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Resum6
Bygninger

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?...
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Ja, se bilag

Ejendommen har ikke noget energimærke

Nel

Rapport købt 1416 20'19

Rapport færdig 14/6 2019

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 20.19

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Byggeskadefonden (BvB)
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 I

Nej

Nej

Nej

Nej

la

Nej

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Eiendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Ejendoms- og grundvaerdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

14.821 kr

la, se bilag

1 3100,000, kr

Nej

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Ja, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages atkøberen?.... .....la,sebilag
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 I
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 9

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Statstilskud eft er stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indheniet d. 14. juni 201 I

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplaner
Kommuneplaner.................
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Varmelorsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. .14. juni 2019

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkonidorer?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" (forslag)
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Landsplandirektiv " Udviklingsområder" (forslag)
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Net

Nej

Nej

Nej

Rapport købt 1 4/6 201 9

Flapport færdig 14/6 2015

Landzone

Nej

Nel

Nej

, .la

Nej

Nel

Se bilag.

Nej

Nej

Spildevand og drikkevand

Aktuelle af løbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indheniet d. .14. juni 201 9

Side 4 af 46
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. iuni 2019

t0 ejendomme)

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?................. ....... Nej
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. '14. juni 2019

Jordforurening

Jordforu ren i n gsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

la, se bilag

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 9

Nej

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)?. Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 9

Natur, skov og landbrug

Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?..
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. .1 4. juni 2019

Beskyttet natur
Er der besl$/ttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?.....-.......-.
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere infomation.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeslryttelsesområde på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 201 9

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?..
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Nej

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?....lkke
alment vandf orsyningsanlæg (forsyner <

Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Fapport købt 14/62019

Flapport færdig 14/6 2019

Nej

Nej

.la

Nej

.la
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Fredede fortidsm i nder, bygge- og beskyttel sesl i nj er

Fredede forlidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Beskyttede sten- og jorddiger
Er der bes(fitede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeslqttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 1 4. juni 2019

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

Stran dbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 14. juni 2019

la

Rapport købt 14/62019

Bapport færdig 14/6 2019

.Ja

Nej

Nej

Nej

Side 6 at 46
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Bygninger

0lietanke
Er der registreret oplysninger 0m olietanke på ejendommenT

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

724/2OO8\.

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes,
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
slø1fes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tånke 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 {jernet fra
ejendommen.

Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 14. juni 201 9

Matr,nr. 1v Nr. BoruD Bv, Låstrup

Matr.nr. 1 H rdH Skals

Matr.nr, 1x Nr. Borup BV, Låstrup

Matr.nr. 1æ Nr, Borup Bv, Låstrup

Matr.nr, 1V Nr. Borup BV, Låstrup

Matr,nr. 1cp Holmgård Hgd., Skals

Matr.nr. 1t Nr, Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1z Nr, Borup Bv, Låstrup

Matr,nr, 1u Nr, Borup BV, Låstrup

l4at1,nr. 1ac Nr, Borup By, Låstrup

Matr.nr. 2q Sdr, Boru p Bv, Låstrup

Matr.nr, 2f Uselris Bv, V. Tostruo

Matr,nr. 1a Nr. Borup By, Låstrup

0lietank

Nummer for teknisk anlæg.

Etableringsår. . .

Størrelsesklasse.............

Placering. . . . . . . .

ja
Rapport købt 14/62019

Rapport færdig 14/6 2019

........................ 1

.................. t9B7

Under 6.000 I

Nedgravet/underjordisk

Side 7 af 46
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lndhold.

0lietank

Nummer for teknisk anlæg.

Etableringsår. . .

Størrelsesklasse. . . . . . . . . . . . .

Størrelse. . . . . . . .

Placering. . . . . . . .

Typegodkendelsesnr. . . . . . . .

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Rapport købt 14/62019

Rappori færdig 14/6 2019

Mineralske olieprodukter (0lietankbekendtgørelsens $6, stk, 1 nr. 1 3)

............. 2

........ 2006

Under 6,000 |

...... 2,500 |

.... Indendørs

.... . 0t 5023

Kommunen

Kontakt egen kommune

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?

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 ai få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for
opkrævningse.jendommene i de øvrige kommuner.

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 14. juni 20.19

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 ialt.........

l4,B2l kr

............ 201 9

Viborg Kommune

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

,... l4,603,04 kr,

.......218,04 kr,

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

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

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

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

... l4.B2l,OB kr.

Kontaktoplvsn inFer

Administrativ myndighed. . . . Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?

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

Side 8 al 46
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Fra januar 2019 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven),

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

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

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

lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 201 I for ejerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 14. juni 2019

Vurderingsår.. .

Dato for seneste vurdering eller ændring...

Ejendomsværdi..................

Grundværdi....

Fradrag. . . . . . . . .

Stuehus grundværdi.....

Stuehusværdi..

KontaktoplVsninRer

Administrativ myndighed. Vurderingsstyrelsen

Telefonnummer

www adresse..

7222 1616

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

.........2018

..01 -r 0-20r B

r3,300,000 kr,

. 2,037,400 kr.

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

...... 9.200 kr,

... 846.800 kr,

https ://www.vurdst.dk/

Forfalden gæld til kommunen

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

ejendommen og dermed overtages af køberen7..

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyni ngsselskaber. "

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettigei 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
ejendomsdatarapporier for opkrævningse.jendommene 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 ydedigere 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 elendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

Side I af 46
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EJENDOMSSMT 1 og 2 halvår

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

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 14. juni 2019

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i alt.......

Gælden er opgjort pr................

Den ved rappodbestillingen oplyste tvangsauktionsdato... . .. . .. . ...

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgøre|sen.............

Forfalden gæld bilag......

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Gebvr for underretning

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældso oster vedrørende: Renter Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Rapport kØbt 14162019

Fapport færdig 1 4/6 201s

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

21.728,05 kr

08-08-201 I
0B-08-z0t 9

.......... Nej

..... Se bilag

r9.828,26 kr

450,00 kr

949,79 kr

Side 10 af 46
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Gældsooster vedrørende: RVkker Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Kontaktoplvsn inRer

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

500,00 kr

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

Kommunen

Kontakt egen kommune

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?

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.

Oplysningervedr. Zonestatus er indhentet d. 14. juni 2019

Zonestatus: Landzone

Matr.nr. 1a Nr. Borup By, Låstrup

Andel af makikel dækket af zonen.

Matr,nr. 1 ac Nr, Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1t Nr. Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1 u Nr, Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1 v Nr, Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1 x Nr, Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1y Nr. Borup By, Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr,nr. 1z Nr. Borup By, Låstrup

Andel af makikel dækket af zonen.

Matr.nr. 1æ Nr. Borup By, Låstrup

Andel af matrikel daekket af zonen.

Matr.nr,2q Sdr, Borup By. Låstrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Landzone

r00 %

100 %

100 %

r00%

100 %

100 %

100 %

100 %

r0o%

Side11 af46
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Matr,nr, 1bk Holmgård Hgd., Skals

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.nr, 1cp Holmgård Hgd., Skals

Andel af matrikel dækket af zc:nen.

Matr.nr. 2f Ugelris By, V. Tostrup

Andel af matrikel dækket af zonen.

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

100 %

r00%

100 %Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

Kommunen

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner

KommuneplaneT.........

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 adminisiration i det åbne land og
ansøgninger om byggetilladelse.

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

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneolan: Kommu neDlan 2017-2029

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

Kommune......

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

Dato for ikrafttrædelse af plan....

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

Matr.nr. 1 a Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr, 1 ac Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1t Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr, 1 u Nr, Borup By, Låstrup

Matr.nr, 1 v Nr. Borup By, Låstrup

Kommuneplan 2017-2029

... Viborg

21-06-2017

l0-06-20r 7

. .... Link

Side12af46
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Bapport færdig 14/6 2019

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Boruphedevej 6

8832 Skals

Matr.nr. 'l x Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1y Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1z Nr. Borup By, Låstrup

Matr,nr, 1æ Nr. Borup 8y, Låstrup

Matr.nr. 2q Sdr, Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1bk Holmgård Hgd,, Skals

Matr,nr. 1cp Holmgård Hgd., Skals

Matr,nr. 2f Ugelris By, V. Tostrup

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 1 4. juni 2019

Kommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 14. juni 2019

Kommune DI an: UdviklinRsstratepi 201 1

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

Kommune......

Planstatus. . . . . .

Omfang af revision......

Dato for vedtagelse af p|an........

Dato for ikrafttrædelse af plan.....

Link til plandokument.....

