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TILSTANDSRAPPORT FOR EJENDOMME
Version 3.0

HE nr.: 542

Eje n doms identifi kation

Tilstandsrapport for ejendommen...

Bestilt af...

Udført af...

Følgende materiale forelå...

08-05-2000

Lb.nr.: 524548 Side 1 af 13

Jens Peder Sørensen - beskikket bygningssagkyndig

lfølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Vej: Henedsveien 165 Post nr.: 9500 By: Hobro

Kommunenr./Ejendomsnr.: 775 - 01 790-2 Ejer: Carlo Vesterskov Christensen

Matr.nr./Ejerlav: 13 G Nørhede, Hersom

Navn: DE LOKALE M/EGLERE

Vej: Meilbyvej 38 Post nr.: 9610 By: Nørager

Telefon: 96 72 20 00 Mobiltelefon: 20 33 68 85 Telefax: 96 72 20 60

Navn: Jens Peder Sørensen Firma: lng. fa. Noe Sørensen

Vej: Langelandsvei2 Post nr.: 9500 By: Hobro

Telefon: 98 51 03 86 Mobiltelefon: 4019 07 86 Telefax: 98 51 28 39

BBR ejermeddelelse af: 27-09-1989 Varmesynsrapport:

Tidligere tilstandsrapport lb.nr Energimærke

Forsikringspolice:

Andre bygningsoplysninger:

Er tilstandsrapporten udarbeidet iht. samarbeidsaftale med eiendomsformidler? Nei Hvilken :

Er tilstandsrapporten udarbejdet iht. samarbejdsaftale med forsikringsselskab? Nej Hvilket

Dato
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Huseftersynets omfang og metode

Huseftersynet omfatter...

- Tilstandsrapporten har til formål at beskrive i
hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er
ringere end tilstanden i tilsvarende intakte
bygninger af samme alder.

- Rapporten er udarbejdet på grundlag af et eftersyn
af bygningens synlige og alment tilgængelige
bygningsdele samt sælgers oplysninger.

- Rapporten indeholder oplysninger om skader, tegn
på mulige skader samt forhold, der giver
nærliggende risiko for skader.

- Ved skade forstås brud, lækage, deformering,
svækkelse, revnedannelser eller ødelæggelse i
bygningen eller andre fysiske forhold, når disse
forhold nedsætter bygningens værdi eller
brugbarhed efter dens formåI. Eftersynet er
foregået uden destruktive indgreb i bygningen.

- Termoruder og indendørs svømmebassiner er
omfattet af eftersynet. Udover den almene tekniske
gennemgang skal den bygningssagkyndige i
rapporten gøre bemærkninger i det omfang, det
ikke har været muligt at vurdere tilstanden.

Side 2 af 13

Huseftersynet omfatter ikke...

- Eftersynet omfatter ikke besigtigelse af hårde
hvidevarer, der ikke kan ses som del afbygningen,
udendørs svømmebassiner og tilhørende
pumpeanlæg, markiser, baldakiner,
installationer/indretninger uden for selve
bygningen, skelpæles placering, grundarealer og
bygningers placering på grunden.

- Rapporten indeholder ikke oplysninger om forhold
afbagatelagtig karakter, der kan henføres til
normalt brug.

- Endvidere indeholderrapporten ikke oplysninger
om æstetiske eller arkitektoniske forhold,
sædvanligt slid, bygningens almindelige
vedligeholdelsesstand eller om bygningens plan og
indretning er mere eller mindre praktisk.

- Uden for huseftersynet falder også bygningens
lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra
åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen.

Ansvar

Rapporten er ikke nogen garanti mod skjulte fejl og mangler.

Ønskes yderligere sikkerhed, kan der i de fleste tilfælde tegnes en ejerskifteforsikring. Den
bygningssagkyndige er ansvarlig efter sædvanlige erstatningsretslige regler.

Den bygningssagkyndige kan ikke gøres ansvarlig for skjulte fejl og mangler, der ikke er mulighed for at
konstatere efter besigtigelsesmetoden beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om
Huseft ersynsordningen.

Ansvaret ophører 6 år fra tilstandsrapportens datering.

Den bygningssagkyndige har en rådgivningsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2,5 mio.
kr./skadesår.

SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN
GREGERSENSVEJ . POSTBOKS 141 . DK-2630 TAASTRUP . TELEFON 43 50 41 71 . TELEFM 43 50 41 39
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Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygn i ngsdel/l nstal lation : Vurdering:

Bemærkninger til sekundære bygninger:
Garaoen er i alm. qod stand.

IB KO Kl IC2 K3 UN
l. Fundamenter/Sokler
2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk
3 Yder- og indervægge
4. Vinduer og døre
5. Lofter/Etageadskillelser
6. Gulvkonstruktion og gulve
7. Indvendige trapper
8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten
9. Vådrum
I 0. VVS-installationer
I I . El-installationer

1

5
4
3 5
I

1

I
3
3 2 1

1 1

X

Generelle bemærknin Karakter:
En stærk bolig med behov for vedligeholdelse og noglt

Termoruder er kun nævnt itilstandsrapporten,

såfremt de er behæftet med åbenlyse fejlved

besigtigelsen.

Der tages forbehold med hensyn til evt. yderligere

vejrforhold og evt. snays, kan være vanskeligt at

reparationer.

kontrollere.

punkterede ruder, da disse skader, på grund af

IB: Ingen bemærkninger

K0: Kosmetiske skader
Beskriver kosmetiske skader, som kan
påvirke en købers indtryk af bygningen.

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

K2:. Alvorlige skader
Beskriver alvorlige skader, som følge af, at
en bygningsdels funktion vil svigte inden for
overskuelig tid. Dette vil ikke medføre ska-
der på andre bygningsdele.

K3: Kritiske skader
Beskriver kritiske skader, som vil medføre
at bygningsdelens funktion svigter inden for
overskuelig tid, og dette svigt vil medføre
skader på andre bygningsdele.

UN: Behov for yderligere undersøgelse
Beskriver forhold, som det ikke uden yder-
ligere undersøgelse er muligt at bedømme,
men som bør undersøges nænnere.
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Registrering af skader eller tegn på skader

Tal i parentes er henvisning til note på siden "Den bygningssagkyndiges wrdering afskadeårsager og konstruktioner"

Bygning:

A:

B:

C:

Boliq D

Garaae E:

F:

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

A

B

A

B

A

B

A

1.1 Sokkel

1.1 Sokkel

2.lYægge

2.2Drænlag

2.3 Ventilation

2.6 Etageadskillelse

2.8 Andet: Betongulve

3.1 Facader

3.1 Facader

3.2 Gavle

3.2 Gavle

3.4Indervægge

3.7 Vægbeklædninger

4.1Funktion

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

KI

KI

KI

K2

K1

K1

KI

Nogle små revner generelt fordelt langs alle vægge.

Lidt løs puds.

Mindre afskalning, noget ujævn sokkel.

Se 1.1

Fugt i ydervægge, løs puds og mindre afskalninger samt små
revner.

Se 1.1

Fugt i ydervægge, løs puds og mindre afskalninger samt små
revner.

Fugt i gulvene.

Utilstrækkelig ventilation af kælderen.

Nogle revner og nogle mindre overfladeskader.

Mindre skade og ujævnheder, se 2.2

Enkelte løse fuger og små stenskader.

Enkelte små skader på sten og fuger.

Se 3.1

Se 3.1

Områder med løs puds, enkelte små skader.

Mindre skader på paneler, nogle vægfliser binder ikke til
underlaget.

Defekt beslag på vinduer i værelse og opholdsstue.

Kælderdøren binder, 2 kælderdøre og 2 døre stueetagen binder
Flere vinduer kan ikke åbnes. En dør mangler greb. m.v.
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Registrering af skader eller tegn på skader

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

B

A

B

A

4. 3 Karm/rammel dørblad

4.3 Karm/ramme I dørblad

4.4 Glas

4.5 Glaslister

4.6 Topforsegling

4.8 Fugning

4.10 Andet: Inventar

5.2 Loftbeklædninger

6.2 Belægninger

7.2 Konstruktion

8. I 1 Tagrender /tagnedløb

8. I I Tagrender/tagnedløb

8.17 Isolering

8.23 Skorsten, indvendig

9.1 Gulvkonstruktion

9.2 Vægkonstruktion

9.3 Installationers tilsl.

9.6 Fald mod gulvafløb

9.7 Rumaftræk

9.8 Andet: Badekar/toilet

I 0.2 Varmeinstallationer

I 0.3 Afløbsinstallationer

KI

K2

K2

K2

K2

K2

K1

K1

KI

K2

K2

KI

K2

KI

KI

KI

K2

K3

KI

K1

K2

UN

K2

Afskalning af dårlig maling på vinduer.
Løst dørgreb, mindre overfladeskader.

Rådangreb på kældervinduer og kælderdør.
Rådangreb på stueetagens vinduer mod nord og i toiletrummet.

Angreb på vinduet.

Punkteret rude mod nord og revnet rude i kælderen.

Flere rådangrebne bundlister.

Større utætheder mellem lister og ruder.

Utætte fuger om vinduer og døre, utætte rammer.

Slidt inventar med en del skader.

Små revner og nogle reparationer i soveværelset.

Bløde plader ved fordøren.
Ujævnheder i gulvet i gangen.

Bræddegulvet i tagetagen er i dårlig stand.
Gulve er generelt lidt fiedrende.

Dårlig, mør kældertrappe.

Små utætheder i samlinger, tagvand ledes ud på jorden tæt ved
huset.

Utætheder, adskildte nedløb.

Meget sparsom isolering med skader.

Sodudtræk,lidt løs puds i tagrummet.

Nogle skifter binder ikke til underlaget.

Ikke vandafuisende vægge ved badekarret i kælderen.
Beskadigede og løse fliser i toiletrummet.

Varmt vand slmes afbrudt til håndvasken.

Ikke effektivt fald tilafløb ved badekarret og i toiletrummet.

Aftræk over tag er ikke udført.

Løst opstillet badekar med skader.
Klosetter er ikke fastholdt, løftopgrebet mangler.

Rustangreb pårør ogradiator i toiletrummet.
Uisoleret ekspansionsbeholder i tagrummet.

Rådangrebne trædæksler på 2 murede brønde i haven.
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Den bygningssagkyndiges vurdering af
skadeårsager og konstfuktioner

Bygning Bygningsdel Notenr.
/knm

Årsager/kommentarer

A

A
A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

1.0 Fundamenter/Sokler

2.0 Kælder/Terrændæk

4.0 Vinduer og døre

4.0 Vinduer og døre

5.0 Lofter/Etageadskillelser

6.0 Gulvkonstruktion

8.0 Tagkonstruktion

8.0 Tagkonstruktion

9.0 Vådrum

8.0 Tagkonstruktion

I 0.0 VVS-installationer

I 1.0 El-installationer

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Kom.

Stærke konstruktioner, dog fugt i kælderen.
Behov for reparation af vanger m.v. ved kældertrappen.

Lidt fugtig kælder, behov for bedre ventilation.

Dårlige vinduer og dør i kælderen, et par i stueetagen er lettere
angrebne.

En rude er punkteret og grundet øwige ruders alder samt

nelægning tages forbehold for evt. begyndende punktering.
Køkkeninventaret er slidt incl. hvidevarerne.

Lettere angrebet vindue, nyere dør og port i ståI.

Bræddeloft i stueetagen excl. I værelse med gipsonit som i
værelset i tagetagen.
Pudset bjælkelag mod kælderen med små skader.

Stueetagen: Bjælkegulve delvist med plader og fastholdte
belægninger.

Mindre skader ved fordøren, medens øwige gulve ikke
umiddelbart kan kontrolleres.
Tagetagen: Et noget mørt bræddegulv med tæpper og plader i
værelset.

