonomisystem

Op{ysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen for e.jendommen er indhentet d. 30. april

2019
Er der forfalden gæld på ejendommen?..........

............]d

Forfalden gæld i alt. ...

..

..

.

3,859,84 kr

Gælden er opgjort pr..

..

... .. .. . .. ..

I

2-06-20t

r

2-06-201 9

.

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato..
Er

............

der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget iopgøre|sen.........

..........

I

Nej

Cældsooster vedrørende: E iendomsskat
Gaeld

vedrørende................

Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

..

1,158,00 kr

Beløb............

... 679,00 kr

Forfaldsdato. .. .

0l -09-2017

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

.........Nej

Beløb............

... 679,00

Forfaldsdato.

.

.

kr

0r-01-2019

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Side2af11
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Gældsoos ter vedrørende: Miliøeebvr
Gæld vedrørende................

Miljøgebyr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

575,00 kr

Beløb............

... 575,00 kr

Forfaldsdato.

0l -09-201 7

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

..........

Nej

Gældsposter vedrørende: Renovation
Gæld vedrørende................

Renovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

.248,37 kr

Beløb............
Forfaldsdato. ..

.. . 248,37 kr

0t-09-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

..........Nej

Gældsooster vedrøre nde: Rottebekæmpelse
Gaeld

vedrørende................

Rottebekæmpelse

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

2t,00kr

Beløb............
Forfaldsdato. ..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos S}(AT.

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsooster ved rørende: Gebvr
Gæld vedrørende................

.....

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

1.500,00 kr

6ebyr

Beløb............

... 250,00 kr

Forfaldsdato.

06-l 0-z0t 7

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

... 250,00 kr

Forfaldsdato.

24-10-2017

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.

..........Nej
250,00 kr
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Forfaldsdato. ..

0B-t 0-201

.

B

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

... 250,00 kr

Forfaldsdato.

24-10-2018

.

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

... 250,00

Bilag dannel 30/4 2019

Forfaldsdato. ..

kr

05-04-201 9

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

... 250,00 kr

Forfaldsdato. ..

29-04-201

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Cæl

I

..........Nej

oster vedrørende: Renter

Gæld vedrørende................

.. Renter

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

157,47 kr

Beløb............

5,41 kr

Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb............

Nej

1,99 kr

Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb............

Nel

4,60 kr

Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

5,43 kr

Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb............
Forfaldsdato.

.

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato. ..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

.

Nej

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
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......

Beløb............
Forfaldsdato. ..

0,03 kr

o2-10-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

..........

Beløb............

.. ..

Forfaldsdato. ..

.

Nej

. 0,06 kr

02-10-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

..........Nej

Beløb.... . .. . .. ..

......

Forfaldsdato.

02-10-2017

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

2,53 kr

..........Nej

Beløb............
Forfaldsdato. ..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb............

......5,75kr

Forfaldsdato.

0z-t 0-201 7

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato. ..

0,02 kr

01-1 I -2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb............

...

Forfaldsdato. ..

.

Nej

.. 0,03 kr

0r-t r-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato. ..

1,27 kr

01-t 1-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

..

0t,t t-2017

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb............
Forfaldsdato.

2,BB kr

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.
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Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb.
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ol-12,20)7

.. .

..........

Forfaldsdato.

..........

Nej

.

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

I
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.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

......0,01

kr

Forfaldsdato.

0t -02-20r

B

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

0t -02-201

...

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 til inddrivelse hos SKAT.
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Beløb............
Forfaldsdato.

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
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Beløb............
1

I

Forfaldsdato.

..

.

Er beløbet sendt til indddvelse hos SI(AT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

.

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

..

..

..

..

z,30 kr

0l-01-2018

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......2,72kr

Forfaldsdato.

..

0t-01-2018

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......2,72kr

Forfaldsdato.

04-04-201

...

B

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

04-04-201 8

...

2,30 kr

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

04-04-201 8

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

.. .

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

0,99 kr

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,
Beløb.
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Forfaldsdato.

0t-05-2018

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......0,99kr

Forfaldsdato. ..

0l -05-201

.

I

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

0t -05-201

I

...

0,02 kr
B

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

.........Nej

Beløb............

.....0,01

Forfaldsdato.

0t -05-20r8

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

kr

.......-..Nej

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

......

Forfaldsdato.

0r -06-20t

...

Z,72kr
B

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

.

Forfaldsdato.

..

.

..

.. 0,02 kr

0t-06-201B

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb............

......0,01

Forfaldsdato.

0l -06-201 8

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb............
Forfaldsdato. ..

o2-ol-2018

Beløb............
.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos S[(AT

Beløb............
Forfaldsdato.

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato. ..

Nej

......2,7?kr
.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Forfaldsdato. ..

........

kr

.

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT,
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...... l,99kr
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Forfaldsdato..

01-08-2018

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej
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Beløb............

......2,72kr

Bilag dannet 30/4 201 9

Forfaldsdato. ..

03-09-20t

.

B

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb............

.. ..

.. 2,30

kr

Forfaldsdato.

03-09-20r

B

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............
Forfaldsdato. ..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Forfaldsdato. ..

...... z,30kr
01 -r 0-201 B

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb...........

......

Forfaldsdato.

"

1,99kr

0t -10-2018

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato. ...

01

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

0l -l I -201

.. .

Z,72kr

-t r -20r

B

2,30 kr

I

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......2,72kr

Forfaldsdato.

02-1 2-20r

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

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.
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Forfaldsdato.

.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............
Strøggade 68
7620 Lemvig
Bilag dannet

Forfaldsdato. ..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

30/4 2019

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 til inddrivelse hos SI(AT,

Beløb............
Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb............
Forfaldsdato.

..

..

..

.. 2,30

kr

0t -04-20r 9

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb............

..,...

Forfaldsdato. ..

1,99kr

0t -04-201

.

I

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

......

Forfaldsdato.

..

5,43 kr

0r -04-201 9

.

..........Nej

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
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0rdforklaring - ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre
til ny ejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens $ 4 og en række sektorlove.
lejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem,
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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 i forhold til borgere og virksomheder.
Se "Kontaktoplysninger".

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.

Kontaktoplysninger
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.

Side 2 af 46

69

EJENDOMS
DATA

Appendiks

RAPPORT

lndhold
Strøggade 68
7620 Lemvig

Bygninger.. ......

5

.

Rapport købt 30/4 2019

BBR-meddelelsen............

Rapport færdig 30/4 2019

rnergiååik-ning. ......--.....
Tilsiandsrapport...............

E

^

6

.o

Elinstallationsrapport..........
Byggesag.......

.7

Byggeskadeforsikring BBR. .
Byggeskadeforsikring BSFS.
Olietanke.

B

o

I

.......
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BBR-meddelelsen

Fapport købt 30/4 201

I

Fapport færdig 30/4 201

Resum6

I

BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregisteret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse,
installationer, vand- og afløbsforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBRmeddelelsen skal afspejle de faktiske forhold på ejendommen- også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige
Ansvaret for at oplysningerne på BBR-meddelelsen er korreKe, 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.

Baggrund
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.

Lovgivningsmyndighed

:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:
"BBR-Loven" LBK nr.1080 af O5/O9/2O13 og "OlS-Bekendtgørelsen" BEK nr. .195 af 07103/2008, S 14.

