
J.nr. 800329 JC/AKK
Fogedrettens j.nr. AS 2-11512019

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 5l og 5u, Over Testrup By, Lysgård.
Beliggende Lysgårdvej 3,7470 Karup J.

Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 11 :00

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side Bilag

1-4
5
6
7-22
23
24-29
30-31
32
33
34-40
41-72
73
74
75
76-1 56
157-166
167-168
169-1 70
171
172-173

Salgsopstilling
Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger
Beskrivelse af ejendommen
Tingbogsattest
Ejendomsvurdering 201 I
BBR-ejermeddelelse
Ejendomsskattebillet for 201 9
Opgørelse over ejendomsskatterestancer
Vedr. forsikring i Købstædernes Forsikring - restance
Vedr. Nykredit-lån
Vedr. Ejerpantebrev til Kinnerton Mortgage Funds PLC
Vedr. Hæftelse nr. 6 - Danske Andelskassers BanUSkat
Vedr. Hæftelse nr. 8 - Skat
Vedr. Hæftelse nr. 9 - TDC/Yousee ÆS
Ejendomsdatarapport med bilag
Jordforureningsattest
Ejendomsvurdering 201 1

Vejledning ved køb på tvangsauktion
Vejledning i brug af salgsopstilling
J ustitsm i n isteriets fu angsau ktionsvilkår
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J.nr.800329 JC/AKK
endommens matr.nr

ende:
tilhørende:

Auktionstids
Auktionssted
Rekvi hæftelse nr.:
Ved advokat:

endomso ntn

endomsværdi
Vurdering i h.t.

Rets
Areal ifølge:

Forsikri rhold:
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2009

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

Over Testru

7470

Jens Nørskov Mogensen

r 2019 kl. 1 1:00

Retten iVibo Klostermarken 10 8800

Kommune

Joan Coldin Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 96 8800

Enfamilieshus

01.10.2018 kr.950.000 heraf rundværdi: kr. 176.600

lkke
724 m2 heraf vej: 0 m2

købstædernes Forsikri nr. 053580954

I alt kr. 7.324,62

(grundskyld kr.4185,42, rottebek. kr. 51,30, renovation kr

kr. 900

ie ca. kr. 2.000

omfatter: kr. 750

Forslag til særlige vilkår:

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

Se vedlagte beskrivelse.

Fremvisning

emål:
Byrder og servitutter

Såfremt tilmelding, vilfremvisning være tirsdag d.1719 2019 kl. 14:00
Tilmeldi skal ske a r.dk eller 87 27 48 08.
ln n

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

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

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

Hæftelse nr.3:
Realkreditpantebrev opr. kr. 551.000 tinglyst
den 2416 2003 til Nykredit ÆS, Kalvebod Brygge,
1-3, 1780 København V. Obligationslån
rente pt. 1,25 % p.a.

Obl.restgæld pr. 2419 2019 2018 kr. 370.896,73
1| -årlige terminer kr. 9.405,54. CVR.nr. 12719280
mdi@dahllaw.dk; I alt ved

budsum kr.inkasso dk
Hæftelse nr.4:
Realkreditpantebrev opr. kr. 1 33.000 tinglyst
den 20/8 2012 til Nykredit ÆS, Kalvebod Brygge,
1-3, 1780 København V. Obligationslån
rente pt. 1,25 % p.a.

Obl.restgæld pr.2419 2019 2018 kr.282.642,25
1|4-årlige terminer kr. 6.189,75. CVR.nr. 12719280
mdi@dahllaw.dk; I alt ved

budsum krit.dk
Hæftelse nr.5:
Realkreditpantebrev opr. kr. 1 33.000,00 tinglyst
d. 18112 2007 lrt Kinneton Mortgage Funds PLC,
Hammerensgade 6., st. th., 1267 København K.

1|4årlige terminer kr. 2.160,10
CVR.nr. 33874405
ckj@kinnertoncap.dk

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.6:
Ejerpantebrev opr. kr. 80.000,00 tinglyst d.8111 2001
til Danske Andelskassers Bank.
Hæftelsen er overtaget af Skat d. 2519 2014, der
har sendt det til aflysning.

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.7:
Udlæg opr. kr. 14.851,00, tinglyst d.13122012
til A/S Diges Trælasthandel, Skive.
CVR.nr, 83880619.
Medtaget for det tinglyste beløb.
skive@xlbygskive.dk

{. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

ventes overtaget.

4. Hæftelser
der kræves ind-

14.851 00

00

00

00

00

00

I alt ved
budsum kr.

370.896,73 351.587.32 19.309,41

370.896,73 351.587.32 19.309,41

282.642,25 269.734,76 12.907.49

653.538,98 621.322,08 32.216,90

101 .584,19 96.057,40 5.526,79

755.123,17 717.379,48 37.743,69

0,00

755.123,17 717.379,48 37.743,69

14.851,00

769.974.17 717.379,48 37.743,69Transport 14.851 00
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Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDUEGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

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

f.eks. tvangsauktionsklausu l, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

Hæftelse nr.8: (kun i matr.nr.5u)
Udlæg opr. kr. 10.711,00, tinglyst d.71122012
til EnergiViborg A/S.
CVR.nr. 21822531.
Medtaget for det tinglyste beløb.
ku ndeservice@energiviborg. dk

1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer
pr hæftelser, der evt. ejerskifte-

forventes på hæftel-

m/tillæg , der kan for-

uforfald.renter overtaget.

4. Hæftelser
der kræves ind-

friet.

14.851,00

10.711

25.562

354.487 00

380.049 00

380 00

380. 00

I alt ved
budsum kr.