God, nyere tagbelægning, godt tømmer - anke er ikke set, men
ingen tegn på skader kan findes.
Tagvand bør føres bort fra huset.

Alm. gitterspær med godt, nyere tag.

Skorsten med sodudtræk i tagetagen og nyere muret pibe.

Badekar i kældemlm.
Noget slidt toiletrum med mange skader.

Alm. olifyret, gl. støbejernskedel, dækket med isolering.
Rør og radiator i toiletrummet er rustangrebne og bør
trykprøves.
Et dæksel i baghaven synes at dække over en brønd.
Dækslet er ikke tætsluttende, men det vides ikke om brønden
forsyner boligen, livesom vandkvaliteten ikke er kendt.

Alm. sparsom elinstallation af ældre dato.
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Adresse: Herredsvejeil 165, 9500 Hobro

1. Fundamenter/Sokler JA NEJ ?
1.A Er der eller har der været udbedringer af tidligere sætningsskader eller har der

tidligere været problemer pga. konstaterede sætningsskader?

1.8 Har der været foretaget efterfunderinger?

2. Kældre/Krybekældre/Terrændæ k

2.A Er der grundvandspumpe?

2.8 Er der eller har der været problemer med opstigende kloakvand?

2.C Trænger der vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)?

2.D Er der eller har der været lukket for ventilationshuller i krybekælder?

3. Yder- og indervægge

3.A Er der foretaget bygningsændringer/ombygninger?

3.8 Er der foretaget reparationer efter svamp, insekt-, rør-, fugt- eller vandskade?

nntr
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Sælgers oplysninger om ejendommen

4. Vinduer og døre

4.A Er De bekendt med punkterede termoruder?

4.B Er De bekendt med fejl/mangler ved vinduer og døres lukketøj, eller øvrige funktion?

5. Lofter/Etageadski I lelser

5.A Er der eller har der været problemer med lofter eller etageadskillelser?

6. Gulvkonstruktion og gulve

6.A Er der fejl og mangler ved de gulve, der er tildækket med en belægning
(f.eks. trægulv under tæppebelægning)?

7. lndvendige trapper

7.A Er der eller har der været problemer med indvendige trapper?

8. Tagkonstru ktion/-belæg n i n g/Skorsten

8.A Er eller har taget været utæt?

9.A Er der eller har der været problemer med vådrum?

Side 8 af 13

JA NEJ ?

9. Vådrum
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Sælgers oplysninger om ejendommen

10. WS-installationer

l0.A Er der kloakpumpe?

10.8 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang om året? - Hvor ofte?

lO.C Er dele af VVS-, afløbs- eller el-installationen, som ellers skal udføres af
autoriserede installatører, udført af personer uden autorisation?

10.D Er der eller har der været fejl ved eller problemer med vand, varme eller sanitet?

11. El-installationer

ll.AEr der eller har der været problemer med el-installationen?

12. Andet

l2.A Er grunden periodevis oversvømmet?

l2.B Har der været tvister, retsager eller syns- og skønsager vedrørende evt. fejl og
mangler ved ejendommen?

l2.C Er der tidligere udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen efter
Huseft ersynsordningen?

Side 9 af 13

JA NEJ ?

TTT
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Sælgers oplysninger om ejendommen

12. Andet

12.D Er der tidligere udarbejdet varmesynsrapporVenergimærke for ejendommen?

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Side 10 af 13

JA NEJ ?

Dato Underskrift - ejer/sælger

Disse oplysninger gives efter ejerens bedste overbevisning, men det kan ikke forventes, at ejeren i alle tilfælde har
et dækkende kendskab til forholdene, især ikke, hvis de ligger før ejendommens overtragelse eller ligger adskillige
år tilbage.

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
Eje nd om me n he n I igge r forl adt.
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Ejendommens hoveddata
Forsikringsoplysninger for tilbud om ejerskifteforsikring

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra
foreli ggende materiale, herunder BBR-ej ermeddelelse eller lignende.

Bemærkninger:

1A: Gulve i stueplanen er dækket af delvist fastholdte belægninger.

Bolig type: Enfamiliehus

Typehus
hvis ja - hvilket?

Selvbygger

X Medbygger
hvis ja - hvilke fag? Kendes ikke

Nedlagt landbrug

Fredet/bevaringsværdig ej endom

Dødsbo

Tvangsauktion

Konkursbo

E Ejendommen henligger forladt

Bygning Anvendelse Opført
at

Bebygget areal
m2

Total I Kælder

Areal
m2

Bolig lErhverv

Etager ud
over kælder
og tagetage

Udnyttet
tagetage

m2

A Bolig 1953 63 63 71 0 I 8

B Garaoe 1965 25 0 0 0 1 0

C

D

E

F

JA NEJ BYGNING
1. Er der utilgængelige bygninger eller bygningsdele?

Angiv årsag/begrundelse.

2. Er der specielle bemærkninger til termoruder?

3. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål
at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?

A

A

X

X

Nogle vægge er beklædt med panelplader. Rør under kælderloftet er isolerede

2A: En rude er tydeligt punkteret og der tages forbehold.

Det bebyggede areal og opførelsesår for garagen er skønnet.

Plankeværk og lign. besigtiges ikke.

Oplysninger til udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring
Boliqens konstruktioner oq taq er sunde. men der er behov for vedligeholdelse og en del raparationer.
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1. Fundamenter/Sokler Bygning

1.0 Beton
Fundamentblokke
Andet:
Kommentar

Bemærloinger
l.l Sokkel
L2 Udvendige trapper

AB

tr
nej liafl

AB

1.3 Andet:-

2. Kældr el Krybe kæ ld re/Terræ nd æ k

3. Yder- og indervægge

4. Vinduer og døre

5. Lofter/Etageadskillelser

6. Gulvkonstruktion og gulve

Side 12 af 13

Bygning

Blank mur
Murværk med puds
Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger nej O ia
3.1 Facader
3.2 Gavle
3.3 Læmure
3.4 Indervægge
3.5 Udvendig efterisolering
3.6 Indvendig efterisolering
3.7 Vægbeklædninger/-materialer
3.8 Andet:

Brædder/ouds

AB
AB

tr
E
E
n
E
E
tr
tr
ts
tr
n
tr
tr2.0 Støbt i beton

Muret i bloksten eller klinker
m
n
n
m
tr
n
tr
tr
tr
tr
El
E
tr
tr
tr
tr
tr
n
tr

Andet;Type
Kælder
Krybekælder
Terrændæk
Andet;Type: Retonsten
Drænlig/kapiilarbrydende lag
Type: lkke kendt
Ingen adgang til krybekælder
Kommentar

Vægge
Drænlag&apillarbrydende lag
Ventilation
Indvendig isolering
Indvendig beklædning
Etageadskillelse
Lyskasser

A

R

AR

nej Z iaBemærkninger

Betonotilve

2.1
') ')
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8 Andet: A

4.0 Træ
Plast
Metal
Metal/træ
Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger
4.1 Funktion
4.2 Konstruktion
4.3 Karm/rammeldørblad
4.4 Glas
4.5 Glaslister
4.6 Topforsegling
4.7 Kitning
4.8 Fugning
4.9 Sålbænke
4.10 Andet: lnventar

E
tr
m
trn
E
E
m
tr
tr
E
m
m
n
En
m

nei J ia

AB

E.-

AB

AR
A
A
A

A

A

3.0 Beton
Hulmur
Massiv mur
Træ
Andet;Type
Formur

B

trStålolader B

n
EI
m

trtl
tr
ntltr
tr
tr
El
tr
tr
E
tl
tr
E

B

Tegllkalksandsten
Murværk med puds
Letbetonblokke
Træ
Træ med puds
Træbeton med puds
Bjælkekonstruktion
Andet;Type: Stålplader
Bagmur
Tegl/kalksandsten
Letbetonelementer
Træelementer
Andet;Type: Lecablokke
Indervæ gge/Skillevæ gge
Beton
Letbeton
Let pladekonstruktion

=

5.0 Kommentar

Bemærkninger nej Z ia
5.1 Lofter/etageadskillelser
5.2 Loftbeklædninger/-materialer
5.3 Efterisolering
5.4 Andet:

tr
E
tr
tr
tr
tr

A

6.0 Gulv på strøer
Gulv på bjælker

tr
E
tr
tr
m
n
m

A

A

Kommentar

Bemærkninger
6.1 Gulvkonstruktion
6.2 Belægninger
6.3 Andet:

tr
E]
tr
tr
E

nej A ia

A
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Huseftersyn
Tilstandsrapport for ejendommen

Sælger:
Thomas Museth Høgh

Adresse
Henedsvejen 165
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Tilstandsrapport

Version 6.1

Vigtige oplysninger om huseftersyn

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

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik.
Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som
Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskikket. Den bygnings-
sagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans
opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygning-
ens synlige skader.

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager ud-
gangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke et
nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes i

tilstandsrapporten. F.eks. er det almindeligt, at der er fugt i

kælderen i et ældre hus, og det vil derfor kun blive nævnt i

tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for
skader.

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfa-
ring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og
som derefter har fået en efteruddannelse i reglerne for husefter*
syn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige
har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i

tilstandsrapporten i mindst 5 år.

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

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

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husanke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 35 25
02 40.

Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slip-
per for retssager. De fleste sager vil normalt være afgjort inden
for ca. 6 måneder.

Læs meget mere om huseftersyn og tilstandsrapporter på
www.boligejer.dk.

Tre vigtige ting, du skalvide om
rapporten:

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

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

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

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

Erhvsrvs- og Byggestyrelsen
DK-2630 Taastrup sae lafll

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks'141
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Til dig, der skal købe

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den

frsiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.

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

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

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

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

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (K1)
. Alvorlige skader (K2)
. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)

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

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

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

. El- og ws-installationernes funktion

. Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand

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

. Bygningens placering på grunden

. Bygningens planløsning

. Bygningens indretning

. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer

. Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg

. Markiser og baldakiner

. lnstallationer uden for bygningerne

. Bygningens æstetik og arkitektur

. Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtreedelser af
bygningslovg ivningen)

Erhverus- og Byggestyrelsen
Gregersensvej DK-2630 Taastrup sioe t 6f l/
l-EM-sekretariatet Postboks 14 1
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af Huseftersyns-
ordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for
Ankenævnet for Huseftersyn.

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

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

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

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

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

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

Om ejerskifteforsikring
. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig

mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Men husk: Du får ikke er-
stattet gammelt med nyt.

. Udgifter til mindre skader, vedlige'
holdelse samt udbedring af almin-
deligt slid og ælde må du normalt
selv betale for.

. Forhold, der er anført i tilstandsrap-
porten, er ikke dækket af ejerskifte-
forsikringen, medmindre forholdet er
klart forkert beskrevet. Ejerskifte-
forsikringen dækker heller ikke
forhold, der er normale for husets
type og alder.

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

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks 141

DK-2630 Taastrup
Erhvervs- og Byggestyrelsen

sioe { 3f l/
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Til dig, der skal sælge

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

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssag-
kyndige. Du skal præsentere tilstandsrapporten for køberen
sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber
underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget
for det normale 10-årige sælgeransvar.

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

bejdet eller fornyet tilstandsrappor-
ten mindre end seks måneder før
den dag, hvor køberen modtager
rapporten.

. Du fremskaffer et tilbud på en ejer-
skifteforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.