Datakildel
Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
Link til mere info:
https://eiendomsinfo.dklbbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Energimærkning
Resum6
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Formål
Energimærkningen har to formål: 1. At vise hvor store energiudgifterne, der er for boligen - {or eksempel til olie,
gas, fjernvarme og vand, 2. Give overblik over de energrmæssige 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 elog varmeregninger.

Lovgivningsmyndighed

:

Energistyrelsen
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"Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" LBK nr 636 af 19/O6/2012 og "Bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger", BEK nr 1027 aI 29/O8/2O17
Datakilde:
Energistyrelsens system til energimærker
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1

I

htto://boligeier.dk/energimaerkning-boliger
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Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMO-sekretariatet
Tlf: 88737310
Email: emo-info@ens.dk

www: httos://ens.dklansvarsomraader/energimaerkn

i

n

g-af -bvgnin ger

Tilstandsrapport
Resum6
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den
bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type og alder - ikke et nyt hus,
Udover iilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret
elinstallatørvirksomhed til at udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet 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 ejerskifteforsrkring.
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:
"Lovomforbrugerbeslqyttelsevederhvervelseaf fastejendomm.v.,"LBKnr. 1123af 22/09/2015og"lovom
beskikkede bygningssagkyndige m.v.,

"

LBK nr. 1532 at 21/12/2O1O

Datakilde:
lndberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)

Linktil mere info:
htto ://www. boligeier, dk/huseft ersyn

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63, 6700 Esbjerg
Tlf: 33 73 20 00
Email: sik@sik.dk

www: httn://www.sik.dkl

E

Ii

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

gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var
gældende, da de blev udført eller ændret. Udover elinstallationsrapporten skal sælger for ai anvende
husefiersynsordningen have en bygningssagfyndig til at udarbejde en tilstandsrapport med resultatet a{ en
gennemgang af bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen

Strøggade 68
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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 e.jerskifteforsikring.
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Formål
Fremlægger sælger en tilstandsrappod, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt
tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud lor 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. 1123 af 22/09/2015 og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som Ied i huseftersynsordningen", BEK nr 626 af 02/06/2017

Datakilde:
lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)
Link til mere info:
htto://boligeier. dklelinstallationsrapoort

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63, 6700 Esbjerg
Tlf: 33 73 20 00
Email: sik@sik.dk

www: htto://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,
1 . juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet i

der trådte i kraft

byggesagsbehandling, men der er forsat krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for
byggeri der er omfattet af certificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation trl konstruktioner 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
2019 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 verserer
uafsluttede byggesager på ejendommen.
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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. Det kan f.eks. gælde byggesager vedr.
tekniske anlæg (master, gylletanke m.v.) eller byggesager vedr. konstruktionsændringer
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i

etageejendomme

(gennembrydning af baerende 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

Rapport købt 30/4 2019

ofte være noteret på BBR-meddelelsen.
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Lovgivningsmyndighed

:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:
"Byggeloven", LBK nr.

11

78 at 23/O9/2O16

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Unktil mere info:
https://www,borger,dk/Sider/Bvggeriets-regler.asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Byggeskadeforsikring BBR
Resum6
Her kan der ses detallerede oplysninger vedr. en eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er
byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle eftersynsrapporter 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 $ 2. I forbindelse 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.

1 1

78 af 23/O9/2O16 samt "BBR-loven" LBK nr. 1080 af 05/09/2013

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
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http://wrrvw. boligejer.dk/obli gatorisk bvogeskadeforsikrin g

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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Byggeskadeforsikri 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 BBR" 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 ai undersøge om de svigt, der blev registreret ved 1 - års eftersynet, er blevet udbedret.

Baggrund
Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge et
tilbud på en byggeskadeforsikring iforbindelse 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.

Lovgivningsmyndighed

:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:
"Byggeloven" LBK nr.

11

78 at 23/09/2016, S25A - S25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring"

BEKnr.1292 af 24/1O/2OO7 med ændringer.
Datakilde:
Byggeskadeforsikrin

gssystemet (BSFS)

Link til mere info:
https://www.trafrkstyrelsen.dk/DA/Bvggeri/Byggeriets-regler/Bvogeskadeforsikrinq.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

0lietanke
Resum6
For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om

tanken/iankene 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 olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken
er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er flernet fra ejendommen.
Formål
Oplysningerne gives iordi det er relevant at få oplyst om kommunen har regrstreret oplysninger om olietanke på
ejendommen.
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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 Ira 197O-2O11vedr. tanke til opbevaring af
mineralske olieprodukter og fra 1. januar 2012 har kommunen haft pligt til at registrere og ajourføre disse

Strøggade 68

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

7620 Lemvig

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

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Olietankbekendtgørelsen,"

BEK nr. 161 1 at 10/12/2015

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Link til mere info:
http://mst.dk/affald-jord/iordforurening/miljoeregler-for-olietanke/

Kontaktoptysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Fredede bygninger
Resum6
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Størstedelen af dem er privatejede. Ejeren af en fredet ejendom
har pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne skal opretholdes, og at

taget, ydervæggene, dørene og vinduerne som minimum skal være tætte og i orden. 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 indirelde støtteordninger.
Registreringen af de fredede bygninger er Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger.
Formål
Formålet fredning af bygninger er, at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhjstorisk eller

miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre væsentlige
træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed:
Kulturministeriet

Lovgrundlag:
"Bygningsfredningsloven" LBK nr

2

1

9 al O6/O3/2O18

Datakilde:
Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)
Link til mere info:
httgs://slks.d k/bvgninosf rednin g/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2, 1 553 København V
Tlf: 33S54200
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www: htto://slks.dk
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Byggeskadeforsikring (BvB)

7620 Lemvig

Resum6

Rapport købt 30/4 2019
Fapport færdig 30/4 201

I

Her kan du se, hvilke eftersynsrapporter fra Byggeskade{onden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der er

udarbejdet. BvB er en selvejende institution, der yder støtte til udbedring af skader, der skyldes forhold ved
ombygninger m.v. i forbindelse med bygningsfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fondens
dækningsområde omfatter ikke 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 byfornyelsesprolektet gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring, Eventuelle rapporter
listet herunder kan rekvireres ved henvendelse til BvB, se kontaktoplysninger nedenfor.
Formål
Formålet med BvB eftersyn er at reducere antallet af svigt og skader ved offentligt støttede

byfornyelsesprojeKer.

Baggrund
BvB blev etableret i 1990 for at dæmme op for, at der over en årrække 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

Lovgrundlag:
Lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 7, Jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, som ændret lov nr

1562 af 19. december 201 7, Bekendtgørelse nr. 741 aI 27. juni 201 1 om skadedækning m.v. fra
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).
Datakilde:
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)
Link til mere info:

htto://bvb.dk
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
Ny Kongensgade 15, 1472 København K

Ilf:82

32 24

OO

Email: bvb@bvb,dk

www: htto://bvb.dk/

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Resum6
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to
seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den
samlede ejendomsskat indgå grundstcyld vedr, stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et
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fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige
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kommuner

Baggrund
| 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved de af matriklerne betingede skatter såmt
bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig

Strøggade 68
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de enkelte ejendommes vaerdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger
foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og

Rapport købt 30/4 201

I

Fapport færdig 30/4 2019

vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat.
Fra 1918 1 ,5 promille og fra 1920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 191 5 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 affaste
ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstændigt ved siden af e.jendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en
skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grunds(ylden er et vigtigt
element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed

:

Skattestyrelsen

Lovgrundlag:
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr.