Matr,nr, 1a Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1 ac Nr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1t Nr. Borup By, Låstrup

Udviklingsstrategi 201 1

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

Vedtaget

Fuld revison

0z-r r -20r I

............05-01 -20r 2

.... Link
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1 u Nr, Borup By, Låstrup

1 v Nr. Borup By, Låstrup

1 x Nr. Borup By, Låstrup

1 y Nr. Borup By, Låstrup

1 z Nr. Borup By, Låstrup

1 æ Nr, Borup By, Låstrup

2q Sdr. Borup By, Låstrup

1bk Holmgård Hgd., Skals

1cp Holmgård Hgd., Skals

Zf Ugelris By, V. Tostrup

Matr.nr

Matr.nr

Matr.nr

Matr.nr

Matr.nr

Matr.nr

Matr.nr

Matr,nr

Matr.nr

Matr.nr

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplan: Udviklingsstrategi 201 5

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

Plannummer....

Kommune......

Planstatus. . . . . .

Omfang af revision......

Dato for offentliggørelse af planforslag...

Dato for start på offentliggørelsesperioden. . ... ... . .

Dato for slut på offentliggørelsesperioden... ... ... . .

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

Udviklingsstrategi 20 1 5

Udviklingsstrategi 201 5

. Viborg

. Forslag

Fuld revison

24-06-Z0r 5

24-06-20t 5

24-08-20r 5

.... Link

Matr.nr

Matr.nr,

Matr.nr,

Matr.nr,

Matr.nr,

Matr.nr,

Matr,nr,

Matr.nr,

Matr,nr,

1 a Nr. Borup By, Låstrup

1 ac Nr. Borup By, Låstrup

1 t Nr. Borup By, Låstrup

1 u Nr, Borup By, Låstrup

1v Nr. Borup By, Låstrup

1 x Nr. Borup By, Låstrup

1y Nr. Borup By, Låstrup

1 z Nr. Borup By. Låstrup

1 æ Nr. Borup By, Låstrup

130
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Matr.nr.2q Sdr. Borup By, Låstrup

Matr.nr. 1bk Holmgård Hgd., Skals

Matr,nr. 1cp Holmgård Hgd., Skals

Matr,nr. Zf Ugelris By, V. Tostrup

Kommuneplantillæg, vedta get

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplantil læg, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 1 4. juni 2019

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 14. juni 2019

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indheniet d. 14. juni 201 9

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold

Hvilke af løbsf orhold er der registreret f or ejendommen?.... sor Minirensantæg med direkte

udledning

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 udirådt af
kloaKeellesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning.

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 14. juni 2019

Matr,nr, 1v Nr, Borup By, Låstrup

Afløbsforhold. S0: Minirensanlæg med direkte udledning

Matr.nr, 1bk Holmeård Hed,, Skals

Afløbsforhold. S0: Minirensanlæg med direkte udledning

Matr,nr, 1x Nr, Borup BV, Låstrup

Rapport købt 14/62019

Bapport færdig 14/6 2019

Afløbsforhold.
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Matr,nr. 1æ Nr. Borup Bv, Låstruo

Afløbsforhold.

Matr,nr, 1v Nr, Borup Bv, Låstrup

Afløbsforhold.

Matr,nr. 1cp Holmeård Hed., Skals

Afløbsforhold.

Matr.nr, 1t Nr. Borup BV, Låstrup

Afløbsforhold.

Matr.nr. 1z Nr, Borup By, Låstrup

Afløbsforhold.

Matr.nr. 1 u Nr, Bv, Låstruo

Afløbsforhold

Matr,nr. 1ac Nr, Borup Bv, Låstrup

Afløbsforhold

Matr,nr. 2f Ugelris By, V. Tostrup

Afløbsforhold

Kontaktoplysn inger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

S0: Minirensanlæg med direkte udledning

S0: Minirensanlæg med direkte udledning

S0r l4inirensanlæg med direkte udledning

S0r l4inirensanlæg med direkte udledning

S0: Minirensanlæg med direkte udledning

S0r Minirensanlæg med direkte udledning

50r Minirensanlæg med direkte udledning

S0: Minirensanlæg med direkte udledning

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

Kommunen

KontaK egen kommune

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandf orsyninB er der registreret f or ejendommen?...
vandforsyningsanlæg (forsyner < l0

lkke alment

ejendomme)

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

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 1 4. juni 201 I

Matr,nr, 1v Nr. Borup By, Låstrup

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr,nr. 1bk Holmeård Hgd., Skals

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr.nr. 1x Nr. ruD Bv, Låstruo

Vandforsyning..

Matr.nr. 1æ Nr, Borup By, Låstrup

lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Vandforsyning.

Side16af46
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Matr,nr. 1 Nr. Boru Låstr

Vandforsyning lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr.nr. 1cp Holmgård Hed,, Skals

Vandforsyning..

Matr.nr, 1t Nr, Borup Bv, Låstrup

lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < l0 ejendomme)

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr.nr. 1z Nr. Borup Bv, Låstrup

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr.nr, 1 u Nr. Borup By, Låstrup

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 1 0 ejendomme)

Matr.nr. 1ac Nr. Borup By, Låstrup

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Matr.nr. Zf Usel ris Bv, V, Tostruo

Vandforsyning. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed. Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Er ejendommen beliggende iet område med drikkevandsinteresser?

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 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 indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal

forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 14. juni 2O19

Matr,nr, 1a Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

Type af område........ Områder med drikkevandsinteresser (l stk,)

Matr,nr, 1ac Nr. Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Rapport købt 14/62019

Rapport færdig 1 4/6 2019

la

ja

la

Områder på matriklen
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Type af område

Matr.nr. 1t Nr. Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Type af område........

Matr.nr. 1u Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Type af område........

Matr,nr, 1v Nr. Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

Iype af område.........

Matr,nr, 1x Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

Iype af område........

Matr,nr. 1v Nr. Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

Type af område

Matr.nr. 1z Nr. Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

lype af område

Matr.nr. 1æ Nr, Borup BV, Låstrup

Er mairiklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Type af område

Matr,nr, Zq Sdr, Boruo Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

0mråder med drikkevandsinteresser (l stk.)

0mråder med drikkevandsinteresser (1 stk.)

Områder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

0mråder med drikkevandsinteresser (l stk,)

Områder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

Områder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

0mråder med drikkevandsinteresser (l stk,)

la

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

Ja

Ja

la

la

la

0mråder på matriklen:
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Type af område

Matr.nr, 1bk Holmeård Hed,, Skals

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Type af område. . . . ... .

Matr,nr. 1co Hol meård Hgd,, Skals

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

Type af område........

Matr,nr, Zf Ueelris Bv, V, Tostrup

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder med drikkevandsinteresser (l stk,)

Områder med drikkevandsinteresser (l stk.)

Områder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

la

Rapport købt '1416 2019

Rapport færdig 14/6 2019

la

Nej

0mråder på matriklen:

KontaktoplvsninFer

Administrativ myndighed.... Kommunen

Natur, skov og landbrug

Fredskov

Er ejendommen pålagt fredskovspligtT

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har
pligt til ai drive arealet efter skovlovens regler om bæredygtig drift.
Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede
skovdyrkning.

Oplysninger vedr. Fredskov er indhentet d. 1 4. juni 201 9

Matr,nr, 1a Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen pålagt fredskovpligt?..... .. ...

Matr.nr, 1ac Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen pålagt fredskovpligt?... .. .....,

Matr.nr. 'lt Nr. BoruD Bv, Låstruo

Er matriklen pålagt fredskovpligt?...

Areal med fredskov........

Omfang med fredskov på matriklen.

Matr.nr. 1u Nr, Boruo Bv, Låstruo

Er matriklen pålagt fredskovpligt?.........

Matr.nr. 1v Nr. Borup $y, LåstruO

Er matriklen pålagt fredskovpligt?

la

Nej

Nel

Nej

Nej

Side19af46
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Matr.nr. 1x Nr. Borup Bv, Låstrup

Er matriklen pålagt fredskovpligt?...

Areal med fredskov........

Omfang med fredskov på matriklen-

Matr,nr, 1v Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen pålagt fredskovpligt?

Matr,nr, 1z Nr. Borup By, Låstrup

Er makiklen pålagt fredskovpligt?

Matr.nr. 1 Nr, Boru Låstru

Er matriklen pålagt fredskovpligt?...... .....

Matr,nr. 2q Sdr. Borup Bv, Låstrup

Er matriklen pålagt fredskovpligt?.......... .

Matr,nr. 1bk Holmgård Hed,, Skals

Er matriklen pålagt fredskovpligt?

Matr.nr, 1cp Holm gård Hgd., Skals

Er matriklen pålagt fredskovpligt?

Matr,nr. 2f Uselri s Bv, V. Tostruo

Er matriklen pålagt fredskovpligt?

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Telefonnummer. . .

Emailadresse. . . . .

www adresse....

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig '14/6 2019

Milløstyrelsen

Miljøstyrelsen

72 54 40 0A

mst@mst.dk

http://mst.dk/

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommenZ

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandløb".