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

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

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

bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)

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

Erhvery6- og Byggestyrelsen
Gregers€nsvej side 5 af 17
FEM-sekretariatet Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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Tilstandsrapport for ejendommen

Yej: Herredsvejen 165

Ejendommen besagtiget:

Starttidspunkl: 08:40

Postnr.: 9500 By:

14-06-201 1

Sluttidspunkt:

Hobro

10:40

Sælger:
Navn: Thomas Museth Høgh

Vei: Herredsvejen 165, Nørheden

Telefon: Mobiltlf.:
Postnr.: 9500

E-mail:

By: Hobro

Følgende materiale forelå:

BBR.ejermeddelelseaf: 08-06-2011

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H524548
Andre bygningsoplysninger:

Bygningstegninger var ikke til rådighed ved huseftersynet.

Forsikringspolice: Danske Forsikring D 5428 401 168

Energimærke: Søgt på boligejer.dk. lkke fundet.

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype: Enfamilieshus

Ejendommen:

Bygnr Bygn. Anvendelse

A Eeboelse

Opført år

1953

Typehus:

Etager ud over
kælderog
tagetage

1

Kzelder

63

Udnyftet
tagetage

m2

44

Erhverv

0

Bebygget areal
m2

Brulto etageareal
m2

Total

63

Bolig

1071

02

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

B 1989 1 31 0 0 o

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

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
A: Gulve under fast udlagt belægning i køkken er ikke besigtiget. Gulve under væg-til-
væg tæpper i 3 stk. kælderrum er ikke besigtiget. Skunkrum mod nord og syd er ikke
besigtiget på grund af fastgjort skunklem. Gulvafløb under rist i badeværelse er ikke
besigtiget, på grund af at det ikke kan åbnes med almindeligt værktøj.
B: Sokkel og ydervægge mod nord er ikke besigtiget fuldt ud på grund af oplag af
diverse. Bygningen er opført i skel- Bygningsdele i skel er ikke besigtiget.

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

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

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

Ja

!

trtr

BygningNej

tr

tr!AB

trtrAB

Erhverys. og Byggestyrelsen
sioe $ sf l/

FEM-sskretariatet
Gregersensvej

Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen

Vu IB

'1 . Fundamenter/sokler

2. Kældre/krybekæld relterrændæk

3. Yder- og indervægge

4. Vinduer og døre

llelser

KO K,I K2 K3 UN Note

5.

x

X

x

x

x

X

6. Gulvkonstruktion og gulve

7. lndvendige trapper

8. Tagkonstruktion

9. Bad/toilet

10. WS-installationer

1 1. El-installationer

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Boligen er udføft i materialer, der var almindeligt anvendt på opførelsestidspunktet. Der er foretaget flere ændringer i den oprindelige
bygning. Den håndværksmaesstge udførelse er af almindelig kvalitet. Vedligeholdelsessfanden er over middel.

Karakterer:

lngen bemærknlnger IB

x

I 3 2

2 2

I

2 2 4

X

5

I 1

3 2

x

1

1

Kosmetlske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.

KO

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

K1

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

K2

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

K3

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

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

UN

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruklioner

Erhverys. og Byggestyrelsen
siae / gf l/

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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Registrering af bygningens tilstand

Bygn.: Karakter: Registrering og note:

A Beboelse

1. Fundamenter/sokler
1.2 Sokkel

1.3 Udvendige trapper

K1

K2

Sokkelpuds er med revner og afskalninger mod syd og vest.
Note: Skaden er af mindre omfang.

Der er revner i sokkel mod øst og syd. Revnerne går videre op i facaden.
Note: Revnerne skønnes, på baggrund af den visuelle besigtigelse, opstået
umiddelbart efter ejendommens opførelse eller få år herefter da revnerne fremtræder
som ældre, fordi der er maling i revnerne. Der er således tale om ældre
sætningsrevner, der vurderes at være uden betydning for bygningens stabilitet, men
revnerne er dog af en sådan karakter, at der må forventes mindre bevægelser.

For- og kældertrappe og vanger har revnedannelser og afskalninger i puds og beton.
Færdiggørelse mangler på vanger.
Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling.

Klinker på fortrappe er med afskalninger og mangelfuld vedhæftning.

Trappevaern ved fortrappe er med rust og nedbrydning og er ikke byggeteknisk
konekt udført.
Note: Værnets tilstand indebærer risiko for personskade.

Trappeværn mangler ved kældertrappe og ved trappe ved terrassedøren.
Note: Der er risiko for personskade.

K2

K2

K3

K3

2. Kældrclkrybekældre/terrændæk
2.1 Gulvkonstruktion K1

2.2Yægge

2.4 lndvendig beklædning K3

K3

K1

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

Kældergulv er opfugtet.
Note: Opfugtet kældergulv kan skyldes opstigende grundfugt. Skadens omfang
indebærer risiko for skade på andre bygningsdele.

Der er fugtopstigning og fugtgennemtrængning i kældervægge samt løst og afskallet
puds.
Note: Det er almindeligt forekommende i bygninger af denne alder, fordi
konstruktionen ikke er sikret mod grundfugt.

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

3, Yder. og indervægge

3.1 Facader/gavle K2 Der er revnedannelser i murværk mod øst og syd.
Note: Revnedannelse skyldes sætning i fundamentet. Se pkt. 1.2.

4. Vinduer og døre
4.1 Dørc K2

K3

K1

K2

Der er defekt lukketøj på terrassedøren i tagetagen

Der mangler værn ved terrassedøren i tagetagen.
Note: Der er risiko for personskade.

Døre binder og går stramt i karm i køkken.

Der er trænedbrydning i indvendige døre i forrum.

't41

Gregersensvej DK-2630 Taastrup siae $gf l/
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.:

4.3 Fuger

4.4 Sålbænke

Karakter: Registrerlng og note:
K1 Fuger under vinduer ligger glat med forkant karm.

Note: Korrekt fuge skal placeres bag vinduets drypkant. Der er risiko for
fugtophobning og på sigt trænedbrydning.

K3

K3

K3

Fuger omkring døre og vinduer blandt andet mod nord i kælder har fugeslip.
Note: Abne fuger kan medføre fugtindtrængning iden bagvedliggende konstruktion.

Der mangler fuger omkring døre og vinduer mod øst og vest i tagetage.
Note: Der er risiko for fugtindtrængning i den bagvedliggende konstruktion.

Vindue mod vest og dør mod øst i tagetage mangler sålbænk og der er skadet
murværk under vinduet mod vest.
Note: Der er risiko for fugtindtrængning i de omgivende konstruktioner.

5. Lofter/etageadskillelser
5. lngen bemærkninger

6. Gulvkonstruktion og gulve

6. t Gulvkonstruktioner

6.2 Belægninger

K1

K1

K1

K1

K,1

Trægulve blandt andet i stuen og køkken knirker og tiedrer.
Note: Forholdet vurderes at være uden betydning for gulvets bæreevne.

Der er fugtskjolder på gulvbelægninger i stue ved vindue.
Note: Der er ikke målt forhøjet fugtindhold.

Der er huller itrægulvet i stuen efter tidligere rørgennemføring.

Der er skadet gulvbelægning i køkken

Der er stor afstand i længdesamlinger i gulv.
Note: Skaden vurderes uden betydning for gulvets bæreevne

7, lndvendige trapper
7.1 Funktion

7.2 Konstruktion

K1 Trappe til kælder er stejl.
Note: Forholdet mellem trinhøjde og trinbredde overstiger, hvad der er
hensigtsmæssigt efter nugældende regler.

Værn om trappe til tagetagen samt kældertrappen mangler
Note: Forholdet giver risiko for personskade.

K3

8. Tagkonstruktion
8. 1 Tagbelægning/rygning

8.6 Tagrender/tagnedløb

8,1 6 Bemærkninger til skorsten

K1

K1

K3

K3

K1

Tagflader er alge- og mosbegroede.
Note: Mosbegroning er af mindre omfang.

Tagrender mod nord og syd er med bagfald.
Note: Der er risiko for overløb, men det vurderes, at der ikke er naerliggende risiko for
følgeskader.

Tagnedløb mod syd er ikke ført til tagbrønd.
Note: Et fugtigt miljø omkring fundament giver risiko for følgeskader på sokkel og
tilstødende konstruktioner.

Tagnedløb mod nord er adskilt i samlinger.
Note: Der er risiko for skade i omgivende bygningsdele.

Skorstensoverflade er med ældre løbesodsmisfarvninger i tagetagen

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Gregersensvej DK-2630 Taastrup sioe $ sf {/
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn,: Karakter: Registrering og note:

Note: Skaden er af mindre omfang.

9. Bad/toilet og bryggers

9. lngen bemærkninger

1 0. VVS-installationer
1 0.2 Varmeinstallationer K2 Der er defekt termostatventil på radiator i badeværelse

11. El-installationer
11.1 Andet: UN Der er ulovlig elinstallation mod nord, udvendigt under udhæng og i eltavle.

Note: Der bør udføres eltjek af den samlede installation af en autoriseret
elinstallatør.

B Garage/udhus

1. Fundamenter/sokler
1.2 Sokkel K1 Der er revner og afskalninger i sokkel blandt andet mod øst.

2. Kældre/krybekældre/terrændæk
2. lngen bemærkninger

3. Yder- og indervægge

3.1 Facader/gavle

3.6 lndvendig vægge

K1 Der er afskallet maling på metalplader mod syd

K1 lndvendige vægge i garagen har revner
Note: Skaden er af mindre omfang.

4. Vinduer og døre

4.2 Vinduer K2 Der er trænedbrydning i vindue mod øst.

6. Gulvkonstruktion og gulve

6. lngen bemærkninger

8. Tagkonstruktion
8. 1 Tagbelægning/rygning

8.5 Udvendigt træværk ved tag

8.6 Tagrender/tagnedløb

8.9 Vindafstivning

K1

K2

K3

K1

Tagflader er alge- og mosbegroede.
Note: Mosbegroning er af mindre omfang.

Der er trænedbrydning i vindskeder mod syd

Tagnedløb mangler og der mangler endebund i tagrende.

Der mangler delvis vindafstivning.
Note: Der er ikke konstateret skader, og der vurderes konkret ikke at være
nærliggende risiko for skader.

Erhvorus- og Byggestylalsen
DK-2630 Taaskup sioe lQ 3f {/
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Beskikket bygningssagkyndig :

Navn: Willy Guldbæk Karlsen
Firma: OBH lngeniørseruice NS
Vei: Bredskifte A116 11

Telefoni 70217240 Mobiltlf.:
Email: obh@obh-gruppen.dk

Tilstandsrapporten er udarbejdet i samarbejde med
. Ejendomsformidler:
.Forsikringsselskab: Topdanmark
. Bestiller: Forsikringsselskab

Rapportdato: 16-06-2011

(underskrift)

Poslnr,: 8210
Telefax:

By: ArhusV

Erhvervs. og Byggestyrels€n
sioe 'l l Xf 11

FEM-sekretariatet
Gregersensvei

Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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Sælgers oplysninger om ejendommen
Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.
Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede
bygningssagkyndige ved besvarelserne.

Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til
forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers
besvarelse af spørgsmålene givets udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at veere en garanti. Der kan
være fagudtryk, så det anbefales at gennemgå dette skema med den beskikkede bygningssagkyndige.

Bemærk, at de eflerspurgte oplysninger er generelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der kan være
spørgsmå|, som ikke er relevante for netop din ejendom.

Er du i tvivl om de tekniske ords betydning, kan du besøge www.boligejer.dk, hvor der er en ordforklaring over de mest
benyttede betegnelser.

Generelle oplysnanger
Hvor mange år har du boet i ejendommen?
Ca.5Tzår.

Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende
fejl og mangler ved ejendommen?
Hvis ja, hvilke og hvornår?

Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen?
Hvis ja, hvilke og hvornår?

Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Nyt badeværelse i 2008.

Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg?
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?
Tidligere ejer ombyggede/renoverede fra 1 999-2003.

Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker?
Hvis ja, hvor?