1

104 al 22/08/2013.

Datakilde:
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)
Link til mere info:
httos://www.borger.dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-ejendomsskat.aspx

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 ide 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 afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved at
sammenligne den aktuelle grundværdi med sidste års afgiftspligtige grundværdi. Den laveste af disse udgør
den afgiftspligtige grundværd,.

Baggrund
I 1903 gennemførtes lov om elendomsskyld, 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 - ejendomsskyldsvzerdien. Ved periodiske vurderinger
foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og
vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat.
Fra 1 918 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 ansaettelse 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 affaste
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ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en
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skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt
element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed:

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

Kommunen

I

Rapport færdig 30/4 2019

Lovgrundlag:
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr,

1 1

04 af 22/O8/2013.

Datakilde:
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Unk til mere info:
https ;//www. borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-og -eiendomsskat. aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

I

ndefrysning af grundskyldsstigni ng

Resum6
Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler
indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det indeværende år - på det tidspunK
rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2O18 og frem til 2021 er
der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundst<yld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder, at
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. Veer 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 eler af ejendommen, længe efter elerskiftet er sket.

Baggrund
Den 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning iårene 2018-2020. Det vil
sige, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 201 7 auiomatisk 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 grundsl<ylden, 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 at 17/O4/2O18 https://www.retsinformation.dk/forms/RO710.aspx?id=20O550

Datakilde:
ESR

Kontal<toplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

I

ndefrysning af grundskyldssti gning.
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boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundst<yld på ejendommen . Fra 2O18 og frem til 2O21 er der

Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vaor opmærksom på, at
lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne af eyendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan
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opkræves ved saelger, 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.
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Baggrund
Den 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det vil
sige, at nominelle strgninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. Ordningen omfatter som
udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af {ysiske personer, og hvor grundsfylden stiger mere end 200 kr.
pr. ejer. Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver inde{rosset. Lånet er obligatorisk frem til og med

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

vil fortsaette

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

/O4/2Ol 8 https://www.retsinformation.dklforms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:
Kontakt Kommunen

KontaKoplysninger
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 {or særlige
karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne. Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som
helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet.
Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på
vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt

i

økonomisk henseende. lndtil det nye elendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for ejerboliger, sker
vurderingen som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen med
fastsat nedsættelse (rabai),

Formål
Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
{or opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 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 2O

o/o

lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.
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generelle vurdering efter den nye lov, Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 2O11-2018 er blevet

RAPPORT

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

De løbende ejendomsvurderinger har været sat på hold siden 201 1 . Vurderingen i 2019 er således den første

Lovgivningsmyndighed:

Strøggade 68
7620 Lemvig

Vurderingsstyrelsen

Rapport købt 30/4 2019

Lovgrundlag:
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Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 I og for
erhvervsejendomme fra 1 . januar 2O2O\ Lov om vurdering af landets {aste ejendomme, Lov nr. I 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og
med 201 9)

Datakilde:
Vurderingsregisteret (VUR)
Link til mere info:
httos://wrarw.borger.dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-eiendomsskat.aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed : Vurderingsstyrelsen

Tlf 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 i mellemåret, hvis der er sket
væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr, 1 . september og ud {ra 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 vurderrngsmeddelelse sendes ud.
Formål
Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang tage
afsæt i modelberegninger, der bygger på objeldive data om ejendommen selv og iokalområdet fra offentlige
registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge træfsikkerheden for vaerdiansættelse 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 beskatnrngsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget
fastsæties 2O

o/o

lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter,

Lovgivningsmyndighed

:

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:
Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 20.19 og for
erhvervsejendomme fra 1 . januar 2O2O) Lov om vurdering af landets {aste ejendomme, Lov nr. 1 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og
med 201 9)

Datakilde:
Vurderingsregisteret (VUR)
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htios ://www. borger.dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-eiendomsskat.

aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

fff:7222 1616
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Forfalden gæld på ejendommen trafør ZO17
Resum6
Vedr. fortrinsberettiget gæld på ejendommen fra før 1 . januar 2017 skal kommunen kontaktes for indhentning
af oplysninger.

Baggrund
Dette er kun gældende for Høje Taastrup 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 fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen, og
derfor overtages af evt. køber. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere 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 iiorbindelse med
inddrivelsesfonetningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan
fås ved henvendelse trl 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. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår I starten af 1. og
2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den
rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger
FØR sidste rettidige indb.dag.

Baggrund
Der oplyses alene om den gaeld, 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,

Lovgrundlag:
Diverse seldorlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.

Datakilde:
Kommunalt økonomisystem
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I

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

Datakilde:
Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld

til

kommunen vedr. renovation

Lovgrundlag:
"Miljøbeskyttelsesloven", LBK nr 966 af 23/O6/2017, 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 sagerr som
modtages i nævnet den 1. september 2O12 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 naovn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk
brug,
Formål
Databasen Huslejenævn.dk blev etableret i 2012 med henblik på at give huslejenævn og beboerklagenævn
mulighed for at få kendskab til andre naevns 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 nævn, 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 effekten 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.

Lovgivningsmyndighed

:

Transport-, bygnings- og boligmrnisteriet

Lovgrundlag:
"Lejeloven," LBKnr.227 aI 09/03/2016, S 106 såmt "Boligreguleringsloven," LBK nr. 810 af 01/O7/2O15
Datakilde:
Huslejenævn.dk
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Arbejderbolig
Resum6
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget ind{rielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse
Der er bopælspligt for ejeren på e.lendommen,

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 23/06/2016.

Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mere info:
http://wvwv.statens-adm.dklLaan-tilskud-og-stotte/Jordbrug-oqJiskeri/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-oggarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger
Administratrv myndighed: Statens Administration
Tlf: 3392 9800
Email: statens-adm@statens-adm.dk

www: htto://wralw.statens-adm.dkl

Jordrente
Resum6
Ejere af ejendomme, der påhviler lordrenteforpligtelse, 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 udstykket 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
eieren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante
grundværdi til staten.

Lovgivningsmyrdighed

:

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

Strøggade 68
7620 Lemvig

Unk til mere info:
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htto://www.statens-adm.dk/Laan{ilskud-og-stotte/Jordbrug-ogJiskerr/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-og-

I

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed

r

Statens Administration

Tlf: 3392 9800
Emdl: statens-adm@statens-adm.dk

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

Statsti lskud 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 stormfaldsordnrngen 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 1 999, 2005 og 2013.