.la

Beskyttede naturtyper

Vejledende registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens g 3,

Disse er:
. søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2,
. moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500
m2,
. "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 25OO m2,
. visse udpegede vandløb & alle moser i f. m. beslqyttede vandhuller, søer eller vandløb.
Beskyltelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur
kræver tilladelse (dispensation).

Et bestqttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er besli/ttet.
Omvendt kan et areal som i dag ikke er bes$et, ændre sig, så det bliver det.

Side 20 at 46
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Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, boianik, omlægningshyppighed m, m.) der
afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende
Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil itvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og
vurdering af arealet.

Oplysninger vedr. Beskyttede naturtyper er indhentet d. 1 4. juni 2019

Matr,nr. 1a Nr, Borup By, Låstrup

Er der beslqltede naturtyper på matriklen?

Områder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Naturiype. . . . . . . . . . . . . . .

Matr,nr, 1ac Nr. Borup BV, Låstrup

Er der beslqÅiede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Matr,nr, 1t Nr, Borup By, Låstrup

Er der bes[rttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklenl

Matr.nr, 1u Nr. Borup By, Låstrup

Er der bes$tede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Naturtype...............

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Naturiype. . . . . . . . . . . . . . .

Matr,nr. 1v Nr. Borup BV, Låstrup

Er der beskyttede naturtyper på makiklen?

0mråder på matriklen:

Matr.nr, 1x Nr. Borup By, Låstrup

Er der beslyttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Matr.nr. 1v Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der beskyttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Matr,nr, 1z Nr, Borup By, Låstrup

Ja
Fapport købt 1416 201 I
Fapport færdig 14/6 2019

. Eng (4 stk,)

Mose (2 stk,)

Nej

Nej

... Mose (1 stk,)

..... Eng (1 stk,)

Overdrev (1 stk,)

... Hede (l stk.)

Nej

Nej

la

la
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Er der beslqfitede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . ,

Matr,nr. 1æ Nr. Borup By, Låstrup

Er der beslqittede naturtyper på matriklen?

Områder på matriklen

Naturtype. . . . . . . . . . . . . .

Matr.nr. Zo Sdr. BorUD BV, Låstruo

Er der besffiede naturtyper på matriklen?

Områder på matriklen:

Matr.nr, 1bk Holmeård Hed., Skals

Er der beskyttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen

Naturtype. . . . . . . . . . . . . .

Matr.nr, 1cp Holmgård Hgd,, Skals

Er der beskyttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Matr.nr. Zf Ugelris By, V, Tostrup

Er der beslryttede naturtyper på matriklen?

Områder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Naturtype...

Kontaktoolvsnrnger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

la

Hede (1 stk,)

Hede (1 stk.)

Eng (2 stk,)

Eng (1 stk,)

la
Fapport købt 14/62019

Rapport færdig 14/6 2019

Nej

Ja

la

Ja

. Eng (3 stk,)

Mose (1 stk,)

Kommunen

Kontakt egen kommune

Beskyttede vandløb

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er besllyttet efter
naturbeskyltelseslovens S 3.
Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet.
Tilstandsændring af bes(yttet natur kræver kommunens dispensation.

Oplysninger vedr. BesMtede vandløb er indhentet d, 14. juni 2019

Matr.nr. 1a Nr. Borup BV, Låstrup

Er der beskyttede vandløb på matriklen? la
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Matr,nr. 1ac Nr. Borup Bv, Låstrup

Er der beskyttede vandløb på matriklen?..

Matr.nr, 1t Nr. Borup BV, LåstruD

Er der beskyttede vandløb på matriklen?

Matr.nr. 1u Nr rUD BV, LåstruD

Er der beskyttede vandløb på matriklen?

Matr.nr, 1v Nr. Borup BV, Låstrup

Er der beskyttede vandløb på matriklen?,

Matr.nr. 1x Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der beshr'ttede vandløb på matriklen?

Matr.nr, 1v Nr. Borup Bv, Låstrup

Er der beskyttede vandløb på matriklen?

Matr.nr. 1z Nr. Boruo Bv, Låstruo

Er der beskyttede vandløb på matriklen?

Matr,nr, 1æ Nr, Borup By, Låstrup

Er der beskyttede vandløb på matriklen?.,

Matr.nr. Zq Sdr. Borup Bv, Låstrup

Er der besfftede vandløb på matriklen?..

Matr.nr, 1bk Holmgård Hgd,, Skals

Er der beslryttede vandløb på matriklen?..

Matr,nr. 1co Holm eård Hed.. Skals

Er der beskyttede vandløb på matriklen?

Matr.nr, Zf Ugelris By, V. Tostrup

Er der beslqttede vandløb på matriklen?.

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Nej

Nej

Rapport købt 14/6 2019

Fapport færdig 14/6 2019 la

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

.Ja

la

ja

Kommunen

Kontal( egen kommune

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på

ejendommenT.................

lnternationale naturbeskyttelsesområder består af hhv. Fuglebes$[telsesområder,
Habitatområder samt Ramsarområder.
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Fu glebeskyttelsesområder

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.

Oplysninger vedr, Fuglebeskyttelsesområder er indhentet d. 14. juni 20'19

Matr,nr. 1a Nr. Borup Bv, Låstrup

Er der fuglebeslqttelsesområde på matriklen?

Matr,nr, 1ac Nr, Borup By, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr. 1t Nr. Borup By, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr. 1u Nr. Borup Bv, Låstrup

Er der fuglebeslgttelsesområde på matriklen?

Matr,nr, 1v Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der fuglebes(gttelsesområde på matriklen?

Matr.nr, 1x Nr. Borup By, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr. 1v Nr Boruo Bv, Låstruo

Er der fuglebesl<yttelsesområde på matriklen?

Matr.nr, 1z Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr, 1æ Nr. Borup BV, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr. 2q Sdr. Borup BV, Låstrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr, 1bk Holmgård Hgd., Skals

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr.nr. 1co Holm eård Hed,, Skals

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Matr,nr, 2f Ugelris Bv, V, Tostrup

Er der fuglebeskyttelsesområde på matriklen?

Kontakto lysninger

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nel

Nej

Nej

Nej

Administrativ myndighed.
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Habitatområder

Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at best<ytte dels for at
genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Oplysninger vedr. Habitatområder er indhentet d, 14. juni 2019

Matr,nr. 1a Nr, Borup BV, Låstrup

Er der habitatområde på makiklen?

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer.........

Nummer for habitatområde...............

Matr.nr, 1ac Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der habiiatområde på matriklen?

Matr,nr, 1t Nr. Borup By, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

Matr,nr, 1u Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?......

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer........

Nummer for habitatområde-... -.. -.... - -.

Matr.nr, 1v Nr, Borup By, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

0mråde: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nøne Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer.........

Nummer for habitatområde...............

Matr.nr. 1x Nr, Borup By, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

Matr.nr. 1v Nr, Borup BV, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nøne Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer.........

Nummer for habitatområde...............

Matr,nr. 1z Nr. Borup Bv, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nøne Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer........

Nummer for habitatområde... ....

Rapport købt 14162019

Rapport færdig 1 4/6 2019 ja

DKOOEYI 34

.......... 30

DKOOEY] ]4

. ..... ,. l0

DKOOEYI 34

.......... 30

DKOOEYl ]4

.......... l0

DKOOEYI 34

.......... 30

Nej

Nej

la

la

Nej

Ja

Ja
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Matr.nr. 1æ Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der habitatområde på matriklen?

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer.........

Nummer for habitatområde...............

Matr.nr. 2o Sdr. Boruo Bv, Låstruo

Er der habitatområde på matriklen?

Matr.nr. 1bk Hol mRård Hpd., Skals

Er der habitatområde på matriklen?

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer.........

Nummer for habitatområde. . .............

Matr.nr. 1cp HolmRård Hgd., Skals

Er der habitatområde på matriklen?........

Område: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer........

Nummer for habitatområde...............

Matr.nr. 2f Ueelris Bv, V, Tostrup

Er der habitatområde på matriklen?

0mråde: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nøne Ådal, Skravad Bæk

Natura 2000 nummer........

Nummer for habitatområde.........

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. Miljøstyrelsen og kommunen

Fapport købt 14/62019

Fapport færdig 14/6 2019

DKOOEYI ]4

......... . t0

DKOOEYI ]4

......... _ 30

Nej

la

la

DKOOEYI ]4

. .. ..... l0

DKOOEYI 34

.... ..... 30

la

Ramsarområder

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 ejendommen.