Er grunden periodevis oversvømmet?
Hvis ja, hvor?
I haven, havde vand i kælderen det første år vi boede her. Men der er styr på
problemet, lavet dræn.

Ja Nej Ved
ikke

0.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

tr

tr

tr

1.1

1.2

1.3

1.4

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

Er huset efterfunderet?
Hvis ja, hvornår?

Er der sætningsskader, som er udbedret?
Hvis ja, hvor?

Er der udført reparationer på udvendige trapper?
Hvis ja, hvor?
Sidste vinter faldt pudset af på grund af frost, det er udbedret.

tr

tr

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Kælder/krybekælder/ventileret hulrum
Er der kælder?

Er der krybekælder/ventileret hulrum?

Er der adgang til krybekælder?

Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilke?

tr
tr
tr
tr

Erhverys- og Byggestyrelssn
Gregersensvej siae ll af ll
FEM-sekretariatet Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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2.8

2.9

2.10

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvornår?
Kældergulvet. Sidste vinter kom der lidt vand op gennem gulv i fyrrum.

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

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor?
Der var svamp i væg ved fryser, det er udbedret d. forår 201 0.

Er der kloakpumpe?

Er der dræn langs husets fundament?

Er der grundvandspumpe?

Ved
ikke

tr

tr

Ja

E

tr

tr

Nej

u2.5

2.6

2.7

3.

3.1

3.2

3.3

Yder- og indervægge/skillevægge
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller
insektskader?
Hvis ja, hvor?
Forår 2010 svamp ved fryser, er udbedret.

Er der revner, som er dækket af møbler?
Hvis ja, hvor?

Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler?
Hvis ja, hvor?

tr tr tr

tr

tr

4.

4.1
Vinduer og døre
Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvis ja, hvor?

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor?

Fungerer alle vinduer?
Hvis nej, hvilke gør ikke?

Fungerer alle døre?
Hvis nej, hvilke gør ikke?

4.2

4.3

4.4

tr

5.

5.1

Lofter/etageadskil lelser
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor?

tr

6.

o. I

6.2

Gulve
Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks.
revner, fugtskader m.m.)?
Hvisja, hvor?

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvisja, hvor?

tr

n

7.

7.1
lndvendige trapper
Har der været skader ved trapper?
Hvis ja, hvilke?

8.

8.1
Tage
Har taget været utæt?
Hvis ja, hvor?

tr

Erhverys- og Byggestyrelsen
sioe lt, 3f l/

tr tr

FEM-sekretariatet
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Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger?
Hvis ja, hvilke?

Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)?
Hvis ja, hvilke?

Er der utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor?
Skal renses!

Er der adgang til skunkrum?
Hvis nej, hvilke er der ikke adgang til?
I begge sider af loftel.

Er der adgang til tagrum?
Hvis ja, hvor?

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor?

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8-7

Ja Nej Ved

ikke

trtr8
trtrtr

tr

9.

9.1

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
Er der problemer med afløb?
Hvis ja, hvilke?

10.

10.1

10.2

10.3

WS-installationer
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end 6n gang årligt?
Hvisja, hvor ofte?

Er dele af WS-installationerne udført af personer uden autorisation?
Hvis ja, hvilke?

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

11.
11 .1

El-installationer
Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation?
Hvisja, hvilke?

tr

Erhvorys" og Byggestyr€lsen
Gregersensvei siae {{ 2f | /
FEM-sekretariatet Postboks 141

DK-2630 Taastrup
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Sælgers øvrage bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

Ad 2.10: i tanken.

Vand i haven: Dræn er lavet for et par år siden virker rigtig god}. Vand btiver tedt væk på naturtig vis uden brug af pumpe. Kun et problem
når jorden er frossen.

14-06-201 1 Thomas Museth Høgh

Dato Underskrift - ejer/sælger

tr Sælger var til stede

tr Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Erhverus. og Byggestyrolsen
Gregersensvsj DK-2630 Taastrup soe {$ sf 'll
FEM-sekrstariat€t Postboks 141
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om

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

Bygn.: Uddybende oplysninger:

L Fundamenter/sokler
Beton

Beton

A

B

2. Kældre/krybekældre/terrændæk
Kælder

Støbt i beton

Terrændeek

Støbt i beton

A

A

B

B

3, Yder- og indervægge
Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Tegl/kalksandsten

lnderJskillevægge - Letbeton

lnder-/skillevægge - Murværk

lnderJskillevægge - Let pladekonstruktion

Massiv murværk

Formur - Tegl/kalksandsten

Formur - Andet; Type:

Bagmur - Letbeton

Metalplader i gavltrekanter

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

4. Vinduer og døre
Træ

Plast

Træ

Metal

A

A

B

B

5. Lofter/etageadskillelser

6. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker

Væg-til-væg tæppe

Klinkegulv på træ

Andet; Type:

Andet: Type:

A

A

A

A

B

Vinyl på træ.

Betonfliser.

7. lndvendige trapper

8. TagkonstruKion
Sadeltag

Hanebåndspær

Taghældning - >35 grader

Tagbelægning - Betonsten

Skorsten - Muret

Sadeltag

Gitterspaer

Taghældning - '15-35 grader

A

A

A

A

A

B

B

B

Erhverys- og Byggeslyrelsen
sioe {$ sf l/

FEM-sekretariatet
Gr€gersensvej

Postboks 14 1
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Bygningskonstruktioner . oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt malerialeangivelse eller
konstruktionsudformning.

Bygn.: Uddybende oplysninger:
Tagbelægning - Betonsten B

9. Bad/toilet og bryggers
Vægkonshuktioner, uorganisk

Gulvkonstruktioner, organisk

A

A

10. WS-installationer
Andet; Type: A Pilleffr

11. El'installalioner

Erhverys. og Byggestyrelsen
Gregersensvej siae ll aJ ll
FEM-sekretariatet Postboks 141

OK-2630 Taastrup
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Vigtige oplysninger om huseftersyn

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

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

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

tilstandsrapporten i mindst 5 år.

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

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

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

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

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

Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:

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

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

. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høi udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den byg-
ningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (l(2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.

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

r!t.4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk

Mlnisterlet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel lMønt 4
1117 København K sioe l3f {$
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Til dig, der skal købe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. El- og ws-installationernes funktion

. Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand

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

. Bygningens placering på grunden

. Bygningens planløsning

. Bygningens indretning

. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer

. Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg

. Markiser og baldakiner

. lnstallationer uden for bygningeme

. Bygningens æstetik og arkitektur

. Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæ9. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.

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

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

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

Læs mere om dette på hjemmesiden
www. bol igejer.d k/tilstandsrapport_eleftersyn

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

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

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

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

Om ejerskift eforsikring
. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig

mod større udgifter til bl.a. s$ulte
skader. Stønelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Defte vilvære beskrevet i

detaljer itilbuddet på

ejerskifteforsikring.
. Udgifter til mindre skader,

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

. Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskift eforsikringe n,

medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.

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

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

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

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

hjemmesiden : www. bol igejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn

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

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

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

. Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12

måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

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

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

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

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

bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)

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

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

Ministerlet for By, Bolig og Landdistrlkter Gammel Mønt 4
1 1 17 København K sioe $ qf J$



L34

H useftersyn HE nr
755

Lb. nr.
H-1 5-00755-0070

Tilstandsrapport
Version 8.0

Tilstandsrapport for ejendommen

Vej: Hene4svejen 165

Ejendommen besigtiget:
Starttidspunkt: 12:25

Postnr.: 9500 By:

1 8-06-201 5
Sluttidspunkt:

Hobro
14:00

Sælger:
Navn: Thomas Museth Høgh
Vej: Herredsvejen 165
Telefon: ingen telefon Mobiltlf.: ingen mobil

Postnr.: 9500 By:. Hobro
E-mail: ingen e-mail

Følgende materiale forelå:

BBR-ejermeddelelseaf: 17-06-2015
Tidligeretilstandsrapportlb.nr.: H-l1-00372-0109
Andre bygningsoplysninger:

F orsi kri ng spol i ce va r frem I agt.
Der var ikke tegninger.

Energimærke: 100229000

Bygningsbeskrivelse

Boligtype:
Hustype:

Tagets restlevetid:

Note:

Enfamilieshus Ejendommen: Ejerbolig
1 950'er-villa/1% plan
lfølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 1 0 år eller
længere.
Tabelopslag for tagets restlevetid er i defte tilfælde baseret på tagbelægningen

Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller længere
Undertag: taget er opført uden undeftag
lnddækning: 10 år eller længere

Forventel restlevetid for bygningens tag
Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede
restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i
tagets alder og anvendte byggematerialer. Derforetages allså ikke et individuelt skøn, og dertages derfor ikke højde for særlige forhold
som f.eks. slid fra vind og vejr.
Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygnlngens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid,
omtales i tilstandsrapporten under pkl. A.1. Tagkonstruktion/-belægninglskorsten.

Bygnr Bvgn. Anvendelse Opført år

1 A Beboelse 1953

Etager ud over
kælder og
tagetage

Bebygget areal
m2

Udnyttet
tagetage

m2

44

Brutto etageareal
m2

1

Total

63

Kælder

63

Bolig

107

Erhverv

0

02

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

B Garage 1989 1 31 0 0 0

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

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
Skunke er blokeret af senge og er ikke besigtiget.

Ja Nej!tr Bygning

tr A

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

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4
'1 1 17 København K sioe $ gf 'l $



135

Huseftersyn HE nr
755

Lb. nr.

H-1 5-00755-0070
Tilstandsrapport

Version 8.0

Gulve under væg til vægtæppe i kælder og under vinyl i køkken er ikke besigtiget.

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Det er ikke altid muligt at konstatere, om en eller flere termoruder er punkteret.
Vurderingen afhænger af vejrtorholdet, rudens renhed mv. på besigtigelsestidspunktet.
Derfor tages der forbehold for eventuelle punkterede ruder, som ikke er registreret ved
besigtigelsen.

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

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

A
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Registrering af bygningens tilstand

Karakterer:
HUSK: KaraKeren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt bltlig at
udbedre, rnens en mindre alvorlig skade (K1) kan vaere dyr at udbedre.

lngen bemærkninger 1B

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

KO

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

K1

Alvorlige skader
Beskiver skader, som rnedfører, al bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

ta

Kritlske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overekuelig tid
Oette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.

K3

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

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

UN

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

Bygn. Karakter: Registrering og note

A Beboelse

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1.16 Bemærkninger til skorsten Kl

K1

Skorstenen har lidt revne i puds i sovevaerelst på 1. sal.
Note: Forholdet vurderes kun at være i pudslaget og skønnes uden betydning for
skorstenens funktion, da der ikke er synlige tegn på udsivning af rø9.

Der er lidt fugeudfald i skorstenspiben.
Note: Forholdet er i lille omfang og skønnes uden særlig betydning for skorstenen
endnu-

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle K1

K1

Der er stedvis mindre revnedannelser i facader, bl.a. i øst.
Note: Der er tale om ældre sætninger, som efter bedste evne skønnes at være
stabiliseret.

Der er stedvis mindre revner i facadepuds, f.eks. i syd ved vinduesparti.
Note: Revnerne vurderes kun at være i facadepuds og skønnes uden særlig
betydning for facadernes funktion.

3. Vinduer og døre

3.1 Døre K3 Den indvendige dør til fyrrummet i keelderen har skade i dørbladet. Døren er ikke en
branddør.
Note: Der er opstillet et fastbrændselsfyripillefyr i kælderrummet, hvormed der er
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.:

3.3 Fuger

Karakter: Registrering og noter
risiko for brandsmitte i tilfælde af brand i fyrrummet.