Lovgivningsmyrdighed:
Erhvervsministeriei

Lovgrundlag:
"Bekendtgørelse af lov om stormllod og stormfald", LBK nr. 281 af 16/O4/2018

Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mere info:
htto://www. stormraadet.dk/Stormf ald

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Stormrådet

www: htto://www.stormraadet.dkl

Planer
Zonestatus
Resum6
Landei 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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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 forskellige regler for de forskellige
områder. Alt hvad der ikke er udlagt til byzone eller sommerhusområde er landzone. Byzone er bl.a. områder,
der er udlagt til bymæssig bebyggelse, byggeområder eller offentlige formåI. I landzone må der som
udgangspunkt ikke opføres anden bebyggelse, end den der er nødvendig for drrften af landbrug, skovbrug og
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fiskeri. Derfor følger det af planloven, at der skal ansøges om landzonetilladelse (planlovens $S 35 ff.) til at
udstykke, opføre ny bebyggelse og ændre anvendelsen i et bestående byggeri eller i ubebyggede arealer.
Reglerne for sommerhusområder fremgår af planlovens kapitel 8. For sommerhusområder gaelder, at disse

områder som udgangspunkt ikke må benyttes til anden anvendelse end boligformå|, at der som udgangspunkt
ikke må indrettes mere end 6n bolig på en ejendom, ligesom en bolig i et 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. afhængig af hvor længe pensionisten har ejet boligen,
benytte boligen til helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed

:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven", LBKnr 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
Link til mere info:
https ://olaninfo. erhvervsstvrelsen.dk/plandatadk

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 i sammenhæng 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 arbeldet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en lokalplan kun
vediages efter at have været i offentlig høring. Lokalplanen er bindende 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 g 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 i modstrid 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 projekt konkret
skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og i enkelte tilfælde staten, der udarbejder lokalplaner. len lokalplan
fastsættes 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 ai bygninger og landskabstræk, sikring af iriarealer, fællesanlæg m.m.
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Lovgrundlag:
"Planloven'', LBK nr 287 af 16/04/2O18, kapiiel 5. Særligt relevant er $13, der omhandler lokalplaner generelt
$1 5 (lokalplankataloget).
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:

Erhvervsstyrelsen

Datakilde:

I

Plandata,dk

Unk til mere info:
https://olaninfo.erhvervsstvrelsen. dk/lokalolaner-O

Kontaktoplysninger
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 udstykning

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

Formål
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 aI 19/O1/2018

S

35 stk. 2-10 samt

SS

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
httos://planinfo. erhvervsstyrelsen. dk/landzoneadm nistration
i
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Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, vedtagne
Resum6
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en
periode på 12 år og fastlægger db 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.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven" LBK nr 287 al 16/04/2018. Kapitel 4 omhandler kommuneplanlægning.
Datakilde:
Plandata.dk
Link til mere info:
httos;//olani nfo.erhvervsstyrelsen.dklkomm uneolaner-0

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplanramme, forslag

Side 22 af 46

o

89

Datakilde:

EJENDOMS
DATA

Plandata.dk

RAPPORT

Kontat<toplysninger

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

I

Rapport færdig 30/4 2019

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplpninger

Kommuneplanstrategi, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoptpninger

Kommuneplanti I læg, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplpninger

Kommuneplanti llæ9, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
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Resum6
Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht.
kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt, planlægges at få ifremtiden. Vær opmærksom på at
kloaKyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

Formål

I

Fapport færdig 30/4 201

I

Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendomme iht. kommunens planer burde have og hvilken
kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande fØlger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et
matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund
Kloakoplande er geografiske 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:
"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 af 23/06/2017 $32, samt "spildevandsbekendtgørelsen"

BEK nr 1469 af

12/12/2017.
Datakitde:
Plandata.dk

Linktil mere info:
https://www. borger.dklSider/Soildevand-og-kloakering.

asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kloakopland, forslag
Resum6
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed

:

Miliøstyrelsen

Lovgrundlag:
Miljøbeslqyttelsesloven g 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administratjv 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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Formålet er at kortlægge områder hvor udtræden af fælles spildevandsforsyning er mulig jf
spildevandsplanlægningen.

Lovgivningsmyndighed

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

I

Rapport færdig 30/4 2019

LBK nr 966 at 23/06/2017 $32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen"

"Miljøbesllyttelsesloven"

BEK nr 1469 af

12/12/2017.
Datakilde:
Plandata.dk
Link til mere info:
httos://www. borqer. dldSider/Soildevand-og-kloakerinq. asox

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Spildevandsplan
Resum6
Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens

afløbsforhold.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljøbeskyttelsesloven"

LBK nr 966 af 23/06/2017 532

Datakilde:
KontaK kommunen
Unk til mere info:
https ://www. borger. dk/Sider/Soildevand-og-kloakering. aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

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

RAPPORT

som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.

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

Formål

Strøggade 68
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Kortlægning af hvilken renseklasse, der gælder i de områder, som ejendommens renseanlæg er beliggende

Rapport købt 30/4 2019
Rapport færdig 30/4 201

I

i.

Baggrund
Udpegningen af renseklasser sker på baggrund af den faglige viden der findes i Miljøministeriet. Miljøministeriet
er ansvarlig for ajourføring, hvilket sker sammen med udarbejdelse af vandplanen, dvs. hvert 6, år.

Lovgivningsmyrdighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Mil.jøbeskyttelsesloven", LBK nr 966 at 23/06/2O17

Datakilde:
MiljøGlS

Link til mere info:
httos ://www. borger,dk/Sider/Spildevand-og-kloakering.

asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Forsyn ingsområde, vedtaget
Resum6
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsynrng, dvs.

fjernvarme 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 udarbeldelse af overordnede kommunale
varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks, til udlægning af områder til kollektiv
varmeforsyning, pålæg af iilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed

:

Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven",LBK nr 1211 af O9/1O/2018, samt "Projel(bekendtgørelsen",BEK nr 825 at

24/06/2016.
Datakilde:
Plandata.dk

Linktil mere info:
https ://ens.dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
Resum6

Strøggade 68
7620 Lemvig

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

Fapport købt 30/4 201 I
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til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbesiyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at
afgreenset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt

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 projeKer, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning
eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed

:

Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 afOg/1O/2018 514 og "Tilslutningsbekendtgørelsen"

BEK nr. 904 af

24/06/2016 S1S.
Datakilde:
Plandata.dk
Link til mere info:
httos://ens.dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed; Kommunen

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Resum6
Kommunalbestyrelsen kunne tør 1 . januar 2O19 enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret

i

varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt
tit den kollektive varmeforsyning i området.

Formål
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og iøvrigt 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
1 . januar 2019 er dette ikke længere en mulighed, men eksisterende områder med tilslutnings-

områder. Efter

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

i

et kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en bygning
ikke er tilsluttet 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

Strøggade 68
7620 Lemvig

Lovgrundlag:

Fapport købt 30/4 2019
Fapport færdig 30/4 2019

at 24/06/2016 SS8 og 10-14 samt "Planloven" LBKnr 287 af 16/04/2018 915, stk. 2,

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211

a:f

O9/1O/2018

SS1

I

og 12, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

n(.12.

Datakilde:
Plandata.dk
Link til mere info:
httos ://ens.dk /ansvarsom raader/varm e

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Vejforsyning
Resum6
Der leveres kort for området omkring elendommen. 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.

Formål
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 til at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

;

Vejdirektoratet

Lovgrundlag:
"Vejloven,'' LOV nr 1520 af 27/12/2014 samt "Privatvejsloven," LBK nr 1234 af 04/11/2015
Datakilde:
Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)
Link til mere info:

htto://www.cvf.dk
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen)

Hovedstadsom rådets transportkorridorer
Resum6
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre, at fremtidige motorveje og
baner m.m. kan placeres i mindst 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 tænK som resenrationer til fremtidige strækningsanlæg,
som ikke er kendt eller besluttet detaljeret endnu. Arealreservaiionerne rummer imidlertid også eksisterende
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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 sammenhæng. Kommunerne er forpligtet til at lade
transportkorridorerne indgå som en landsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt
landzoneadministration.

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 20

Formål
I

I
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Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at sikre passagemulighed for fremtidige trafik- og
forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig bebyggelse ellers kan blive en baniere. 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.
Lovgivningsmyndighed

:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven" LBK nr 287 af 16/04/2018, kapitel 2c samt "Vejledning om administration af transportkorridorerne
i hovedstadsområdet"

VEJL nr. 50 af 24/06/2011.