Oplysninger vedr. Ramsarområder er indhentet d. 14. juni 2019

Matr,nr. 1a NJ, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr, 1ac Nr. Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr. 1 N . Boru Låstr

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr, 1u Nr. Borup Bv, Låstrup

Nej

Nej

Nej
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Er makiklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr, 1v Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr. 1 x Nr, Boruo Bv. Låstruo

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr, 1 Nr. Boru Låstru

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr. 1z Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr,nr. 1æ Nr. Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Ma N.2 r. Boru Låstru

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr,nr. 1bk Holmgård Hgd,, Skals

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr,nr, 1cp Holmsård Hed., Skals

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Matr.nr, Zf Ugelris By, V. Tostrup

Er matriklen beliggende i et ramsarområde?

Kontaktoplvsn inRer

Administrativ myndighed- Miljøstyrelsen

Landbrugspligt

Er ejendommen pålagt landbrugspligtT

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 mr).
Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattei af landbrugslovens regler. Det
betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.

Oplysninger vedr. Landbrugspligt er indhentet d. 14. juni 2019

Matr,nr. 1a Nr. Borup Bv, Låstrup

Matr,nr, 1ac Nr, Borup BV, Låstrup

Matr.nr. 1t Nr, BoruD BV, Låstrup

Matr.nr, 1u Nr. Borup By, Låstrup

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Rapport købt 1 4/6 201 I
Rapport færdig 1 4/6 2019
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Matr.nr. 1v Nr, Borup BV, Låstrup

Matr.nr. 1x Nr. Borup Bv, Låstrup

Matr.nr. 1v Nr. Boruo Bv, Låstruo

Matr.nr. 1z Nr, Boruo Bv, Låstruo

Matr,nr. 1æ Nr. Borup BV, Låstrup

Matr,nr, 2q Sdr. Borup Bv, Låstrup

Matr,nr, 1bk Holmeård Hsd., Skals

Matr.nr. l co H eård Hed., Skals

Matr,nr, 2f Ugelris By, V. Tostrup

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Telefonnummer

Emailadresse..

www adresse. .

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen Kunder & Produktion Jordfordeling &
Landbrugslov

33 95 80 00

landbru gsloven@lbst,dk

http://lbst.dk/

Rapport købt 14/62015

Fiapport færdig 1 4/6 2019

Fredede fortidsminder, bygge- og
beskyttelseslinjer

F redede fortidsmi nder og forti dsm i ndebeskyttelsesl inj er

Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på

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

På ejendommen kan der ligge fredede fortidsminder, der er bes$et ifølge Museumsloven.
Ejendommen kan endvidere være helt eller delvist beliggende indenfor en
fortidsmindebeskyttelseslinje.

Fredede fortidsminder

la

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

fie: Køkkenmøddinger, vigtige oldtidsbopladser, jorddækkede ruiner af bygninger og veje
mm.
lfølge museumsloven må man ikke foretage ændringer af fredede fortidsminder. En ændring
kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at ingen tiltag, der
indebærer 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 fredet. 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 være fredet, når ejer har fået
meddelelse herom fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgivningen er i udgangspunktet restriktiv, og for at opnå dispensation skal ændringen
kunne betragtes som et s€erligt tilfælde. I disse tilfælde er det Fortidsmindeenheden i Center
for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, der har bemyndigelse til at dispensere fra beskyttelsen
og give tilladelse til ændringer.

Oplysninger vedr. Fredede fortidsminder er indhentet d. 14. juni 2O19
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Er der registreret fredede fortidsminder på ejendommen?

Matr.nr. 1a - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Link til fredning...,

Matr,nr. 1ac - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr. 1t - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr,nr. 1 u - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr,nr. 1v - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr, 1x - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr. 1 y - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fodidsminder på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer,

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype...,....

Datering............

Link til fredning....

Matr.nr. 1z - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr. 1æ - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr. 2q - Sdr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredntngsnummer

la

Rapport købt 14/6 2019

Rapport lærdig 14/6 2019
r 80930

r 30908

..... 69

Rundhøj

. 0ldtid

.... Link

I B09Bl

I 30908

...... 59

Rundhøj

.. 0ldtid

.... Link

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

.Jd

Nej

Nej

.ld

I 80929
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Stednummer. -....

Lokationsnummer

Anlægstype.......

Datering. . . . . . . . . . .

Link til fredning...

Matr,nr. 'l bk - Holmgård Hgd., Skals

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr.nr. 1cp - Holmgård Hgd., Skals

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

Matr,nr. Zf - Ugelris By, V. Tostrup

Er der registreret fredede fortidsminder på matrikelnummeret?

KontaktoplysninFer

Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger - forklaring.

Adresse. . . . . . . . . .

Telefonnummer..

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots - og Kulturstyrelsen

HC Andersens Blvd. 2, 1553 København K

33954200

Rapport købt 14162019

Rapport færdig 14/6 2019
Nej

Nel

Nej

Fortidsm indebeskyttelsesl injer

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 vigiige oldtidsbopladser,
mindesmærker samt sten- og jorddiger kan være fredet.

lfølge Naturbest<yttelsesloven er der fastlagt en bestqyttelseslinje på 1OO meter omkring
flere synlige fredede {ortidsminder. 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 i terrænet eller at placere bebyggelse såsom bygninger,
campingvogne, skure, eller lignende indenfor beskyttelseszonen. Forbuddet omfatter også
midlertidige ændringerne. Undtaget er dog landbrugsmæssig drjft, 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
Fortidsmindebesllyttelseslinjen forvaltes af landets 98 kommuner og de kan i særlige tilfælde
give dispensation til ændringer indenfor bes(yttelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen, de
kulturhistoriske museer, interesseorganisationer m,fl. er klageberettiget og kan indbringe
afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Oplysninger vedr. Fortidsmindebes[yttelseslinjer er indhentet d. 14. juni 201 I

Er der registreret fortidsmindebeslqttelseslinjer på ejendommen?

Matr.nr. 1 a - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeskyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer.

Stednummer... ...

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstaius. . .

Link til fredning....

Ja

Ja
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Matr.nr. 1 ac - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeskyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer,

Anlægstype.......,

Datering............

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Siednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype.......,

Datering...........,

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Matr.nr. 1t - Nr. Borup By. Låstrup

Er der registreret fortidsmindebes[yttelseslinjer på matrikelnummeret?

Matr.nr. i u - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeslryttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlaegstype. . . . . . .

Datering...........

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer

Anlægstype.......

Datering...........

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

la

Fiapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 1416 2019

I 80929

1 30908

..... 36

Rundhøj

. 0ldtid

....... B

.... Link

I 80976

I t0908

..... 91

Rundhøj

.. Oldtid

.....,. B

.... Link

I 80973

I 30908

...... 66

Rundhøj

.. oldtid

....... B

.... Link

Nej

Ja
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Stednummer.. .. . .

Lokationsnummer

Anlægstype.......

Datering...........

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer,

Anlægstype......",

Datering............

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer,

Anlægstype..".....

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer... -..

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning....

Matr.nr. 1v - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeslryttelseslinjer på matrikelnummeret?

Matr,nr, 1x - Nr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeskyitelseslinjer på matrikelnummeret?

Matr.nr, 1y - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeskyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhø.i

Fredningsnummer

Stednummer.,....

Lokationsnummer

Anlægstype.......

r 30908

..... 66

Rundhøj

,. 0ldtid

.',.... B

.... Link

I 80920

r 30908

......64

Rundhøj

.. 0ldtid

....... B

.... Link

I B09t I
I 30908

.....62

Rundhøj

. 0ldtid

....... B

.... Link

I 80980

I 30908

....... 63

. Rundhøj

Stenalder

........ B

..... Link

Nej

Nej

r 80926

I 30908

..... 60

Rundhøj

Rapport købt 14/62019

Rapport færdig 1 4/6 2019

Ja
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Datering. . . . . . . . . ,

Fredningsstatus.

Link til {redning.

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer,

Anlægstype.......,

Datering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Matr.nr. 1z - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeskyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype.......,

Datering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

0tdtid

.... B

. Link

I 80978

r 30908

..... 93

Rundhøj

. 0tdtid

....... B

.... Link

I 80926

r 10908

..... 60

Rundhøj

. oldtid

....... B

.... Link

r 80922

I 30908

......67

Rundhøj

Rapport købt '1416 2019

Rapport færdig 1 416 2019

Ja
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Datering. . . . . . . . .

Fredningsstatus.

Link til fredning.

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer. - -. -.

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Daiering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...,

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer. . . . . .

Lokationsnummer

Anlægstype.......

Datering. . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype.......,

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstaius. . .

Link til fredning....

Rundhøi

Fredningsnummer

Stednummer. . . . . .