K3

K1

Der mangler veern foran dør ved fransk altandør i østgavlen. Døren mangler også
faerdiggørelse af lås og håndtag.
Note: Der er risiko for personskade ved f.eks. faldulykke. (Døren har dog et
sikringsbeslag, som dog mest er beregnet som tyverisikring).

Fuger omkring døre og vinduer er stedvis revnede i overfladen og der er lidt udfald,
f.eks. ved kældervinduer isyd.
Note: Forholdet er i mindre omfang og skønnes uden særlig betydning for fugernes
funktion.

4. FundamenUsokler

4.2 Sokkel

4.3 Udvendige trapper

K1

K2

Der er stedvis mindre revner i sokkelpuds, f.eks. i syd.
Note: Forholdet skønnes uden særlig betydning for soklernes funktion og stabilitet.

Skifer på fortrappen har begrænset vedhæftning, nogle fliser er løse, og enkelte er
revnet. Der er udfaldne fuger. Rækværket har let rust.
Note: Der kan ske yderligere skader itrappen inden for overskuelig tid.

Kældertrappen har lidt mindre revner generelt.

Note: Forholdet skønnes uden særlig betydning for trappens funktion.
K1

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
S.2Vægge K1 Ejer oplyser, at der i sjældne tilfælde kan trænge lidt vand ind ifynummed ved kraftig

regn.

Note: På besigtigelsestidspunktet var der ikke særlige tegn på fugt i fynummet. Ejer
oplyser, at der er dreenet udenfor.

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6. lngen bemærkninger

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7. 1 Gulvkonstruktioner

7.2 Belægninger K2

K1

K1

Gulve i stueetagen og 1. sal er stedvis eftergivende ved belastning og knirker stedvis
Note: Forholdet er almindeligt i ældre ejendomme med stor bjælkeafstand og
skønnes uden saerlig betydning for gulvenes funktion og bæreevne.

Der er revnede gulvklinker samt gulvklinker med begrænset vedhæftning til
underlaget og løse fuger i entre og på repos til kældertrappen.
Note: Forholdet skyldes, at klinkerne er udlagt på kæunderlag.

Trægulvene har mindre sprækker i samlinger, og de ældste i stueetagen har gamle

spor efler borebiller i overfladen. Der er et lille hul i gulvbrædt lige ovenfor trappe til 1

sal. Vinylgulvet i køkkeneter revnet ved døren til entreen.
Note: Forholdene skønnes uden særlig betydning for gulvenes funktion.

8. lndervægge/skillevægge
8.1 lndvendige vægge K1 Væg mod trappegang i midterværelse på 1. sal er ikke færdigjort.

Note: Forholdet skønnes ikke væsentlig for væggens holdbarhed.
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.: Karakter: Registrering og note:
9. Lofter/etageadskillelser

9. lngen bemærkninger

10. lndvendige trapper
10.2 Konstruktion K1 Værn mangler ved trappe til 1. sal og trappe til kælder. Begge trapper er ret stejle.

Note: Der er dog opsat en plade forneden ved trappen til 't. sal, og kældertrappen
består af 2 løb med repos imellem, så risikoen for faldulykke skønnes ret lille.

C. lnsiallationer

11. WS.installationer
1 I .2 Varmeinstallationer K1 Overløb fra varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil fyrrum i kælder er ikke ført til

atløb.
Note: Forholdet vurderes kun K1 , da der ikke er organiske materialer under ventilen
Der er også hængt en spand under.

B Garage

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.5 Udvendigt træværk ved tag K2

1.6 Tagrender/tagnedløb K2

Der er nedbrydning i vindskeder i bege gavle. Sternbrædder har stedvis begyndende
nedbrydning.
Note: Der er risiko for svigt i træværket inden for overskuelig tid, især i vindskederne.

Tagnedløbet i nordvest er ikke ført til terræn, men udmunder kun ca 30 cm under
tagrenden.
Note: Nedløbet er afsluttet med knæk og lang udløbstud, så vand fra tagrenden
ledes lidt bort fra facaden. Det er dog ikke en holdbar løsning i længden.

2. Ydervægge

2. lngen bemærkninger

3. Vinduer og døre

3.1 Døre

3.2 Vinduer

K1 Portkarme og dørkarme, som er af metal, er let bulet. Porten er lidt buleVskæv efter
påkørsel.

Note: Forholdene skønnes uden seerlig betydning for portens og dørens funktion.

Vinduet har revner og nedbrydning.
Note: Der er risiko for svigt i vinduet inden for overskuelig tid.

K2

4. FundamenUsokler
4. lngen bemærkninger

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. lngen bemærkninger
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Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygningsdel/installation: Vurdering: I 
't 

I 
^O 

I K1 K2 K3 UN Noie

A. Primære bygningsdele

3. Vinduer

6. Vådrum (badeværelse, toilet og

B. Sekundære bygningsdele

Gulvkonstruktion

2

2 X

o skillelser

10. lndvend

C. lnstallationer

1 1. WS-installationer I I

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand :

Bygningerne ertraditionelt opført, og vedligeholdelsen er god.
Boligen er ombygget i 2003 iht. BBR. Der er oplagt nyt tag af B&C tagsystem i 1989 iflg. ejer. En del vinduer er af hårdttræ, og der er
energiruder i alle. Bygningen er pænt renoveret indvendigt, og der er et nyere køkken. Der er et nyere pillefyr, som er opstillet i kælderen.
Garagen fremstår i ret god stand, og der er oplagt nyt tag af betontagsten som på boligen.

trt

X
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Børge Nielsen-Boe
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Sælgers oplysninger om ejendommen
Tilsælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en saelger normalt vil have kendskab til.

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

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

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

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

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

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

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

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

Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
EDC Poul Erik Bech, St. Sanct Peder Stræde 10, 8800 Viborg

0.1

Ja Nej Ved
ikke

o.2 tr

1.1

1.2

1.3

1,4

Generelle oplysninger
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
10 år

I hvilken periode har du boet på ejendommen?
Siden 10. md.2005

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

Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse?

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

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

tr

rf.4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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- keelder/krybekælder/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilken, hvorog hvornår?
Ca. 5 år siden i kælder mod syd i stort værelse ved eltavle, lille fugtskade

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

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

- loft er/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

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

- tage
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

Ved

ikke
u

Ja

tr
Nej

tr

tr

tr

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tage

Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?

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

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

Er adgangen til skunkrum blokeret?
Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til?
Skunk på lille værelse står en seng, det samme isoveværelse

Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?

Er adgangen til tagrum blokeret?
Hvis ja, hvordan?

tr

tr

tr

tr D

3.

3.1

Yder- og indervægge/skillevægge

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

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

trtr

tr3.2

4.

4.1

4.2

4.3

Fundamenter/sokler

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

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

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

Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport?

5. Kælder / krybekælder / ventileret hulrum

rf. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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5.1

5.2

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum?

Er adgangen til krybekælder blokeret?
Hvisja, hvordan?
I fyrrum når det regner meget , men meget sjældent, da der er blevet dræn i

haven

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
I forbindelse med fugtskade, ellers er kælder tør.

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede
hulrum?
Hvis ja, hvor?
i forbindelse med fugtskade, ellers er kælder tør

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

Er der en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor og fungerer pumpen?
nej naturligt fald af dræn/regnvand

Ja Nej Ved

ikkeft ntr
tr!tr

5.3

5.4

5.5

5.6

6.

6.1

Gulve

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

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

6.2 tr

7

7.'l

7.2

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

Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan
åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte
over for nedbør)?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?

tr

tr

tr

tr

tr

8.

8.1

Lofter/etageads kil lelser

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

tr

9.

9.1

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

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

9.2

10.

10.1

WS-installataoner
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end 6n gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter?

'|f.4171 7770
E-mail: hes€k@mbbl.dk
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10.2

Ga. hver halve år. Ca. 5 sek.

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

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

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

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

10.3

10.4

10.5

Ja Ved
ikke

Nej

tr
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Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

18-06-2015 Thomas Høsh

Dato Underskrift - ejer/sælger

tr Sælgervartil stede

tr Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Tfi. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.

Bygn.: Uddybende oplysninger:

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Sadeltag

Hanebåndspær

Taghældning - >35 grader

Tagbelaegning - Betonsten

Skorsten - Muret

Sadeltag

Gitterspær

Taghældning - 15-35 grader

Tagbelægning - Betonsten

A

A

A

A

A

B

B

B

B

2. Ydervægge
Hulmur

Formur - Murværk med puds

Bagmur - Tegl/kalksandsten

Massiv murværk

Formur - Murværk med puds

Bagmur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Letbeton

Bagmur - Andet; Type:

A

A

A

B

B

B

B

B Metalplader i gavltrekanter

3. Vinduer og døre
Træ

Plast

Træ

Metal

A

A

B

B

4. FundamenUsokler
Beton

Beton

A

B

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Kælder

Støbt i beton

Drænlag/kapillarbrydende lag ; Type:

Andet; Type:

A

A

A

B

Ukendt

Fliser

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

Vægkonstruktioner, uorganisk A

Gulvkonstruktioner, uorganisk A

7. Gulvkonstruktion og gulve

Gulv på strøer eller bjælker

Væg-til-væg tæppe

A

A

Ttt. 4171 7770
E-mail: hesek@mbbl.dk
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.

Uddybende oplysninger:
Tæppe på beton

Klinkegulv på beton

Klinkegulv på træ

Andet; Type: Vinyl

Bygn.
A

A

A

A

8. !ndervægge/skillevægge
lnder-/skillevægge - Murværk

lnder-/skilleveegge - Let pladekonstruktion

A

A

9. Lofter/etageadskillelser
Kommentar A Trælofter, gipspladelofler

10. lndvendige trapper
Kommentar A Trappe til keelder og 1. sal

11. WS-installationer
Vandstop

Andet; Type:

A

A Træpillefyr i kælderen

Tlf.4171 7770
E-mail: hessk@mbbl.dk
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

I rgSo'e r-vi lla/ tl/z p I an
opført i perioden: ca.1945-1955

VIGTIG INFORfidATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

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

som på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget

hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have

slidt på huset. Som f remtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.

I iilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige

skader huset har. Derudover kan der være tidslypiske byg-

getekniske forhold ved huset, der må forventes ved hus-

typen. Disse forhold ersom udgangspunkt ikke regislreret

itilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen.

Du bør derfor læse denne typebeskrivelse grundigt - især

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

forventes ved den pågældende hustype

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse

kunne være beskrevet for sig ien særskilt hustypebeskriv-

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

andre typer af bygningsændringer - f.eks tilbygning

af kviste, efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke

omfattet af hustypebeskrivelsen, der kun gælder den

oprindelige hustype Samtidig skal det understreges,

at typebeskrivelsen er generel og uaf hængig af den

udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifte-

forsikring

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om

del oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken

må formodes at være konstrueret, hvad den f ormodes at

være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være

u dtj ent.

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

mindst hvad du kan gøre for at løse et eventuelt rad0n

problem.

MINIsIER'El FOR
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

KONSTRU KTION

Villaens kælderydervægge og -gulve er støbt af beton og ofte uden isolering

Husene er udført med fuld kælder og "høj sokkel" med kældervinduer.

Etageadskillelsen over kælderen kan være støbt af beton på stedet, men er som oftest ud-

fø rt med trægu lve på træbjælkelag monteret med lerindskud (ler i træbjælkelaget ved en

etageadskillelse). Herunder er der loft af forskallingsbrædder, rørvæv og puds. Der er ingen
isolering mellem kælder og beboelse.

Trægulvene er typisk udført med almindelige gulvbrædder af fyr eller parketgulv

Ydervæggene på 5o'er-villaen er ofte bærende og stabiliserende vægge af murværk med

[rådbindere (stabiliserende tråd mellem yder- og indermur).

Der er normalt massivt murværk omkring vinduer og dørhuller.