Datakilde:
Plandata.dk
Link til mere info:
httos ://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/f ingerplanen

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Tlf: 35291000
Email: planloven@erst.dk

www: httos://planinfo.erhvervsstvrelsen. dkl

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" (forslag)
Resum6
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet

i

Polen. Nærværende forslag til landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for landanlæggene for en ny
gastransmissionsledning fra Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjaelland. Landsplandirektivet overtager
den kommunale planlægning for øvrige anlæg, som er nødvendige for udnyttelsen af gasledningen. Det drejer
sig om en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende
modtagestation ved Nybro iVarde Kommune.
Formål
Bekendtgørelsens formål er at reservere arealer til en ny gastransmissionsledning fra Houstrup Strand via Fyn
til Faxe Bugt på Sjælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro iVarde Kommune og en ny kompressorstation

ved Everdrup i Næstved Kommune.

Baggrund
Erhvervsministeren kan efter planlovens S 3 varetage landsplanmæssige interesser, herunder ved et
landsplandireldiv. Et landsplandirektiv udstedes som en bekendtgørelse. Et landsplandirektiv kan iht.
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planlovens S 3, stk. 2, tillaegges retsvirkning som kommuneplaner. Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe
med miljøvurderrng sendes i offentlig høring fra den 15. februar til den 1 2. april 2019.
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Lovgivningsmyndighed

:

Erhvervsstyrelsen

Strøggade 68
7620 Lemvig

Lovgrundlag:
Forsalg til bekendtgørelse i høring.

Rapport købt 30/4 201

I

Rapport færdig 30/4 20 1 9

Datakilde:
Plandata.dk

Linktil mere info:
https://olaninfo. erhvervsstvrelsen. dkl

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø
Tlf: 35291000
Email: olanloven@erst.dk

Landsplandirektiv "Udvikl ingsområder" (forslag)
Resum6
Den modernrserede planlov giver kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege udviklingsområder inden for
kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. I udviklingsområderne får
kommunerne større adgang til at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg
svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved
kysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved
kysten, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur og miljøinteresser, fx omkring byer og på små og
mellemstore øer. Kommunalbestyrelsens udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt
med udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort. Arealer der indgår

i

Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder,
Formål
Bekendtgørelsens formål er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i [<ystnærhedszonen, jf.
planlovens S 5 b, stk. 2.

Baggrund
Erhvervsminisieren inviterede i februar 2017 landets lcystkommuner til at forberede ansøgninger om
udviklingsområder. Den 15. joni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft, og kommunerne kunne ansøge
om udpegning af udviklingsområder med frist for ansøgning den 1 5. oktober 201 7. Med dette forslag til
landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen med tilhørende miljøvurderingsrapport inviteres alle
interesserede til at sende bemærkninger og forslag. Hvis kommunerne på baggrund af anbefalingerne fra de
lokale naturråd eller anden kommuneplanlægning finder det hensigtsmæssigt at reducere afgrænsningen af de

foreslåede udviklingsområder, betingelser knyttet til udviklingsområder mm., som de fremgår i dette forslag til
landsplandirektiv, kan forslag herom sendes i høringsperioden.

Lovgivningsmyndighed
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
Forsalg til bekendtgørelse i høring

Datakilde:
Plandata.dk

Unktil mere info:
https://planinfo. erhvervsstvrelsen. dkludviklingsomraader
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Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17,21OO København Ø

Tlf: 35291000
Email: planloven@erst,dk
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Spildevand og drikkevand
Aktuel le af løbsforhold
Resum6
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes

overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede
ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område,
hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes
til to separate rØrsystemer eller om alt bortledes i 6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er

beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbrvejledning.

Formål
Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. iforbindelse med spildevands- og miljøplanlægning.
Lovgivnin gsmynd ighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1 469 aI 12/12/2017
Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Link til mere info:
httos://www. borger.dk/Sider/Spildevand-og-kloakerin

g.

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

Formål
Formålet er at oplyse om påbud og tilladelser, der evt. afviger fra spildevandsplanen.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljøbes[ttelsesloven," LBK nr 966 af 23/O6/2O17 $32. Samt "Spildevandsbekendtgørelsen,"
aI 12/12/2017

Datakilde:
BBR
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Administrativ myndighed : Kommunen

Aktuel vandforsyning

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201
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I

Rapport færdig 30/4 201

I

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller
blandet vandforsyning.
Formål
Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.
Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boljgregistret har til formål at understøtte dette arbejde.

Lovgivningsmyrdighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"BBR-loven,

"

LBK nr. 1 080 aI O5/O9/2O13

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Link til mere info:
httos ://www. borger.dk/Sider/Drikkevand-og-vandforbrug..aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndrghed: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefal i nger vedr
vand indvind ingsanlæg/-boringer
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 ikkealmene vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt 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 $ 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag
'1
fastsatte kvalitetskrav for vandlryaliteten for lkke-almene anlæg. - Påbud efter lovens S 36 om at sløjfe en
vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring,
Formål
Formålet er, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Nu indføres regler i relation til DIADEM og
vandforsyningsloven.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Drikkevandsbekendtgørelsen" BEK nr

11

47

al(

24 / 1 O/ 2O1 1

Datakilde:
Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og
geotekniske data)
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Administrativ myndighed: Kommunen

Crundvand - Drikkevandsinteresser

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

Resum6

I

Rapport færdig 30/4 201

I

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og
"Områder med Drikkevandsinteresser (OD), OSD-områderne er opdndeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier:
'L Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3, Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende
indvindingssiruktur 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 overvelende 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 iforbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.
Grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015.

Baggrund
Drikkevandsområderne blev første gang udpeget

i

forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er

områderne blevet revideret i forbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlaegning.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljømålsloven,'LBK nr 119 af 26/01/2Q17 samt "Vandforsyningsloven" LBK nr 1 18 af 22/O212O18.

Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

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 Spøjtemiddelfølsomme

indvindingsområder

(SFD.

Formål
Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages iforbindelse med grundvandskorllægningen, og har
til formål at sikre drikkevandsinteresserne. Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at

bes(Åte drikkevandet mod forurenrng, herunder især nitrat 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 beskyttelse overfor nitrat, Sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFl) er identificeret ud fra.jordens følsomhed over for spøjtemidler. 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 sprøjtemidler til grundvandet, selv om sprøjtemidlerne er godkendt og anvendes regelret.
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Lovgrundlag:
'Lov om vandforsyning" LBK nr 1 18 at 22/02/2O18 511a.

Strøg gade 68
7620 Lemvig
Fapport købt 30/4 201 I
Rapport færdig 30/4 201

Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

I

Link til mere info:
http://mst.dklservice/publikationerhublikationsarkiv/201

7/marlindsatsomraader-indenJor-

soroejtemiddelfoelsomme-indvindi ngsomraader/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Jordf orurening
J

ordf oruren

i

n

gsattest

Rqsum6
Danmarks Miljøportals jordforureningsaitest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af
områdeklassif icering.

Formål
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 fat<tisk forurenede. Mange af
lokaliteterne er kun berørt i lei grad, mens det på andre arealer kan være 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 ejendomme
indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til Mil.jøstyrelsen via DKjord - data om
områdeklassificering indberettet af de g8 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation
Jordforureningsattesten indeholder således data fra flere myndighedsniveauer.