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

r.50

otdtid

I 80923

1 30908

..... 68

Rundhøj

. Otdtid

.., '... B

.... Link

r 80978

I 30908

..... 93

Rundhøj

. oldtid

....... B

... Link

r 80925

I 30908

....... 65

. Rundhøj

Stenalder

',...... ' B

..... Link

180977

r 30908

..... 92

Rundhøj

. Oldrid

... .... B

,... Link

r 80981

I 10908

...... 59

Rundhøj

.. Otdtid

....... B

B

Link
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Link til fredning.

Matr.nr. 1 æ - Nr, Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeslryttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer

Anlægstype.......

Datering. . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer. . . . . .

Lokationsnummer

Anlægstype........

Daiering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstaius. . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer,

Anlægstype.......,

Datering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstatus" . .

Link til fredning...

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning....

Rundhøj

Fredningsnummer,

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link

I 80923

r 30908

..... 68

Rundhøj

. 0ldrid

....... B

.... Link

I 80976

I 10908

..... 9t

Rundhøj

. 0ldtid

....... B

.... Link

1 80973

I 30908

..... 66

Rundhøj

. 0ldtid

.....,. B

.... Link

180977

I 10908

..... 92

Rundhøj

. 0tdrid

..,.... B

Ja

Rapport købt 1416 2019

Rapport færdig 14/6 2019
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Link til fredning.

Rundhøj

Fredningsnummer

Stednummer......

Lokationsnummer.

Anlægstype.......,

Datering. . . . . . . . . . . ,

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...

Matr.nr. 2q - Sdr. Borup By, Låstrup

Er der registreret fortidsmindebeslyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Rundhøj

Fredningsnummer,

Stednummer.. -...

Lokationsnummer.

Anlægstype........

Datering. . . . . . . . . . . .

Fredningsstatus. . .

Link til fredning...,

Matr.nr. 1bk - Holmgård Hgd,, Skals

Er der registreret fortidsmindebesllyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Matr,nr. 1cp - Holmgård Hgd., Skals

Er der registreret fortidsmindebes[yttelseslinjer på matrikelnummeret?

Matr.nr. 2f - Ugelris By, V. Tostrup

Er der registreret fortidsmindebeskyttelseslinjer på matrikelnummeret?

Kontaktoolvsnrnger

Link

I 80980

I t0908

....... 63

. Rundhøj

Stenalder

......... B

..... Link

Rapport kØbt 1 4/6 201 I
Rapport færdig 1 4/6 2019

Ja

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommenT

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er bes\ittet mod tilstandsændringer, jf.
museumsloven. BesMtelsen gælder 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 i et område.

Oplysninger vedr. Besl<yttede sten- og jorddiger er indhentet d. 14. juni 20 l9

Matr.nr. 1a Nr. Borup BV, Låstrup

Er der besllyttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Nej

Nej

Nej

Side 36 af 46



r_53

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Boruphedevej 6

8832 Skals

!4atr.nr. 1ac Nr. Borup BV, Låstrup

Er der best<yttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr.nr. 1t Nr, BoruD Bv, Låstruo

Er der beslqttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr.nr. 1u Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr,nr. 1v Nr, Borup By, Låstrup

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr,nr, 1x Nr, Borup By, Låstrup

Er der beslgtede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr.nr. 1v Nr. BoTUD BV, LåstTuD

Er der bes(fitede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr.nr, 1z Nr, Borup Bv, Låstrup

Er der beslqltede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr,nr, 1æ Nr. Borup BV, Låstrup

Er der beskyitede sten- eller jorddiger på matriklen?

M .N.2 Sdr. Bor Låstru

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr,nr. 1bk Holmeård Hed., Skals

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr.nr. 1cp Holmgård Hed., Skals

Er der beslqttede sten- eller jorddiger på matriklen?

Matr,nr, 2f Ueelris By, V. Tostrup

Er der bes$tede sten- eller jorddiger på matriklen?

Ko rnRer

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

la

Fapport købt 14/62019

Rapport færdig 14/6 2019

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

.Ja

Nej

Nej

Nej

Kommunen

KontaK egen kommune

Skovbyggelinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

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.

Oplysninger vedr. Skovbyggelinje er indhentet d. 14. juni 2019
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Matr,nr, 1a Nr, Bv. Låstruo

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen:

rype.....................

Matr,nr, 1ac Nr, Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

rype.....................

Matr,nr. 1t Nr, Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

rype.....................

Matr.nr. 1u Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen:

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

M r.nr, 1v Nr, Boru Låstru

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen:

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

Matr.nr. 1x Nr. Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen

rype....................

M .nr. 1 Nr, Boru Låstru

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

Type........ .

Matr.nr, 1z Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen:

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

la

Rapport købt 14/6 2019

Rapport færdig 14/6 2019

6ældende (2 stk,)

la

Cældende (Z stk,)

Cældende (2 stk.)

Cældende (2 stk,)

Gældende (2 stk,)

Gældende (Z stk,)

Cældende (2 stk,)

la

la

Ja

la
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Matr,nr, 1æ Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

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

Matr.nr. 2o Sdr. uo Bv, Låstruo

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

Matr.nr, 1bk Holmgård Hgd,, Skals

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

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

Matr.nr, 1cp Holmgård Hed,, Skals

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

0mråder på matriklen:

Type....................,

Matr,nr. 2f Uselris BV, V, TostruD

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?

Områder på matriklen:

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

Kontakto nlnger

Administrativ myndighed.......

Kontaldoplysninger - forklaring.

la

Nej

Ja

Ja

la

Rapport købt 14/6 2019

Fapport færdig 14/6 2019

Cældende (2 stk,)

Cældende (1 stk,)

Cældende ('l stk,)

Cældende (Z stk.)

Kommunen

Kontakt egen kommune

Sø- og åbeskyttelsesl injer

Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinjeT

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv Søbes(yttelseslinjer og Åbeskyttelseslinjer.

la

Søbeskyttelseslinje

Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som
levesteder og spredningskorrrdorer for plante- og dyreliv. lndenfor bes$telseslinien er der
generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer
i terrænet, beplantningen o.l.

Oplysninger vedr. Søbeskyttelseslinje er indhentet d. 14. juni 2019

Matr,nr. 1a Nr, Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeslqlttelseslinje? Ja
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Matr,nr, 1ac Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbes[yttelseslinje?

Matr,nr. 1t Nr. Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinje?

Matr.nr 1 u Nr, Boruo Bv, Låstruo

Er matriklen beliggende indenfor en søbesllyttelseslinje?

Matr.nr, 1v Nr. Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbesllyttelseslinje?

Matr.nr. 1x Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeslryttelseslinje?

Matr,nr, 1V Nr. Borup Bv, Låstrup

Er makiklen beliggende indenfor en søbeslqrttelseslinje?

,nr, 1z Nr. Boru Låstru

Er matriklen beliggende indenfor en søbeslqrttelseslinje?

Matr.nr. 1æ Nr, Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinje?

Matr.nr. Zq Sdr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinje?

Matr.nr, 1bk Holmeård Hgd,, Skals

Er matriklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinle?

Matr.nr. 1 Holm ård Skals

Er makiklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinje?

Matr,nr. 2f Ugelris By, V. Tostrup

Er matriklen beliggende indenfor en søbeslryttelseslinje?

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Net

Nej

Rapport købt 1416 2019

Rapport færdig 1416 2019 la

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kommunen

Kontal( egen kommune

Abeskyttelseslinje

Åbeskyltelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor besllyttelseslinien
tale om et generelt forbud mod ændringer.

Oplysninger vedr ÅbeskrTttelseslinje er indhentet d. 14. .iuni 20.19

Matr,nr, 1a Nr, Borup By, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en åbeslqttelseslinje?

Matr.nr. 1ac Nr. Borup By, Låstrup

Ja
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Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinle?

Matr.nr. 1t Nr. Borup BV, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr.nr. 1u Nr uD Bv, Låstruo

Er matriklen beliggende indenfor en åbestqyttelseslinje?

Matr,nr. 1v Nr, Borup BV, LåstruD

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr.nr, 1x Nr, Borup By, Låstrup

Er mairiklen beliggende indenfor en åbes(yttelseslinje?

Matr,nr, 1v Nr. Borup Bv, Låstrup

Er mairiklen beliggende indenfor en åbeslryttelseslinje?

Matr.nr, 1z Nr, Borup Bv, Låstrup

Er maViklen beliggende indenfor en åbesllyttelseslinje?

Matr,nr, 1æ Nr, Borup Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr,nr. Zq Sdr, Boru p Bv, Låstrup

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr,nr, 1bk Holmeård Hed,, Skals

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr.nr, 1cp Holmsård Hed., Skals

Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?

Matr.nr, Zf Ugelris BV, V, Tostrup

Er matriklen beliggende indenfor en åbeslqÆtelseslinje?

Konta lnger

Administrativ myndighed.......

Kontal<toplysnrnger - forklaring.