Det udvendige murværk er blank mur(teglstensmur uden overfladebehandling). De ind-
vendige vægge er typisk pudsede murstensvægge eller bræddeskillevægge med rørvæv og
pu ds.

Tagdækningen består oftest af rØde tegltagsten med understrygning (mørtelfugning på

bagsidenaf tagstenene) ogetminimumaf isoleringoveretudnyttetloftsrum Tagkon-

struktionen er udført som sadeltag med høj rejsning (45 graders taghældning eller mere)

Lofter er udført med rørvæv og puds. De murede gavle er tit afsluttede med hvide lodrette
vindskeder med dækbræt ovenpå 5pærenderne er oftest malet hvide ligesom vinduer m.v

Overgangen mellem tagfladerne og ydervæggene er som regel udført som mur mellem
spærene. Tagrender/nedløb er lavet af zink.

Huset er oprindeligt opført med vand, afløb, el og centralvarme med eget fyr Fyret vil
normalt være udskif let

Etageadskillelser/
gulve

Fundament

lnstallationer

Vægge

MINISTERIET FOR BY, BOTIG OG LANDDISTRIKTER SIDE 2
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE

OB5-PUNKTER

*) Mindreomfangafmgrkfarvningmåforventespåoverflader,somersærligtudsatteforfugt,ellersomharringeisolering.Mørkfarvningskyldesotte
støvfigurer {ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.

Kældergulvene er kolde på grund af manglende isolering. Der kan være mørke opfugtede
pletter på betongu lvet

På kældervæggen kan der være saltudfældninger eller afskallende puds (hvidt, porøst,

afskallende lag), som skyldes fugl der trænger igennem væggen

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummene vil kunne medføre "kælderlugt"

De murede yder- og indervægge kan ved overgangen til f undament mangle fugtspærre
(fugtbeskyttende lag af f.eks asfaltpap), eller fugtspærren kan være nedbrudt. I så fald kan

fugt trænge op iden nederste del af murstensvæggen. Dette kan medføre mØrkfarvning*.

På grund af det massive murværk kan der være en kuldebro (koldt område) ved de indven-

dige vindueslysninger og dørhuller, som kan medføre mørkfarvning*

Nogle 5o'er-villaer har fået monteret en indvendig forsatsvæg (eventuelt et trælægteskelet
med isolering) mod ydervæggen, som kan medføre ophobning af fugt i konstruktionen,
hvis den ikke er udført korrekt.

Tegltaget kan danne grobund for alger og lav, især hvis tagfladen vender mod nord, eller
hvis der er høje træer, der skygger Alger og lav er kun et kosmetisk problem.

Tagkonstruktionen er som regel udført med et minimum af isolering

Der kan i nogle iilfælde forekomme utætheder ved skorstenens gennemføring (ind-

dækning), hvor regn og sne kan trænge ind.

Tagkonstruktionen i disse huse er udført uden dampspærre (f ugtbeskyttende lag).

Hvis taget efterisoleres, bør man søge professionel rådgivning for at undgå fugtskader i

ko n stru ktion en.

Når tagetagen er udnyttet, kan det være svært eller måske umuligt at besigtiBe under-

strygningen og uudnyttede skunkrum (rum bag lodret væg mod taget på etageadskil-
I e I sen).

Hustypen kræver et minimum af vedligeholdelse. Det er dog vigtigt til stadighed at
kontrollere de områder, hvor der er kuldebroer (kolde områder) i og omkring konstruktion-
erne.

Det kan være nødvendigt at efiergå mørtelfuger i tagrygning både indvendigt og udven-

d igt.

De f ritliggende bjælkeender er kun delvist beskyttet af taget og er følsomme overfor fugt
påvirkning. Det er derfor vigtigt bjælkeenderne males jævnligt.

Kælderen er normalt ikke godkendt til beboelse.

Bemærk at en ændring af husets ydre (f.eks. supplerende isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal

være udført korrekt efter gældende konstru ktionsprincipper for at undgå fugtproblemer

Fundament/gulve

Vedligehold

Åndre punkter

Vægge

MINISTERIET FOR BY, BOTIG OG TANDDISTRIKTER SIDE 3
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HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVETSE

I cenerel beskrivelse af kloaksystemer

Denne beskrivelse indeholder information om det op-

rindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder

hvordan kloakken må formodes at være konstrueret hvad

den f ormodes at være konstrueret af, og hvornår den må

f orventes at være udtjent. Det bemærkes, at flere f orskel-

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

store træerr dårligt ved ligeholdt of fentlig kloak eller rør

udført i dårlig kvalitet

mange septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i

stigende grad etableret dræning af husene, hvor drænene

ti lsluttes afløbsi nstal lationerne.

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er

levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør.

For både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer

med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke

efterfølgende har været renoveret, samlet set har begræn-

set restlevetid

I denne perrode blev afløbsinstallationer - både rør og

brønde - typisk udført i plast. I starten af /o'erne blev

rørene samlet med løse gummiringe, som senere hen blev

afløst af fastsiddende gummiringe

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor

materialernes kvalitet forbedres, I år zooo blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæg og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set

betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet. bemærkes det at der

bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i

septiktank og derefter siver ned i undergrunden Siden

omkring år zooo har det været almindeligt at etablere

minirensningsan læg, beplantet fi lteranlæg eller pileanlæg

i forbindelse med rensning af spildevandet, inden det

ledes videre tilvandløb, grøfter m.v

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og

efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte

omfan gsd ræn, d er ti lsluttes afl øbsi nstal lationerne.

Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er

rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være

en betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-roo år).

Kloaksystemet - eller afløbssystemet - fra en ejendom
består af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn),

stikledning, hovedkloak og renseanlæg. Afl øbsinstal-
lationen er den del af et kloaksystem, der er beliggende

i selve bygningen 0g ijorden på ejendommens grund.

Grundejeren ejer i dag kun den del af stikledningen, som

befinder sig på grunden

Afløbsinstallationer fra lør tgzo er typisk udført af glase-

rede lerrør. Efter år rgoo blev det almindeligt at montere

en,septiktank på afløbet f ra toilet. I denne periode blev

der normalt ikke kloakeret på landet.

De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode,

som endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt

ingen eller kun ringe restlevetid.

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

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

slutningen af perioden afløstes pakgarnet af gummiringe

De fra byerne kendte kloakopbygninger blev i slutningen
af perioden også udbredt tilejendomme på landet.

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank
I takt med at der etableredes offentlige kloakker blev

Kloaksystem fra rgTo til nu

fra før

Kloaksystemer fra rgro til 1970
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Hvad er radon?

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

r Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,

der kan trænge ind i huset fra undergrunden.

. 150.000 huse i Danmark anslås at have for højt radon-
n iveau.

r Radon lugter ikke og kan ikke ses ellersmages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,
0g det er en medvirkende årsag til ca 300 tilfælde af
lungekræft om året.

o Sundhedsrisikoen ved radonudsættelse er cirka z5

gange større for rygere end for ikke-rygere

r Radon kommer f ra jorden under huset.

r Din boligs stand og konstruktion har betydning for,

hvor meget radon der er i dit hus

. Det meste radon trænger ind i huse gennem Tevner og

sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kælder
gulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgen-
nemføringer i fu ndamenter m v.

r På Radonkortet på næste side kan du se, at mængden
af radon ijorden varieTer landet over. Kortet viser, hvor
stor en andel af enfamiliehuse, som Sundhedsstyrelsen
vuTderer, har et radonniveau over 2oo Bq/m3

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

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

r Måler du over 100 Bq/mr, anbefaler Energistyrelsen, at
radonn iveauet ned bringes.

r Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/mr, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveaueI via
f orbedringer af ventilation samt tætning af revner i

f undamentet og utætheder ved rørsammenf øringer.

r Ved radonniveauer over zoo Bq/m3, kan det være

nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.

etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen)

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

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

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

r Du kan på www.radonguiden.dk læse meget meTe 0m

radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan

du kan reducere radonniveauet i dit hus.

r Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og

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

r I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementeI
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 1998, er det således opført med radonsikring.

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

f ungerer. Det kan være fordi, a[ der er for lavtventi-
lation og luftskift i dit hus, eller hvis den membran i

fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon
ind f ra jorden, er gennembrudt

. I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præ-

ciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke oversliger 100 Bq/mr i indeklimaet
Ejeren af et hus, der er opført efter 30. juni zoro, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/

mr Det er den professionelle bygherre, der har ansvaret
for, at radonsikringen overholder kravet om max. 1oo

Bq/m'

llvor ksmmer radon fra? Læ5 meget mere på wurw.radonguiden.dk

Radonsikring €r lockrav i nybyggeri

Radonkortet

Hvad gør lagved det?
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I nadon kort

Andel af husstande med over 20o Bq/mr
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VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER

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

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan
sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.

Vigtige oplysninger om
elinstallationsrapporter og eleftersyn

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

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik

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

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

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

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

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

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på

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

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

Tre vigtige ting, du skalvide om
elinstallationsrapporten

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

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

Ved gennemgangen anvendes en

systematisk metode, som kan afdaekke

ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallationeme, som på korl eller
leengere sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand.

Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil

kunne påvirke elinstrallalionernes funktion,
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret
ændrer sig væsentligt Det vil sige, at du
ikke får en vurdering af, om

elinstallationeme er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration på

husets elinstallationer.

2. Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som

elinstallatøren ikke har mulighed for at
finde. Eleftersynet handler primært om

ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan indebære risiko
for personskade eller brand.
Ejerskifteforsikringen dækker
omkostninger til at udbedre ulovlige
elinstallationer og funKionsfejl, som ikke
er omtalt i elinstallationsrapporten.

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

Der er ikke en direkte sammenhæng
rnellem den karakter, som elinstallatøren
giver en installation eller en
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fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der
er lovligt udført for 20 år siden, og som også er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.

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

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

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på
wv'rw. b o I i g ej e r. d We I i n stal I atio n s ra p po rt

Hvis du er utilfreds med din
el i nstal lations rapport

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

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

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

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

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

77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.

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

installationsdel, og prisen på at få gjort

elinstaltationen lovlig og funKionsdygtig.
Der kan være ulovlige forhold eller
tunKionsfejl, som hurtigt og billigt kan

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

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

mulighed for.
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Til dig, der skal købe

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

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

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i

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

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

Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed
er ikke en garanti.

Sådan foregår et eleftersyn

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

Hvad kigger elinstallatøren efter?

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet

kontrollere eltavler

foretage kontrolmåli ng af fejlstrø msafbrydere

kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

kontrollere lawoltsinstallationer

kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spændingsførende dele.

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

bagatelagtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstallation med den

pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstallationemes
fu nktionsdygtighed næwteværdigt

dele af elinstallationen, der var
utilgængelige

elinstallationer uden for selve
bygningen

hårde hvidevarer

andre brugsgenstande

om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold
eller hver funktionsfejl en karakter, der
warer til, hvor alvorligt forholdet ec

. lB - lngen bemærkninger

. K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel

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

. }Q - Ulovligt forhold, som på længere
sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfu ld

funktionsdygtighed ien mindre og

afgrænset del af installationen

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

. UN - Bør undersøges nærmere
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E I i nstal lationsrapportens gyld i g hed

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

Tilstandsrapport

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

Læs mere om dette på vvww.boligejer.dUtilstandsrapport

Ejerskifteforsikring

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

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

Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsi kri ngsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nog le
minimumskrav for dækningens omfang"

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

Om ejerskifteforsikring

. Ejerskifiefonikringen kan sikre dig mod
støne udgifter til blandt andet
udbedring al skjulte ulovlige
elinstallationer.

. Du må normalt selv betale for udgifter
til udbedring af mindre forhold ved
elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebære risiko for personskade

eller brand, vedligeholdelse samt
udbedring af almindeligt slid og ælde.