Lovgivningsmyrdighed

:

Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmarks MiljøPortal

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27/O3/2O17
Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (D(ord)

Link til mere info:
httos ://www. borger.dk/Sider/Forurenet-iord.asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen og regionen

Kortlagt jordforurening - V1
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Resum6

EJENDOMS
DATA

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aldiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

RAPPORT
Lovgivningsmpdighed:
Miljøstyrelsen

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

Lovgrundlag:

I

Rapport færdig 30/4 201 9

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27 1O3/201 7 $3 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)
Link til mere info:
https://www. boroer.dk/Sider/Forurenet-iord.asox

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Kortlagt jordforurening - VZ
Resum6
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør,
at det med hzil grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og

koncenkation, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven," LBK nr 282 at 27/O3/2O17 53 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKiord)
Link til mere info:
httos ://www. borger.dk/Sider/Forurenet-iord.asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Områdeklassif icering
Resum6
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenei. Hvis
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordllytning,

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. S 50a, stk. 2). Støne, sammenhængende
områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har viden om, at
jorden er lettere forurenet (f. $ 50a, stk. 3).
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Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at
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27 /O3/201 7 S50a.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

I

Rapport færdig 3O/4 2019

Link til mere info:
httos://www. borger.dk/Sider/Foru renet-iord. asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud iht, jordforureningsloven
Resum6
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der
oplyses om påbud efter SS 9(2), 10, 44(2),48,72a, jf. S 7, stk. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Formål
Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller
forebygge skadelig virkning fra.jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.
Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven," LBK nr 282 at 27/O3/201 7 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)
Link til mere info:
https ://www. borger. dk/Sider/Forurenet-iord. asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

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.
Formål
Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med tree, efter at næsten
al skov i landet var blevet ryddet. Formålet med loven er dermed primært at bevare og værne landets skove og
forøge skovarealet.
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Baggrund
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DATA
RAPPORT

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 ifærd med at vokse op til sluttet skov af højstammede
træer. 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

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 20

fredskovspligtige. 2. Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov. 3, Arealer med skov,
1

I

Fapport færdig 30/4 2019

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

Lovgrundlag:
"Skovloven", LBKnr. 122 at 26/01/2A17
Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mere info:

htto://mst.dklerhverv/skovbrug/lovgivning/fredskovsoligten-oglilsvn/
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

Tlt:72 54 40

OO

Email: mst@mst.dk

www: htto://mst.dl7

Majoratsskov
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 mqoratsskov på hele eller dele af skoven.

Formål
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 1919 så man en fordel i at holde majoratsskovene i så store

driftsenheder, at 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
lensafløsningsloven

er i dag ophævet.

Lovgiwingsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Skovloven", LBKnr. 122 aI 26/01/2017 57
Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mere info:
htto://mst.dk/erhverv/skovbrug/lovgivning/veiledning-om-skovloven/7/
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Administrativ myndighed: Miljøstyrelsens lokale enhed

Tlf:72 54 40

OO

Email: mst@mst.dk

www: htto://mst.dk/
Strøggade 68
7620 Lemvig
Fapport købt 30/4 2019
Fapport færdig 30/4 201

I

Beskyttede naturtyper
Resumri
Vejledende registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens $ 3. Disse er: ' søer og
vandhuller med et areal på mindst 1 00 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. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Bes(yttelsen gælder uanset
om der er en eller flere ejere. Tilstandsaendring af

bes$et

natur kræver tilladelse (dispensation). Et

areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er

bes$tet. Omvendt

bes$et

kan et areal som i dag

ikke er beslqyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (stønelse, boianik,
omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende
Hvorvidt et areal er beslo/ttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort 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 besMtet gennem naturbeskyttelseslovens $ 3.
Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 1 122 af 03/09/2018 , 53.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Linktil mere info:
htto://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbesl<vttelse/3-beskyttede-naturtyoer/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb
Resum6
Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens $ 3. Et
vandløb er kun beslllttet, hvis det er udpeget som bes$tet. Tilstandsændring af bes$et natur kræver
kommunens dispensation.
Formål
Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vtgtige spredningskorridorer i
landskabet. Bes@ttelsen af udpegede g 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer itilstanden
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 offentlige vandløbs vedkommende
beskrevet i vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen
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RAPPORT

Datakilde:

1

1

22 af 03/09/201 8, $3.

Danmarks Areallnformation (DAl)
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Link til mere info:
https://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/3-beskvttede-naturtvoer/beskvttelse-af-3-

I

naturtyoer/vandloeb/

Kontaldoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Fu

glebeskyttelsesom råder

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.

Formål
Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.

Baggrund
Danmark har udpeget

11

3 fuglebeslcyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor

de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte
fuglearter. Fuglebeskyttelsesområderne har et samlet areal på ca. 14,700 kmz, fordelt med ca. I 2. 100 km,
som marine områder og ca. 2.600 kmz på land, svarende til ca. 82

o/o

hav og 18 % Iand. Arealet på land svarer

til ca. 6 % af Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca. 11 % af Danmarks havareal. Ca. 9.200 km, af

fuglebesffielsesområderne er samtidig udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er
fuglebesffielsesdirektivet fra 1979, der har som formål at besMte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter
i EU, Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder. Direktivet indeholder også

bestemmelser om, hvilke fuglearier der må jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges.

Lovgiwingsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets BEK, nr.926

a'f

27/O6/2016

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)
Link til mere info:
htto://mst. dk/natur-vand/natu r/natura-2000/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Habitatområder
Resum6
Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en
gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.
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Formål

EJENDOMS
DATA

EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebest<yttelsesdirektivei.

RAPPORT

mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Dei er staten, der fastsætter mål og

Natura 200o-områderne bes([ter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af
Målet er at sikre biologisk

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.

Strøggade 68
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Forvaltningen sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbes$telsesloven og et specifikt
udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper. Danmark har i alt udpeget 250 Natura 2000-områder.
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alt rummer de 1 13 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder. Et Natura 2000-område kan således
rummer et eller flere af disse, og de kan for habitat- og fuglebeslryttelsesområdernes vedkommende være helt
eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3

o/o

al deI danske landareal og

17

,7 % af havet udpeget, hvilket

svarer til henholdsvis ca. 3.590 km, 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 beslqÅtes 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 karalderistiske 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

:

Miljøstyre{sen

Lovgrundlag:
Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre
vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Udpegningen er implementeret idansk lovgivning ved
Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.926 aI 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse ader.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Linktil mere info:
http://mst.dk/natu r-vand/natu r/natura-2000/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Ramsarområder
Resum6
Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen er
beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
elendommen,

Formål
Formålet med ramsarområderne er at beskytte 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 km2. Det samlede areal er fordelt
med ca. 6.000 km2 som marine områder og ca. 1.400 km2 på land, idet de danske Ramsarområder ofte
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyrdighed:
Miljøstylsen
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som blev tiltrådt af Danmark i 1977. Bekendtgørelse om konvention om vådområder,

"Bamsarkonventionen,"

BEK nr. 26 af O4/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret i dansk lovgivning ved BEK nr

RAPPORT

926 al

27

/06/201 6 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter.

Strøggade 68
7620 Lemvig

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)
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Unk til mere info:
htto://msi.dk/natur-vand/natur/international-naturbesl<vttelse/ramsar-konventionen/

Kontaktoplysninger
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 10 år efter
erhvervelsen. Bopaelspligten kan opfyldes af erhververen selv eller af en lejer.