Nej

Nej

.la

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

.la

Fapport købt 14/62019

Rapport færdig 14/6 2019

Kommunen

Kontakt egen kommune

Side 41 af 46



158

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Boruphedevej 6

8832 Skals

0m ejendomsdatarapporten

Rapport købt 14/62019

Rapport færdig 14/6 2019

Generelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om
den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en 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 komplet, vil det fremgå af et hentet dokument,
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil

ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport

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

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

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret
(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom

de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af
ejendommen.

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 resuhatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af

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

Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer veeret forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1 . juli 2012 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende 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 bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle

lredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer,
som går ud over almindelig vedligeholdelse.

Byggeskadefonden (BvB)
Her kan du se BvB's eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt
byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og 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 to
senesle grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der iden
samlede elendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.

Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkraevning 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.

lndefrysning af grundskyldsstigning
Fra 2O18-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som fØrst
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Elendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men elendomsvurderingssystemet er under
omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 201 1 -vurderingen nedsat med 21/z

procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingenfra2Ol4.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 201 1 og for
erhvervsejendommel'ra2012. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

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

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

nævnet den 1 . september 201 2 og senere, Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om
huslejens størrelse.

Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% 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 stormf ald
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 ellerforetage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer.

Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinler for den
enkelte kommunes udvikling. Den 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.

Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Dei kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m.
De er en del af den overordnede {ysiske 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 gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i

Polen.

Fapport købt 14/62019

Rapport færdig 1 4/6 2019

Side 44 af 46



l_ 61

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Boruphedevej 6

8832 Skals

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" (f orslag)
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
iil at fremme vækst og udvikling i de kystneere 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 ildt inde i landet

Aktuelle af løbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen

Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, {x alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9.

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 {ælles 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.

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

Jordf orureningsattest
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 om{attet af
lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordllytning.

Påbud iht. jordforureninBsloven
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, nr. I 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 skovbrugsformå|. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den
langsigtede skovdyrkning.

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

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

Beskyttet natur
Beskyltet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeslqyttelsesloven $ 3. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et område med beskyltet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på ejendommen.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
lnternationale bes$elsesområder er opdelt i hhv Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Landbrugspligt
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 gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende,

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Vedr. f rednin gsstatus:

A. Fredet før 1 937
B. Fredet 1937 eller senere

C. lkke fredningsværdig 1937-56
D, lkke fredet eller aflyst før 2009
lt_

Beskyttede sten- og jorddiBer
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er bes(yttet 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
bvgge.

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbes[yttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskonidorer for plante- og dyreliv lnden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod eendringer,
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l,

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

Klitf redningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagenak og Vesterhavet.
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at u'døve aktiviteter, der kan føre til øget risiko
for sandflugt.

Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyltelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbeskyttelseslinje 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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Ejendommen
Ejendommens adresse:.........
Ejendomsnummer:..............
Kommune:.....
Ejerforhold:. . . . .

Enhedens samlede areal:......
Anvendelse:...
Antal værelser:...................
Antal samlet fast ejendomme:.
Antal matrikelnumre:.. -.....
Antal bygninger:. . . . . . . . . . . . . . . . .

..... Boruphedevej 6, BB32 Skals
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BBR-meddelelsen..........
EnergimærkninS . ..... ...........................
Tilstandsrapport. . . . . . . . . . . . . . . .

Elinstallationsrapport. . . . . . . . . .

Byggesag......
Byggeskadeforsikring. . . . . .

Olietanke. . . . . . .

Fredede bygninger......
Byggeskadefonden (BvB)......

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)...
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . .

lndefrysning af grundskyldsstigning. . . . . . . . . . . . . . .

Ejendoms- og grundværdi
Vurderingsmeddelelse. . . .

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

Arbejderbolig..
Jordrente. . . . . . .

Statstilskud efter stormfald

Planer
Zonestatus.....
Lokalplaner....
Landzonetilladelser. . . . . . . .

Kommuneplaner................
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Hovedstadsområdets transportkorridorer. . . . . . . . .

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" (forslag)..........
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Grundvand - Drikkevandsinteresser....... ...................... la
Grundvand - Følsomme indvindingsområder............ .....Nej

lordforurening
Jordforureningsattest. . . . . . . . . .

Kortlagt jordforurening.. . .....
Områdeklassificering. . . . . . . . . .

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

Natur, skov og landbrug
Fredskov.......
Majoratsskov..
Beskyttet natur........
lnternationale naturbeskyttelsesområder. . . . .

Landbrugspligt

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Beskyttede sten- og jorddiger.......
Skovbyggelinjer............
Sø- og åbeskyttelseslinjer.....
Kirkebyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . .

Klitfredningslinje................
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Denne jordforureningsatiest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

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 daia 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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1a

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

a' tl

1*

Qg;''a;t'"

Forureningsstatus
Matrikel status: udgået før kortlægning.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven

o nl romlo er

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

4a

/a

,1 f
II

t okalitetsnurnmer 775-A0173
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Datå om miljøet i Danmark

Lokalitetsnavn OLIEOPLAG, BORUP

Yderligere matrikler på lokalitet:

Nr. Borup By, 1ac udgået før kortlægning

Baggrund for status
Matriklen blev vurderet til ikke at være omfattet af kortlægningen da

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

lngen baggrund for status fundet

Baggrund for status for forurenede arealer



Midtjylland

Danmarks Miljdportal
Data om miljøet i Danmark

Reg ionshuset H olstebro, L ægårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffer@ru.rm.d k

www.jordmidt.dk

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

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

r.66

Den 14-06-2019, kl. 09:05

2 9 58f 9 52-f 3 d2- 42b7 -821f-e6002 2d bf c cf
Side 3 af 4

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD 5206023C0 C'CC125723400431 5E B ?

OpenDocument
Bemærkning Hvis din grund ikke eromfattet 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

Viborg Kommune



Jordforurening, Vl
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (Y2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
hø1grad afsikkerhed kan leegges til grund, at der på arealeter enjordforurening afen sådan art og koncentration, atforurening
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 atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte tilfælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
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 Miljdportal
Data om miljøet i Darrrnark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2'l 00 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Side 1 af 4

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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1ac

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

N

A

nfrr
Forureningsstatus
Matrikel status: udgået før kortlægning.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

romlo

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2'100 København Ø,
www.miljoeportal.dk

o
Lokalitetsnummer 775-O0173



Danmarks Miljdportal
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Den 14-06-2019, kl. 09:05
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Data om miljøet i D*nrnark

Lokalitetsnavn OLIEOPLAG, BORUP

Yderligere matrikler på lokalitet:

Nr. Borup By, 1a udgået før kortlægning

Baggrund for status
Matriklen blev vurderet til ikke at være omfattet af kortlægningen da:

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

lngen baggrund for status fundet

Baggrund tor status for forurenede arealer
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Danmarks Miljdportal
Data om miljøet i Danmark Den 14-06-2019, kl. 09:05

nt

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Re g ionshuset H olstebro, L ægårdvej 1 2, 7 500 Holstebro
jord-raastoffer@ru.rm.d k

www.jordmidt.dk

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

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

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD5206023C0CSCC12572340043'15E8?
OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

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

5ee56e29-c0fe-4343-bb67-f63fdb2 1 eff4
Side 3 af 4

Viborg Kommune



Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (V1),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (Y2), hvis der ertilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har veeret 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.

Områdeklassificerang
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens $ 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte til fælde kan unøjagtigheder i mairikeltegningen 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.

Danrnarks Miljdportal
Data om miljøet i Danr"nark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Side 1 af 3

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

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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1æ

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

6c

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

N
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1



Danmarks Miljdportal
Fatå sm rniljøet i Danmark

nt

Regi onshuset H olstebro, Lægårdvej 1 2, 7 5OO H olstebro
jord-raastoffer@ru. rm.d k

wwwjordmidt.dk

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

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

L73

Den 14-06-2019, kl. 09:06
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Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6A D 5206023C 0 C5CC125723400431 5E B ?

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

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

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

Viborg Kommune



Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V21, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Nuancering
Nuancering af kortlægning på Y2, 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 g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktetsom område, hvor jorden antages atvære lettere forurenet. 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:/iarealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Danmarks Miljdportal
Datå CIm miljøet i Danmark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53,2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. 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 Holmgård Hgd.