. Forhold, der er beskrevet i

elinstallationsrapporten eller i

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

Du kan læse mere om ejersktftefodkring
på www.forsi kri ngsoplysnin gen. dk
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Til dig, der skal sælge

Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i

bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.

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

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

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

Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 1O-årige

sælgeransvar.

Hvad bruges oplysningerne til?

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

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

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formå|.

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

. ElinstallationsrapportenerudarbeJdet
mindre end 1 år før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

. Duharogsåfåetudarbejdet
tilstandsrapport.

. Du ftemskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsiking og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.

. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit
I &årige sælgeransvar er borfaldet.

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

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

hvis du bevidst eller grct uagtsomt har
givet ukorekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funktionsrnangler, du har kendskab
tir).
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Sammenfatning af eleftersyn

Etage Rum IB KO K1 K2 K3 UN

1. sal Trapperum 4 0 0 0 0

1. sal Gennemgangsrum 4 0 0 0 0 0

1. sal Soveværelse øst 4 0 0 0 0 0

Stuen Entre 0 0 0 0

Stuen Badeværelse 5 0 0 0 0 0

Stuen lndbygningslamper bad 4 0 0 0 0

Stuen Køkken 5 0 0 0 0 0

Stuen Stue 4 0 0 0 0 0

Stuen Værelse 3 0 0 0 0

Stuen Uden på bygningen 0 0 0 0

Kælder Eltavle 10 0 0 0 0 0

Kælder Disp. rum syd vest 3 0 0 0 0

Kælder Disp. rum syd øst 4 0 0 0 0 0

Kælder Vaskerum 5 0 0 0 0 0

Kælder Fyrrum 3 0 0 0 0

Øvrige Garage 3 0 0 0 0 0

Øvrige Tavle i garage 4 0 0 0 0

Generelt 4 0 0 0 0

Forklaring af karakterer

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

lB - lngen bemærkninger

K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel

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

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

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

Dato:18.06.2015 Side 7 af 19
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. UN - Bør undersøges nærmere
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El installationens ti lstand

1. sal

Trapperum
I

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede anlal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder Ja
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

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

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag midt i loftet
Stikkontakt ved trappe

Gennemgangsrum

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag
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Soveværelse øst

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag
Stikkontakt til højre i skunkvæg mod syd

Stuen

Entre

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede anlal 220
I 250 V stikkontakter?

lkke
relevant

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

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

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

Nej K1 Der er for store åbninger ved dåse

Hvad har været adskilt? Loftlampe mod syd
Afbryder ved dør til bad
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Badeværelse

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der den krævede
stikkontakt?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Ja

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

lkke
relevant

Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret iforhold til
beskyttelsen mod vand?

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag
Stikkontakt ved vask

lndbygningslamper bad

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er belysningsarmaturer anvendt
og placeret korrekt jf.
fabrikantanvisning?

Ja

Er ledningssamlinger foretaget
korrekt?

Ja

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til tilslutningsstederne/lamperne?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dato:18.06.2015
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Køkken

Spørgsmål Svar Karakter Note

Erderdet krævede antal220l Ja
250 V stikkontakter?

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

Er stikkontakterne fordelt på

to lysgrupper?
lkke
relevant

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

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

Ja

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

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag ved vask
Stikkontakt til højre for vask

Stue

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder Ja
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

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

Ja

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod vest
Afbryder til højre i øst væg
Lampeudtag mod øst
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Værelse

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede anlal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Nej K1 Der mangler dåse bag 6t lampeudtag

Hvad har været adskilt? Lampeudtag
Afbryder og stikkontakt

Uden på bygningen

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

Er brugsgenstande (fx
lamper) forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Har det elektriske materiel
den korrekte kapslingsklasse?

Nej K1 Der mangler klap på stikkontakt mod syd

Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod øst
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Kælder

Eltavle

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er tavlen let tilgængelig for
betjening?

Ja

Er tavlekapslingen intakt? Ja

Er tavlen opmærket korrekt? Ja

Er der det krævede antal
lysgrupper?

Ja

Er der fejlstrømsafbryder (HFl-
eller HPFI-afbryder)?

Ja

Fungerer fejlstrømsafbryderen
korrekt ved kontrolmåling?

Ja

Slår fejlstrømsafbryderen fra ved Ja
påvirkning af testknappen?

Er hele installationen beskyttet
mod indirekte berøring?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?

Ja

Er der en virksom
jordforbindelse?

Ja

Disp. rum syd vest

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Der er for store åbninger ved dåse

Dato:18.06.2015
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Disp. rum syd øst

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede anlal 22O I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

Ja

Hvad har været adskilt? Loftlampe
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Rummet er ikke fuldt besigtiget
grundet opmagasinering

Vaskerum

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder Ja
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

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

Ja

Er fastmonterede og stationære
brugsgenstande (fx
vaskemaski ne og tørretu mbler)
forbundet til
beskyttelseslederen?

Ja

Hvad har været adskilt? Loftlampe mod øst
Stikkontakt til højre for vask
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Fyrrum

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

Ja

Er der fremført beskyttelsesleder Ja
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

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

Nej Kl Der er for store åbninger ved dåse

Hvad har været adskilt? Loftlampe

Øvrige

Garage

Spørgsmål Svar Karakter Note

Er der det krævede antal
stikkontakter?

Ja

Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

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

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

lkke
relevant

Hvad har været adskilt? Synlig installation
intet adskilt
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Tavle igarage

$pørgsmål Svar Karåkter Note

Er tavlen let ti$ængelig for
betjening?

Ja

Er tavlekapslingen intakt? Nej K3 Der mangler afdækningsplader i tavlefront

Er tavlen opmærket korrekt? lkke
relevant

Er der det krævede antal
lysgrupper?

Ja

Er der fejlstrømsafbryder
(HFl- eller HPF|-afbryder)?

lkke
relevant

Fungerer fejlstrømsafbryderen
korrekt ved kontrolmåling?

lkke
relevant

Slår fejlstrømsafbryderen fra
ved påvirkning af
testknappen?

lkke
relevant

Er hele installationen
beskyttet mod indirekte
berøring?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?

Ja

Er der en virksom
jordforbindelse?

lkke
relevant

Besøget

Elinstallationen gennemgået: 18.06.2015

Gennemgangen foretaget af: Bøje Vistisen

Starttidspunkt: 13:00

Sluttidspunkt: 15:0

Spørgsmål Svar Note

Var der adgang til alle rum? Ja

Blev alle rum gennemgået?

Dato:18.06.2015
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Generelt

Spørgsmål Svar. Karåkter Nbte

Er al materiel fastgjort? Nej K1 Enkelte kabler i kælder og garage mangler fastgørrelse.
Styretavle for pillefyr, er ikke fastgjort korrekt. Enkelte
lampeudtag er kun fastgjort med en skrue.

Er der låg på dåser og rosetter? Ja

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast
installation?

Ja

Er installationen beskyttet mod

ffsisk overlast?
Ja

Er samlinger anbragt i dåser? Ja
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Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed

Spørgsmål Svar Note

Fungerer hele elinstallationen? Ja

Stemmer sælgers oplysninger om Nej
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen

lngen oplysninger

Stamoplysninger

Boligen

Adresse Herredsvejen 165

Postnr. og by 9500 Hobro

Opført år 1953

Tilbygning
opført år

2003

Samlet
bygningsareal

107

Særlige
oplysninger
om
ejendommen

Der gøres opmærksom på at der ikke er foretaget et komplet installationseftersyn af hele
ejendommens el-installation.
De i rapporten nævnte fejl vil muligvis kunne konstateres flere steder i ejendommen end de er
nævnt i rapporten.

Hvor tilslutning af hvidevarer er etableret bag disse, efterses denne ikke idet hvidevarer ikke

rykkes ud fra skabe o.l.

Elinstallationer uden for selve bygningen, fx installationer til bedlamper, springvand,
svømmebassiner, belysning langs indkørslen o.l. er ikke en del af dette eftersyn, og derfor ikke
besigtiget.

Boligens ejer

Adresse Herredsvejen 165

Navn Thomas Museth Høgh

Postnr. og by 9500 Hobro

Email

Telefon
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=rr"rrimærkning 
for føtgende ejendom:

2.205 kWlr el
4,26Ton
træpiller, ipose

Lavt forbrug

D
ffiffi

SIDE 1 AF 1O

Tilbage-
betalingstid

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: OBH lngeniørservice ÆS

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

Adresse:
Postnr./by:
BBR-nr.:
Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år fra=
Energikonsulent:

. Udgift inkl,
moms og afgifter:

. Forbrug:

Forslag til forbedring

Årtig
besparelse i

energienheder

Artig
besparelse i

kr. inkl. moms

Herredsvejen 165

9500 Hobro

791-213879-001

1 00229000

17-06-2011

Willy Karlsen

13.989 kr./år

reEnergimærket angiver varmeforbrug under
standard-betingelser for vejr, familiestørrelse,
krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet -
ikke om måden den bruges på eller om vinteren
var kold eller mild.

Derfor kan det beregnede årsforbrug afuige fra
det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og
varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes
varmeforbruget i boligens energimærke" på

www. en erg itj enesten. d k.

Højt forbrug

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

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Skønnet
investering
inkl.moms

Beregnet varmeforbrug Energimærke

Kan det blive bedre?

1 Etablering af solvarmeanlæg 2.109 kWl.r el
-0,11 Ton træpiller, i

pose

4.000 kr 35.000 kr 8,8 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,
forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere
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Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lral.
Energikonsulent:
Programversion: Firma: OBH lngeniørservice Ar/S

energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor

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

f,ernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekUingeniør, byggeplads og andre
følgeomkostninger.
Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:

f nvestering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100120 = 5 år.

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

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

. Samlet besparelse på varme 4.173 kr.lår

' Samlet besparelse på el til andet end opvarmning -192 kr.lår

. Samlet besparelse på vand 0 kr./år

. Besparelser i alt 3.981 kr.lår

. lnvesteringsbehov 35.000 kr. inkl. moms

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

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

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

Hvis en bygning opnår karakteren A't eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

1 00229000

17-06-2011

Willy Kadsen

Energy08, Be06 version 4

relse - herSamlet nu
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Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år tua=

Energikonsulent:
Programversion: Firma: OBH lngeniørservice ÆS

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

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

1 00229000

17-06-2011

\Mlly Karlsen

Energy08, Be06 version 4

Forslag til forbedring

2 Udskiftning af vinduer

Artig
besparelse i

energienheder

16 kWr el

0,63 Ton træpiller, i

pose

Aais
besparelse i

kr. inkl. moms

1.500 kr

og renovenngved

entens konklusionEn kommentarer
1 KONKLUSION

Der er 1 forslag til energimæssige forbedringer i ejendommen med god rentabilitet og med en
tilbagebetalingstid under kun 10 år.

Der er i henhold til energimærkningsordningen beregnet besparelser på forbedringer af vinduer og
glasdøre. Forslaget er ikke rentabelt.

2 BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningen er et enfamiliehus i 1 plan. Der er delvis kælder - opvarmet og udnyttet tagetage. Bygningen er
opført år 1953 på i all175 m2 opvarmet etageareal.

I henhold til BBR-Oversigt er der foretaget en væsentlig ombygning i året 2003.

3 FORUDSÆTNINGER

Bygningsejer var ikke til stede ved besigtigelsen.

Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 200 liter/m" pr. år.