Lovgivningsmyndighed

:

Landbrugsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Landbrugsloven" LBK nr 27. aI O4/O1/2017

Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mere info:
htto://lfst.dk/landbrug/arealer-og-eiendomme/landbrugsloven/landbrugsoligt/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Landbrugsstyrelsen
Tlf: 33 95 8O 00
Email: landbrugsloven@lbst.dk

www: http://lbst.dk/

Fredede fortidsminder, bygge- og

beskyttelses linjer
Fredede fortidsminder
Resum6
Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje, men der

eksisterer også fortidsminder som ikke umiddelbart er synligt for det blotte øje: Køkkenmøddinger, vigtige
oldtidsbopladser, jorddækkede ruiner af bygninger og veje mm. lfølge museumsloven må man ikke foretage
ændringer af fredede fortidsminder. En ændring kan beskrves som alle lysiske indgreb i selve fortidsmindet.
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Det vil sige, at ingen tiltag, der indebaerer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt. Mange
fredede fortidsminder er tinglyst på en given ejendom og vil derfor fremgå af ejendommens papirer. Et
fortidsminde skal dog ikke være tinglyst for at være iredet. En del fortidsminder er alene pga. deres synlighed i
landskabet fredet uanset om de er registreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Andre typer af fortidspinder vil først
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RAPPORT

veere fredet, når eier har fået meddelelse herom fra Slots- og Kulturstyrelsen. Lovgivningen er i udgangspunktet

restriktiv, og for ai opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde, I disse tilfælde er
det Fortidsmindeenheden i Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, der har bemyndigelse til at

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 20

1

I

Rapport færdig 30/4 2A19

dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer.
Formål
Fortidsminder er forhistoriske og historiske monumenter af national betydning og de betragtes derfor som
umistelige og som et led i bevarelsen af den danske kulturarv.

Baggrund

I 1807 begyndte den systematiske registrering af fredede fortidsminder i Danmark, men det var først i
begyndelsen af l9OOtallet da mange fortidsminder blev fjernet, at man indførte den første lov om fredede
fortidsminder, der blev underskrevet i 1937.
Lovgivningsmyrdighed

:

Kulturministeriet

Lovgrundlag:
Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr, 1 505 af 1 4. december 2006, S 29e-g 29h

Datakilde:
Fund og fortidsminder
Link til mere info:
httos ://slks. dlTfortidsminder-diger/f rededeJortidsminder/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Slots- og Kulturstyrelsen
HC Andersens Blvd. 2, 1 553 København K
Tlf: 33954200

Fortidsmindebeskyttelsesli njer
Resum6
Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Fortidsminder kan være mere end tusinde år
gamle og udgøres typisk af gravhøje, men også vigtige oldtidsbopladser, mindesmærker samt sten- og
jorddiger kan være fredet. lfølge Naturbeskyttelsesloven er der fastlagt en bes\6telseslinje på 100 meter

omkring flere synlige fredede fortidsminder. Denne beskyttelseslinje indebærer, at der ikke må foretages
ændringer fra fortidsmindets ydergrænse og 100 m ud uden tilladelse. Det er derfor ikke er tilladt at lave
ændringer iterrænet eller at placere bebyggelse såsom bygninger, campingvogne, skure, eller lignende
indenfor beskyttelseszonen. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringerne. Undtaget er dog
landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning af eksempelvis juletræer, frugttræer og lign. Linjens placering
fremgår af et vejledende kort, der er offentligt tilgængelige på Miljøportalen www.miljoeportalen.dk
Fortidsmindebes(fitelseslinjen forvaltes af landets 98 kommuner og de kan i særlige tilfælde give dispensation
til ændringer indenfor beskytelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen, de kulturhistoriske museer,

interesseorganisationer m.fl. er klageberettiget og kan indbringe afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Formål
Formålet med fortidsmindebeslyttelseslinjen

er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer,
herunder at sikre at de er synlige og at der er udsyn fra dem. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i
området omkring forttdsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne iæt ved de

fredede fortidsminder.

Baggrund
Beskyttelseslinjen 100 meter fra fortidsmindet blev indført i 1961
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:

og Fødevarestyrelsen

Lovgrundlag:
Naturbeskyttelsesloven Lov om naturbesffielse, jf. lovbekendtgørelse nr.934 af 27. juni 2017, S 18
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Datakilde:
Fund og fortidsminder

I

Link til mere info:
https://mst,dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvgge-og-besl!y'ttelseslinjer/
fortidsmindebeslMtelseslinlen/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger
Resum6
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Beskyltelsen gaelder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og by-/
sommerhuszone, Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede
diger iet område.
Formål
Sten- og jorddiger er beskyttede, 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
Datasættet er tilvejebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering a{ digetemaet fra de
danske amter, Datasættet vedligeholdes idag af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgivningsmyndighed
Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:
"Museumsloven", LBK nr 358 af O8/O4/2O14 $29a samt "Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og
1 1 90 at 26/09/2013.

lignende", Bek. nr.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Unk til mere info:
http ://slks. dk/f ortidsminder-diger/sten-og-iorddiger/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Skovbyggelinje
Resum6
Skovbyggelinjen er en buffezone 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.
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Formål
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Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes vaerdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene
som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
Lovgivningsmyndighed

Strøggade 68
7620 Lemvig
Rapport købt 30/4 201

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

I

Rapport færdig 30/4 201

I

"Naturbeskyttelsesloven",

LBK nr 934 al

27

/O6/2017 S 17

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Unktil mere info:
htto://mst.dl</natur-vand/natur/national-naturbeskWtelse/bvgge-og-beslMtelseslinjer/skovbyggelinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Søbeskyttelseslinje
Resum6
Søbesllyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. lndenfor besllyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer,
d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer

Lovgivningsmyndighed

r terraenet,

beplantningen o.l.

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbes[ttelsesloven", LBK nr 934 at 27/06/2017 516.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)
Link til mere info:
hitB://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/bygge-og-beskvttelseslinjer/soe-oqaabeslMtelseslinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Kommunen

Abeskyttelseslinje
Resum6
Åbesllyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor bes$elseslinien tale om et generelt forbud mod
ændringer.

Lovgivningsmyrdighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 aI 27/06/2017 S 16.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)
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Kirkebyggelinjer
Resum6
Kirkebyggelinjen er en 300 m bes@ttelseszone målt fra kirkebygningen, Linjen skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven',

'LBK nr 934 af 27/O6/2017,919

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Linktil mere info:
htto://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvgge-oo-beshy'ttelseslinjer/kirkebvggelinjen/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighedl Kommunen

Klitfredningslinje
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 løre Iil 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 vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind

i

landet fra kysten og i bebyggede områder typrsk 100 meter fra (ysten, 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 ai kystområderne imod indgreb, der ændrer
den nuværende tilstand og anvendelse samt at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Baggrund
Klitfredningens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos
lodsejere, kommuner og amter. Kitfredning 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 matrrkel omfattet af klitfredning er som hovedregel
omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed

:

Kystdirektoratet
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Link til mere info:

I

htto://kvsterne, kvst.dk/klitf redningslinien. htm

I

Rapport lærdig 3O/4 2019

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: htto://www.kvst.dk/

Stra nd beskyttelsesl i nje
Resum6
Strandbeskyttede 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
strandbeslllttelseslinjen typisk 300 meter fra i<ysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre fra
kysten.
Formål
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der
ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Baggrund
Strandbeskyttelseslinjens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring
hos lodsejere, kommuner og amter. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen på
de ejendomme, som er helt eller delvist omfattede af bestemmelsen. Strandbes(yttelseslinjen vises ikke på
umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel om{attet af
strandbeskyttelse er som hovedregel omfattet af strandbeskyttelse.