Matrikelnummer 1bk

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

Danmarks hdiljdportal
Dat* cm miljøet r Danrnark

J o rdforu re n i ngsattest
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Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

1dr
1bk



Danrnarks Miljdportal
Data orn miljøet i Danmark

Kont nt

Regi o nshuset H olstebro, Lægårdvej 1 2, 7 500 Holstebro
jord-raastoffer@ru.rm.d k

www.jordmidt.dk

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

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

L76

Den 14-06-2019, kl. 09:06
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Side 2 af 3

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD5206023C0C'CC12572340043'l5EB?
OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

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

Viborg Kommune



Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagipåvidensniveaul (V1),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
E t areal beteg nes so m kortlagt på vid ensnive au 2 (Y 2\, hvis de r er tilvejebragt et dokumentationsg rundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan leegges til grund, at dår 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 (V'1 )men hvor lokaliteten frikendes på

baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkietsom område, hvor jorden antages atvære lettere forurenet. 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 Miljdportal
Data onr miljøet i Danrnark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.miljoeportal.dk
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Danmarks Mliljdportal
Data om miljøet i Danmark

J o rdforure n i ngsattest

Den 14-06-2019, kl. 09:06

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 Holmgård Hgd.

Matrikelnummer 1cp

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

! Lldgæt efrer t<ortlægniftg

I uaqå"t fr, rcortlægning

I Jordforurening.V2

I FoNuanceret

I Fl Nuanceret

:!i rz ruuun"","t

I Jordforurening. Vi

ffi cauua-nniv

ffi eåAud -tnngervarende vilkår

76b9aa05-322c-44d3-a476-f 1 gfb8d51 1 86
Side 1 af 3
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Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53,2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Danmarks Miljdportal
Datå 0m miijøet i Danmark

Reg ionshuset H olstebro, Lægårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffer@ru.rm.d k
www.jordmidt.dk

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

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

L79

Den 14-06-2019, kl. 09:06

76b9aa05-322c-44 d3-a476-f 1 9fb8d5 1 1 86
Side 2 af 3

Kontakt

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD5206023C0 C5CC1257234004315E B ?

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

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

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

Viborg Kommune
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Bilag

Jordforurening, V1
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

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

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

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau l 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 g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte tilfælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op tilet 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/distributioni. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53,2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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! UOgæt efter Xortlægning
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I Jordforurening. V2
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

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
oplysningeromkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælderfor 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 lordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Nr. Borup By

Matrikelnummer 1t

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

Kontakt

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Reg ionshuset H olstebro, Lægårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffe r@ru. rm.d k

wwwjordmidt.dk

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

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

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/d b/Kommune.nsf/Alle/FGAD 5206023C 0 ClCC1257234004315E B ?

OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
MiUøportal eller at data ikke er opdateret.

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

40e4991 3-6f 1 b-49b2-9055-e97b265f3b5b
Side 2 af 3

Viborg Kommune
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Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

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

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

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

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenei (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 atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. 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 gr€enser op til et områdeklassificeret areal
fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholderoplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan dufå et overblik over
matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den faellesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. lattesten bruges også begrebet
"lokalitet", der kan deekke 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. Ansvaretfor
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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1u

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

9g

x
N

^-@

.1b

2t

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

45aObccd-e35e-461 3-a00b-4f9545446d4 1
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Den 14-06-2019, kl. 09:05

Region Midtjylland
Kontakto nl

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Re g i onshuset Holstebro, L ægårdvej 1 2, 7 5O0 H olstebro
jord-raastoffe r@ru.rm.dk

www.jordmidt.dk

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

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

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD 5206023C 0 CSCC125723400431 5E B ?

OpenDocument
Bemærkning Hvis din grund ikke eromfattet af områdeklassificering idenne 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.miljoeportal.dk

45a6bccd-e35e-46 1 3-a00b-4f95 45446d4 1
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Bilag

Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V21, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

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

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

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens $ 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte tilfælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
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:i/arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

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

45aGbccd-e35e-46 1 3-a00b-4f9545446d4 1
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den feellesoffentlige
Iandsdækkende 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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1v

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Regi onshuset Holstebro, L ægårdvej 1 2, 7 5O0 Holstebro
jord-raastoffer@ru.rm.dk

www.jordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD5206023C 0 CSCC1257234004315E B ?

OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgeengelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

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

6a294657 - aeIS- 4f31 -a7 d7 -c29a438dd 1 c7
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Jordforurening, Vl
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

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

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

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

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

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. 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.
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den faellesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

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 Nr. Borup By

M atrikelnummer 1x

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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



Region Midtjylland

Danmarks Miljdportal
Data om miljøet i Danmark

Reg ionshuset H olste b ro, Lægå rdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffer@ru.rm.dk

www.jordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. D isse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.
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Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6AD 5206023C0 CSCC125723400431 5E B ?

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

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

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

Kommunevi
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Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (Y2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

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

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

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte tilfælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
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.
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

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.
Bemeerk, at denne attesl omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Nr. Borup By

Matrikelnummer ly
Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

r

Regionshuset Holstebro, Lægårdvei 12, 750O Holstebro
jord-raastoffer@ru.rm.dk

wwwjordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F64 D 5206023C0 CSCC1257234004315E B ?

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

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

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

cl 85a7 a7 -e1 c b-4c 6 1 -877 2-51 f 1 42c04oe8
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Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V2|, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
hø.j 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 (V1) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. 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.
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. 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 Nr. Borup By

Matrikelnummer 1z

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

2t

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Reg i onshuset H olstebro, Lægårdvej 1 2, 7 50O Holste bro

jord-raastoffer@ru.rm.dk

www.jordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/d b/Kommune.nsf/Alle/F6A D 5206023C0 ClCC125723400431 5E B ?

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

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

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

85f6b2ce-54b0-44 b9-bdfe-647c a2bc8e3c
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Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (V1),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (Y2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
hq 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 boligformål

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 atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte 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
indeholderoplysning 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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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 Ugelris By

Matrikelnummer 2f

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

3e

1n

2n

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

1f
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Region Midtjylland
r

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Regi onshuset Holsteb ro, L eegårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffer@ru.rm.d k

www.jordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F 64 D 5206023C 0 CSCC1257234004315E B ?

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

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

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

3 1 64437c-8 b aa- 44 ef - a7 54- e 734f a435bd e
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Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

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

Nuancering
Nuancering af kortlægning påV2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle
anvendelse ti I 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 atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte 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.
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Danmarks Miljdportal
Data om miljøet i Danrnark
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I uogået efter xortbgning

I udgået rør Kortlægning

I Jordforurening. V2

f. ro Nuonceret

lf rt n***r*t

f F2 Nuanceret

I Jordforurening, V1
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. 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 Sdr. Borup By

Matrikelnummer 2q

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

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

nærheden af det søgte).

!ru

1f
4r
II

10c

10b

å.;F",.** t)^

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

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

*

#
,ffi



Danmarks Miljdportal
Data om rniljøet i Danrnark

Reg ionshuset H olsteb ro, Lægårdvej 1 2, 7 500 H olstebro
jord-raastoffe r@ru. rm.dk

www.jordmidt.dk

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

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

203

Den 14-06-2019, kl. 09:06

f28f3328-edb3-4558-846e-81 7bGc01 b 1 70
Side 2 af 3

Kontakto

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6A D 5206023C0 C5CC1257234004315E B ?

OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

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

Viborg Kommune



Danmarks Miljdportal
Data am miljøet i Danmark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø,
www.m iljoeportal.dk
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Jordforurening, Vi
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (V1),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (Y2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

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

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

baggrund af de historiske oplysninger.

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

Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr. 1 a, Nr. Borup By, Låstrup

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 14. juni 2019.

reEsn tor

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:

Offentlig

Privat fælles

Øvrige (pnvat/ almen/udlagt privat fælles)

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 kommunen for oplysning om disse.
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr. I ac, Nr, Borup By, Låstrup

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 14. juni 2019.

F

lsuo m. I

.$dn*r,s*o
{.tt

as ktiu'ise ringrE

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:

Offentlig

Privat fælles

Øvrige (privaValmen/udlagt privat fælles)

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 kommunen for oplysning om disse.
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Afsender: SKAT

Ejendomsvurdering
Brændgårdvej 10
7400 Herning

Modtager/ejer

Omvurdering pr. 1. oktober 2014

Ejendomsvurdering srlAtu

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer

7 91- 2L2561,
Matr. nr.

NR. BORUP BY 1A m.f1
Vurderet

909.733 m2

Ejendommens beliggenhed

Boruphedevej 6

79L
Ejendomsvurderingens telefonnummer

72 22 28 26

Udskrevet

27 / 03 -20t5
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 35 Vmt 5

Benyttelse

05 - Landbrugsejendom 50 ha og derover

o6l
N

cno
?
o
@
N
N

oo
o
Y

Ej endomsværd i

Stuehusværd i

13.300.000 kr
846.800 kr

Derfor får du denne omvurdering
Vurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og
grundværdi. Den kan fx have betydning for, hvor meget du skal
betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet af
2014 - også selvom du ikke længere ejer ejendommen.