I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt brugsvand.
Ved denne "sommerdrift" spares der på varmebudgettet. I energimærkningen forudsættes dette gjort.
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4 KONSULENT KOMMENTARER

Til forbedringsarbejderne anbefales det at anvende erfarne håndværkere med garantiordninger eller
isoleringsfirmaer tilknyttet isoleringsproducenter. Der stilles store krav til teknisk viden og den
håndværksmæssige udførelse, når der arbejdes med så markante isoleringstykkelser i konstruktionerne.
lsær skal nzevnes forhold omkring dampspærre, lufttæthed, ventilation, kondensfugt, råd og svamp samt
skimmelvækst mv., der skal tages hensyn til.

VENTILATION
Det er vigtigt, at der løbende foregår en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale luftskifte er ca.
1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet hindrer også dannelse af skimmelvækst og
fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt større luftskifte på grund af utætheder i bygningen vil medføre
varmetab og dermed større opvarmningsomkostninger.

AUTOMATIK
Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang årligt at
kontrollere term ostatventiler for fu nktionssvi gt.

SOLVARME
Der er i energimærkningen foreslået et solvarmeanlæg, hvor økonomien er beskrevet under "Forslag" på
de første sider og selve anlægstypen er beskrevet under "Energikonsulentens bygningsgennemgang". I de
senere år har stigende olie- og gaspriser og interessen for miljøet medført en egnet anvendelse af
solenergien. Den mest almindelige anvendelse af solvarme er i forbindelse med opvarmning af brugsvand,
fordi der her er bedst sammenfald mellem produktion og forbrug. Anlæg består typisk af en eller flere
solfangere forbundet med en varmtvandsbeholder, hvor varmen overføres til brugsvandet gennem en
varmeveksler. Enten i form af en spiral i bunden af varmtvandsbeholderen, en kappe uden på tanken eller
en separat pladevarmeveksler udenfor tanken. I toppen af varmtvandsbeholderen er der suppleret til
solvarmen fra olieJgasfyr, elpatron eller flernvarme. Har en bygning større gulvarealer med gulwarme, vil
det også være oplagt at kombinere solvarmeanlægget med rumopvarmningen. Solfangerareal og
tankkapacitet skal dimensioneres større ved denne anlægstype. I beskrivelse af anlægget er anført,
hvilken anlægstype der er foreslået for ejendommen. Den væsentligste energibesparelse ved
solvarmeanlæg er, at sommerforbruget af det varme brugsvand stort set dækkes. Hermed spares
tomgangstabet ved afbrydelse af det varmeproducerende anlæg. Ved dårligt vejr om sommeren dækkes
opvarmningen med en el-patron der normalt andrager mindre end 5% af varmebehovet til brugsvand.
Bemærk at solvarmeanlæg kan være omfattet af lokalplaner, varmeplaner mv. og derfor kræver en
myndighedskendelse. Det anbefales at anvende en "KSO"-|nslallatør (www.kso-ordning.dk). Læs mere på
www. altom solvarme.dk.
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ngsdele
. Loft og tag

Status: - skrå væg/parallelloft er isoleret med 150 mm. lsoleringsforhold er oplyst i forbindelse
med besigtigelsen.

. Ydervægge

Status: - hul mur i stueetage er 29 cm med hulrumsffld. lsoleringsforhold er baseret på
boreprøve i forbindelse med besigtigelsen.

- massiv ydervæg itagetagen er 23 cm teglstensmur med ca. 135 - 175 mm indvendig
isoleringsvæg. lsoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn.

. Vinduer, døre og ovenlys

Status: - bygningen har udelukkende glaspartier med 2 lags termoruder.

Forslag 2: Vinduer er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der
foretages vedligehold/forbedringer af overflader og tæthed. Varmetabet på disse
bygningsdele vil blive reduceret ved disse tiltag.

Ved udskiftning af defekte/punkterede termoruder anbefales at anvende lavenergiruder
med "varme kanter" og krypton-gas i hulrummet.

. Kælder

Status: - kælderydervæg over jord som 30-35 cm beton med ca. 100 mm indvendig isolering.
- kælderydervæg under jord er som 30-35 cm beton med ca. 100 mm indvendig isolering.

lsoleringsforhold er vurderet på grundlag af måltagning.

- kældergulv er med betondæk på jord. lsoleringsforhold er baseret på grundlag af et
skøn.

. Ventilation
Status: - den naturlige ventilation sker gennem emhætte i køkken og aftrækskanaler i vådrum

samt tilfældige utætheder i bygningen.
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. Varmeanlæg

Status: - bygningens varmeproducerende anlæg er 1 stk. biobrændselskedel af ukendt fabrikat.
Kedlen vurderes at være nyere og placeret i kælder.

. Varmt vand

Status: - det varme brugsvand produceres i 1 stk. præisoleret beholder på 30 liter forsynet med
el til konstant drift. Beholderen kan ikke aldersbestemmes pga. skjult mærkeskilt.
Beholderen er placeret i kælder.

. Fordelingssystem

Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg.

- varmerør ført i kælder og skunkrum er isolerede med 10 mm. Der er ikke forslag til
forbedringer på grund af utilgængelighed.

- varmeanlægget er monteret med 1 stk. pumpe indbygget i nyere kedelunit. Det har
derfor været nødvendigt med et skøn der kan afuige fra faktiske forhold.

' Automatik
Status: - alle radiatorer er forsynet med termostatventiler

. Solvarme

Forslag 1: Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der
placeres i kælder. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog
minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde
perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som
Grundfos Alpha Pro.
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Vand
. Toiletter
Status:

. Armaturer
Status:

- toilet er med vandbesparende dobbelt skyl.

- håndvaskarmatur er med sparefunktion
- brusearmatur er med termostatfunktion
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. Udgifter inkl. moms og afgifter:

. Forbrug:

. Aflæst periode:

Kommentar:
Det har ikke været muligt at få oplyst varmeforbrug for et helt år for bygningen til sammenligning med det
beregnede forbrug.
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2,00 kr. pr. kWh

0,00 kr. pr. år
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. Opførelsesår: 1953

. Ar for væsentlig renovering: 2003

. Varme: Kedel, Træpiller, ipose

. Supplerende opvarmning: lngen

. Boligareal ifølge BBR: 107 m.

. Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m,

. Opvarmet areal: 175 m2

. Anvendelse ifølge BBR: Parcelhus

. Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opvarmede etageareal er opmålt til 175 m'zog er dermed større end BBR-Oversigtens boligareal. Det
skyldes opvarmning af kælder, der ikke indgår i det registrerede boligareal.

Der er derfor uoverensstemmelse med energimærkningens opvarmede etageareal og BBR-Oversigtens
boligareal/etageareal.

. Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
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Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

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

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede
energimaerkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol.
Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninff:r (SEEB),
påvegneaf Energistyrelsen. E N A R C I

Hvad er

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

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udførl af
et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede
energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det
certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten.
Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af
energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen
efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af $ 34 stk. 2, og $ 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr.228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:
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Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent:
Adresser

E-mail:

\Afilly Karlsen

Bredskifte A116 11

8210 Arhus V

obh@obh-gruppen.dk

Firma:

Telefon:

Dato for bygnings-
gennemgang:

OBH lngeniørservice A/S

70217240

14-06-2011

Energikonsulent nr.: 250383

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten
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Ejendomsvurdering
Brændgårdvejl0
7400 Herning

Modtager/ejer

Ejendomsvurdering 5KA-T

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer

79L 2]-3879
Matr. nr.

NØRHEDEN 13G
Vurderet areal

2.752 m2

Ejendommens beliggenhed

Herredsveien 165

79L
SKATS telefonnr.

72 22 28 26

Udskrevet

L8 / 01,-201,5
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31 Vmt 1

dommen er ved den almind vu

01- - Beboelsesejendom med 1- lejliqhed

1. oktober 2011 vurderet sådan:

Ej endomsværd i

Områdeoplysninger

780,000 kr Grundværdi 144.500 kr

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

Vurderingen er foretaget på grundlag afkonstaterede handels-
priser ved ejendomssalg frem til l. oktober 201 l. Prisudviklin-
gen mellem I . oktober 20 I I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderingerkan ses på Inter-
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012k1.07.00

Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kom-
munens register om ejendommens areal dg areal6ts planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.

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

ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.

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

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

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 201L
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på7222 18 18.

Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SI(AT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SI(AT il,ke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i wrderings-
ankenævnet.
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Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.

Side 1 af 2
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SPECTFIKATTONER

Kvadrat,meterpris
Kvadratmeterpris
Vej areal
Grundværdi i alt.
Grundværdi afrundet

1000 m,
1630 m2

1-22 m2

120 kr
l-5 kr
0kr

120.000 kr
24.450 kr

0kr
L44.450 kr
1-44 .500 kr

a
a
a

Bvon i nosværcl i Antal n2

Etagearea I 53 m2

44 m2

53 m2

3l- m2

x100?
x 30?
x 1-5?
x 5?

63 m2

13 m2

9m2
2 1r.2

87 m2

Bebygget areal
Udnyt.tet tagetage
Kælderareal
Fritlig. garage, udhus mv
Vægtet etageareaT

Beløb or. mz Beløb

Værdiberegning Standardpris for området
Opførelsesår:1953
om-/tilbygni-ngsår : 2 003
Bebygget areal
Tag af cementsten
Bygningsværdi pr. m2

Bygningsværdi

E i endomsværcl i

53 m2

87m2x 7 .328 kr

6.000 kr
-66 kr

1-.428 kr
666 kr

-700 kr
7.328 kr

637 .536 kr

Beløb

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet værdi i a1t
Ej endomsværdi af rundet

l-44.500 kr
537.536 kr
782.036 kr

780.000 kr

Du kan klage over vurderingen, hvis resuTtatet ikke svarer tiL dit skøn over
ej endommens handei sværdi .

ooq
o
Ei,E

Noo
N

oo
o
Y Side 2 af 2



KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

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

Salgsvilkårene er justitsministeriets 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.

r_85

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, atman 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)

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

o størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb aftrænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.

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

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
bestar af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

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

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.

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

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

a
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Sikkerhed kan stilles ved:

o kontanter

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

o check udstedt afen bank til retten

o advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaveme 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 omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbaggkaldes 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 ffir først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
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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, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transport-
skødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Fogedretten udarbej der auktionsskødet i papir-
form.

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

mere på følgende link:
http ://www.tin glysnin gsretten. dk/tin glysnine/nyve
j lednin ger/Documents/Tinebo sedAuktionssk%C
3%B8de.pdf

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -
ti n gly snin g safgi ftsvej le dni ngen.

a
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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. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:

lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evl 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
pantraver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.

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

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

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen 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 værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

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

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



Justitsministeriets tvangsauktionsvilk hr

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

eventuelle bygninger og - lnr 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 rettighederog 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 gørekrav 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, afiægts -, 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 opfolde sit bud.

Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.

Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluftes, 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 g 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hamnerslag.

5. Eje ndommen 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 vej - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.

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

6. Købe re n s fo rpligtel se r
A.
Opfyldelse af au ktion sbudet

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

Auktionsbudet opfo ldes således:
a. Køberen oveftager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
aukti onens afslutn in g.

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkl 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
hverenkelt panthaver. Erdertale 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
ar.

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

Under auktionen oplyses arten og stør
relsen afde 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 overfages.

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

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. Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmakeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told
væsenet.

7. Købe re n s si kkerhedssfillelse
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. 6A litra a,
b. 114 af de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, 1fr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbudet, jfr. pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift 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 afkald 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. justitsminisfen'efs bekendtgørelse nr. 652 af 1 5. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1 21 af 31 . marts 1 982,
b-e-kendtgørelse nr. 866 af 1 8. december 1 989, bekendtgørelse nr. 896 af 21 . december I 990 og bekendtgørelse nr. 51 9 af 17. juni
2003.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfflder auktions

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk -
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sæftes til en ny og eneste auktion
(misligholdel sesauktion) 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 berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.

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

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene

er 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
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.

1 0. Auktion 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.)