Lovgivningsmyrdighed

:

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:
"Naturbest<yttelsesloven", LBKnr 1122 at O3/O9/2O18 $15 samt "Bekendtgørelse om bygge- og
beskyttelseslinjer" BEK nr 1066 at 21/O8/2O18

Datakilde:
Matrikelregisteret
Link til mero info:
htto://kvsterne. kyst. dk/strandbesMtelseslinien. html

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://www.kyst.dkl
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ordforu re n i ngsattest

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

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

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

Der er søgt på følgende matrikel:

Ejerlavsnavn

Ramme Hgd.

Matrikelnummer

38c

Region
Kommune

Region Midtjylland
Lemvig Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger
nærheden af det søgte).

i

I
I
I

; I

UOgaet efter Xortlægning

UUgetførforttægning
Jordforurening.V2

li
j

ro xuanceret

'fi

F2Nuu*","t

Fl Nuun""r"t

Jordforurening, V1

S

eauua-n*r*

ffi

e

itlø - fungervarerde vilkår

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.
Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved
jordflytning.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.
Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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nt
Region Midtjylland
Adresse
Mail

Reg ionshuset Holstebro, Lægårdvej
jord-raastoffe r@ru.rm.d k

Web

www.jordmidt.dk

Bemærkning

Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i
forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Lemvig Kommune
Adresse
Rådhusgade 2

2, 7 500 Holstebro

| 7 620 Lemvig

Mail

lemvig@lemvig.dk

Web

http ://www. le mvi g.

Bemærkning

1

d k/J ordfo rure ni ng.as p x? I D =362
grund
Hvis din
ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan
det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på

Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Bilag
Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveau'l (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde iiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V2), hvis der ertilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, atdet med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i
denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl)men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

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

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

Ejendomsvurdering

Brændgårdvej10
7400 Herning

Henvis ningsnu

m

mer

!5TfrT
Ejendommens registernummer

555

031_508

Matr, nr,

RAMME
Modtager/ejer

HGD.

RAMME

38

C

Vurderet areal

66I

m2

Ejendommens beliggenhed

SLrøqqade 58
SKATS telefonnr.

665

72 22 1,6

Udskrevet

30

1,6

04-20r9

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31

Vmt

l-

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:
Benyttelse

01 - Beboelseseiendom med 1 leiliqhed
Ej endomsværd

i

320.000

kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. 1. oktober 201 l. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.

Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
9, stk. 1, $ 13, stk. l, samt $ 33, stk.l og stk. 12-18.

jf.$

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til I . oktober 201 I . Prisudviklingen meliem 1. oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012kL07.00.

Grundværd

i

51

.100 kr

ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningeme,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.
Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priseme på solgte
ejendomme i området.

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gæ1der for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved wrderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 2011.

Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes

på72221818.
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.

N

o
Gl

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

ankenævnet.

@

o
c;

?

o
N
N

o
o
o
Y

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

Områdeoplysninger
Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.
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SPECTFIKATIONER

118

1 stk
m2

Byggeretspris
KvadratmeLerpris
Grundværdi i al-t
Grundværdi afrundet

661-

35 kr

å

57.1"00
Anta

Etagearea

I

92m2x100?
10m2x 30?
54m2x 5Z

Bebygget areal

Udnyttet lagetage
Fritlig. garage, udhus

mv

98

Standardpris for området
Opførelsesår: 1890

Bygningsværdi

kr

mz

m2

3m2
3m2

Beløb

Bebygget area1
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m2

I

92

VægEet etageareal

Værdiberegning

28.000 kr
23.135 kr
51.135 kr

pr.

m2
Beløb

m2

kr
kr
1,44 kr
-1.050 kr
4.000
-255

92

m2

2.839

98 m2 x

kr

2.839 kr

278.222 kr
Bcløh

Grundværdi
Bygningsværdi

Beregnet værdi i a1t,
Ej endomsværdi af rundet

5l-.100 kr
278.222 kr
329.322 kr
320

.000 kr

Du kan klage over vurderingen, hvis resul.tatet ikke svarer til" dit skøn over
ej endommens handel sværdi .
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TVANGSAUKTION OVER F'AST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra intemettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudslaift .
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.

4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 oÅ af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.

o

dækkede restancer (salgsopstillingen

kolonne 3)
a

lq af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

a

størstebeløbet

I salgsopstillingen findes

en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
ph, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under

auktionsmødet.

L20

Sikkerhed kan stilles ved
a

kontanter

Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været aftroldt.

a

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

o

check udstedt afen bank til retten

o

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5.Ny auktion

7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede

rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

i papir-

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Fo gedretten udarbej

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

ø

det

form.

ledningeriD ocuments/Tinebo gedAuktions sk%C
3%B8de.pdf

i

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvej ledningen.

6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.

der auktionssk

version pr. 1.1.2015

I2L

Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne

Fordring opgjort pr
auktionsdato.

lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansal skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af ufortaldne renter.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

lndeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. Vlkårenes
pkt. 64. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

lndeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Bemærk:

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de isalgsopstillingen anlørle, skal opstillingen ændres ioverensstemmelse med de nye oplysninger.

særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt

kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.

Afgifter m.v. til det otfentlige,

jfr. vilkårenes pkt. 6C:

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad

der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6%
1

.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

+ kr
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsminisfen'efs bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31 . mafts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 1 8. december 1 989, bekendtgørelse nr. 896 af 21 . december 1 990 og bekendtgørelse nr- 51 9 af 1 7. juni
2003.
1. Aul<tionen omfafter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger
-lw is fogedretten
ikke tilkendegiver andet - driftsinventar og

og

driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved

auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens $ 3,

stk. 2

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op
lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret
tens kontor.
3. Servitufter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi
tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo
retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfolde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktion sb udet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige stønelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæfielser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et støne beløb end lånets kontante påly
dende.

Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or
dinære indeksregulering.
Overstigerauktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.

den
ge$

'1

.

januar og den 1. juli det pågældende

år.
B.

Beløb,

der

skal betales ud over auktitns-

fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluftet. Meddeles der i henhold til pkl 7 ud
sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens g 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hamnerslag.

budet

5. Ejendommens oveftagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv
-om nødvendigt
ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen

aukt

Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, sonr køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der
betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages.
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan

skal

særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget

sagkyndig.

for

tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned

sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirenbalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.

@
@
h. Brugspanthavers

underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes ford ring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.

c.

Afgifter m.v. til det offentlige

i anledning

af

auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be
tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told

væsenet.
7. Kø be re n s si kkerhedsstil/e/se

kø

Efter hammerslaget skal
beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 114 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 64 litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori
teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
I
landbrugsejendommen dog med tillæg
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give aftald på sikkerhedsstillelse.
Gives der aftald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
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bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop

tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfolder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(mi sligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal
are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
fogedretten realiseres
stillede sikkerhed
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt mislig holdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.

tilsv
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9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 årefter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
0. Auktion svilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs
eller udlejningsejendom.
1

1

1. Særlige vilkår

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)