Sådan har vi vurderet ejendommen
Vi har vurderet ejendommen pr. l. oktober 2014.Vi har taget
udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret om ejendom-
mens tilstand på dette tidspunkt, og prisforholdene den
1. oktober 2012. Vurderingen har vi fastsat dels ud fra specifi-
kationerne for din ejendom (se bagsiden), dels ud fra bl.a.:

. hvad ejendomme i området er solgt til omkring den 1.

oktober 2012
. hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og

Boligregister (BBR)
. oplysninger om ejendommens benyttelse.

Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og
grundværdien har vi fastsat bl.a. på baggrund af oplysninger
om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til.

Hvis der er fejl i oplysningerne
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun
gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn
til forholdene, skal du kontakte os. Er der fejl i BBR-
oplysningeme, skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.

Grundværd i

Stuehusgrundværd i

Omberegnet grundværdi 2001

2.O37 .400 kr
9.200 kr

908.700 kr

Er ejendommen ændret siden sidste vurdering?
Hvis der er sket større ændringer på ejendommen, har vi lavet
de nødvendige omberegninger, der bruges som grundlag for
ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Love og regler
Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grund-
værdi og benyttelse, står i wrderingslovens $ 6, jf. $ 9, stk. l,
$ 13, stk. l, og $ 33, stk. 1. For landbrugsejendomme også

$$ 14 og 15.

Reglerne om, hvordan ejendomme skal omberegnes, hvis der
er sket ændringer på dem, står i vurderingslovens $ 33, stk.
l2-18.
Reglerne om, i hvilke situationer en årsomvurdering fastsættes,
står i vurderingslovens $ 3.
Reglerne om klage står i skatteforvaltningslovens $$ 6, 35a,
35b og 38.
Vi henviser også til lov om ændring af wrderingsloven
$$ 42-4s.

Information om mulighed for at klage
Du kan se alle vurderinger på vurdering.skat.dk fra den
2. marts 2015.
Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på
skat.dk/ejendomsvurdering, hvor der vil blive orienteret om
ny lovgivning, der har betydning for din vurdering og din
mulighed for at kunne klage over din vurdering, eller du kan
ringe på telefon 72 22 28 26. 
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SPECTFIKATTONER

Ejendommen er årsomvurderet iht. vurderingslovens 53 nr.
02 Der er uden forandring af matrikelbetegnelsen sket arealændring som fø1ge af

arealoverførs1en.

208
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Hektarpris
Hektarpris
Hektarpris
Skovens grundværdi
Hektarpris
Vej areal
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet

10,0000 ha
12, 0000 ha
15,0000 ha

l-l-3009 m,
41,9754 ha

69'70 m2

å 46.L00 kr
å 39.900 kr
å 2L.l-00 kr

a l-2.500 kr
0kra

451.000
478.800
3t_5.500
252.236
528.890

U

2.037 .426
2 . 037 .400

BYGN. NR.I BBR OPFØRELSESÅR VÆGTET ETAGEAREAL

00r_ L965 157 m2

PRIS/M'

4.884 kr

BYGNINGSVÆRDI

756.788 kr

766.788 kr

Stuehus

Bygningsværdi af sLuehuse og fritTiggende beboeTse i a7t

BYGN. NR.I BBR OPFØRELSESÅR BEBYGGET AREAL

002 l_ 9s5 558 m2

Kvægstald

003 1_880

Foderl-adebygning, sil-o

004 1,967
Maskinhus, vognport,

005

153 m2

l-90 m2

garage o.a.

PRIS/M'

500 kr

300 kr

880 kr

BB0 kr

1.500 kr

1.500 kr

1.500 kr

BYGNINGSVÆRDT

279.000 kr

45.900 kr

1-67 .200 kr

175.000 kr

1.344.000 kr

1.180.500 kr

1.930. s00 kr

200.000 kr

5.323 .700 kr

1880
Maskinhus, vognport,

200 m2

garage o.a.

005

007

008

1996
Maskinhus, vognport,

896 m2

garage o.a.

2001_

Kvægstald

2 010
Foderladebygning, silo
Gyllet.ank (e)

Værdi i alt

787 m2

L287 m2

aooq
ao
<;o

Noots

oo
o
:a

,fordens handelsværdi- :

Grundværdi eksk1. skovens andel
fortsættes

1.785.L64 kr
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Ti 1 1ægsparce 1værdi
ilordens handelsværdi i aLt

Bygningsværdi for stuehuse og fritliggende beboelse
Værdi af driftsbygninger m.m.
Skowærdi inkl-. skovens grundværdi

Ejendomsværdi i alt.

Ej endomsværdi af rundet

4.462.975 kr

79L/0212s61- 35
209

6 .248. L3 9 kr

766 -788 kr
5.323.100 kr
1.008 .944 kT

L3 -346 -971- kr

L3 .300 .000 kr

Bygningsværdi bygning 001
Boligmoment

766.'t88 kr
80.000 kr

Stuehusets ejendomsværdi i a1t. 846.788 kr

Stuehuset s ejendomsværdi afrundet 846.800 kr

Boligmoment: Svarer ti1 grundværdien for et parcelhus i
området. Er indeholdt i grundværdien for ejendomme over
30 ha.

Omhprenn i nn ef nrr rndrrnrrl i

For at. opnå et korrekt sammenligningsgrundlag for kommunens beregning af ejendomsskat
for 20L6 er der sket, omberegning af grundværdien for tidligere år som følge af:
- areal-ændring

Hektarpris
Hektarpris
Hektarpris
Skovens grundværdi
Hekt.arpris
Vej areal
Omberegnet grundværdi
Omberegnet grundværdi

10, 0000 ha
l-2, 0000 ha
1_5,0000 ha

113009 m,
4L,9754 ha

6970 m2

å 20.600 kr
å 17.800 kr
å 9.400 kr

a 5.500 kr
0kra

2001 i al-t
2001- afrundet,

206.000 kr
2l-3.600 kr
l-41.000 kr
113.009 kr
235.062 kr

0kr
908.671 kr
908.700 kr

aooc!
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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.

2I0

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift .

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud.

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

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.

Sikkerheden udgør:

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

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

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
på, at man kan flå mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningeme til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.

Salgsvilkårene er j ustitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes

advokat.

Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

2. Købesummen

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

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

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt.

a

o



Sikkerhed kan stilles ved

o kontanter

a bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

check udstedt afen bank til retten

2LL

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

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

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de

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

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

Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papir-
form.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se

mere på følgende link:
http : //www.tinglysninesretten. dldtin glysnin g/nyve
i lednin ger/Documents/Tinebo gen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -
tinglysnin gsafgiftsvej ledningen.

a

o advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

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

Vær opmærksom ph, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

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

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

6. Råderet over ejendommen

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

version pr. 1.1.2015



Vejledning i brug af salgsopstilling
2L2

Prioritetsopgørelsen

1. Kolonne
Fordring opgjort pr
auktionsdato.

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

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte-
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk:

Afgifter m.v. tildet offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:

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

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.

lndeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. $lkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

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

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger.

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

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt vaerdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgift en forfalder ved au ktionens sl utn i n g.

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

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



Ju stits ministeriets tvan gs au ktionsvilkår

1. Aul<tionen omfafter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og - tv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet - driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af-
grøder 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 rente-
eller lignende forpligtelser.

4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo ged

retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.

Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.

Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt ion skal
afholdes.

Enhver, der har afgivet bud på første auk
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud
sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens $ 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hamrnerslag.

5. Ejendom men s overtagel se
Køberen overtager straks ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikker-
heden er stillet.

Køberen sørger selv for -om nødvendigt
ad retslig vei - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.

6. Køb e re n s forpl igte I ser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet

Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets -
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.

Auktionsbudet opfoldes således:
a. Køberen oveftagerde hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen erdog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b. Køberen betaler de 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 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.

B.
Beløb, der skal belales ud over auktions-
budet

Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som 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, derskal betales,oghvilkekravog
pligter der kan oveftages.

Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostn inger

og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede,
Vedrørende a og b 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.
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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 fordring.

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. Auktionsafgifi.

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 naermere aftale med told
væsenet.

7. Købe re n s sikkerh ed ssti I le I se
Efter hammerslaget skal kø 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 størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 64 litra a,
b. 114 al 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
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1

års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,

kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der aff<ald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en 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.

Jfr. justitsminisfenefs bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1 21 af 31 . marts 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.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfllder auktions

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk -
tionen kan refte krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(m isligholdelsesa ul<tion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.

I stedet for at kræve misligholdelsesauk
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de bereftigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fiTldest
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.

Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.

9. Aul<tionsskøde
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 år efter
auktionen.

Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæffelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.

1 0. Aul<tion svilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til

ugunst for køberen, medmindre auktionen
angåren forretnings -, industri -, landbrugs -
eller udlejningsejendom.

11 . Særlige vilkår

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