H lse nr.8: i matr.nr.5l)
Udlæg opr. kr. 354.487, tinglyst d
tilSkat.
CVR.nr. 19552101.
Medtaget for det tinglyste beløb.
inge.jepsen@gaeldst. dk

11t8 2014

alt ved
budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

I alt ved
budsum kr.

769.974,17 717.379,48 37.743,69

10.711,00

780.685,17 717.379,48 37.743,69

354.487,00

1.135.172,17 717.379,48 37.743,69

1.135.172,17 717.379,48 37.743,69

1.135.172,17 717.379,48 37.743,69

1 1 35 1 72 1 7 717.379.48 37.743.69Transport 380.049 00



37.743.691135.172,17 717.379,48

4.631.54

1.139.803,71 717.379.48 37.743.69
1 .139.803,71 717.379.48 37.743.69
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Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

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

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Trans
lse nr.9:

Udlæg opr. kr. 4.419, tinglyst d.19122019
TDC ÆS, nu Yousee A/S, Teglholmsgade 1,

245O København SV. CVR.nr. 14773908
i nfo@collectiafs. d k, sag. 27 40456

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

Restgæld
hæftelser, der

forventes

m/tillæg

uforfald.renter

39.252,07

39.252,07

0,00

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

Hæftelser
kræves ind-

380 00

4.631 54

384.
384.

54
54

I alt ved
budsum kr.

A. Total

B

kr

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

om art og afvikling oplyses:

kr

kr

kr

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:

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

b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.

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

kr

kr

25.921,95

2.500,00

8.700,12

c. restancer vedrørende

1. ejendomsskatter

2. vejbidrag

3. kloakbidrag m.v.

4. andre offentlige bidrag kr.

5. vandafgifter kr.

6. brandforsikringsbidrag kr.

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

kr

kr

kr

2.130,00

C. Afgifter m.v. til offentlige i anledning af lagte Vejledning i brug af salgsopstillling.

Ved et auktionsbud på 950.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 173.165,79

Denne salgsopstilling er udarbejdet d 19. august 2019 af advokatfirmaet Leoni Advokater

advokat Joan
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Ejendomsdatarapport
Befordring besigtigelse + fremvisning
Auktionsgebyr
Annoncering
Mangfold iggørelse af salgsopstilling:
10 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg af 25%

Grundbeløb
med tillæg af O,60/o af beregningsgrundlaget,
jfr. ovenstående opgørelse
lalt
med tillæg af moms 25%
Rekvirentsalær ialt inkl. moms

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

950.000,00
237.500,00

kr 1 .187.500,00

9.000,00

7.125,00
16.125,00
4.031 25

kr. 20.156,25 kr. 20j5625

kr. 25.921,95

kr
kr
kr
kr

kr

154,00
249,20
800,00

4.187,50

375,00

kr
kr

kr

kr
kr
kr
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leoni
advokater

800329 JC/AKK
13. august 2019

Advokatpartnerselskab

Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Ttf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 '1181453

www.leoniadvokater. dk
post@leoniadvokater. dk

Beskrivelse af ejendommen Lysgårdvej 3, 7470 Karup J

Ejendommen er et beboelseshus beliggende i Skelhøje by

Ejendommen er opført af røde mursten med eternittag

Bygning 1: parcelhus , i følge BBR har ejendommen et samlet areal 200 kvm heraf beboelse 150 kvm og er-
hverv 50 kvm. Bygningen er indrettet med entre med trappe tilførste sal, desuden adgang til erhvervslokaler
bestående af to værelser. Lokalerne har tidligere være indrettet til butik. Desuden fra entreen adgang til kon-

tor og vinkelstue med køkken-alrum, herfra udgang til have. I køkkenet kogeø med komfur af mærket ?, grill

mærket Blomberg, ovn mærket Voss, opvaskemaskine mærket Miele (i stykker) samt emhætte mærket
Whirlpool.

Fra entreen adgang til badeværelse med toilet, brusekabine og håndvask.

Førstesaler indrettet med 5 værelser

I kælderen er 6 kælderrum, hvoraf det ene er indrettet til vaskerum med vaskemaskine af mærket LG og tør-
retumbler af mærket Whirlpool, desuden i et af rummene pillefyr som opvarmer ejendommen.

Bygning 2: ifølge BBR 36 kvm. Carport af røde mursten med bliktag

Bygning 3: ifølge BBR 21 kvm. Udhus hvidkalket med eternittag



Tingbogsattest

Udskrevet:

Ejendom:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

19.08.2019 09:21:15

Lysgårdvej 3
7470 Karup J

4029055

11.11.1111
Over Testrup By, Lysgård
00051
394 m2
0m2

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Dokument:
Dokumenttype:
Datolløbenummer:

Adkomster

Skøde
28.06.2000-6915-70

Jens Nørskov Mogensen
151250-****
111

570.000 DKK
570.000 DKK

28.06.2000

Anmærkning
anm

hæftelser

Tillægstekst
Adkomsten vedr.5L,5U

Købesum:
Kontant købssum
Købesum ialt:

Dato for overtagelse;

Tillægstekst:

19.08.2019 O9:21:15 Side 1 af I
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Hæftelser

24.06.2003-13735-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
5

Nykredit Realkredit ÆS
12719280

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Tillægstekst:

Også tinglyst på:
Antal:

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
5

Nykredit Realkredit A/S
12719280

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

1

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev

19.08.2019 O9:21:15 Side 2 af 8
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Hovedstol:
Rente:

133.000 DKK
8

20.08.2012 10:58:39

1

Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

medd til EBH Bank ÆS, Fjerritslev

Senest påtegnet:
Dato:

Også tinglyst på:
Antal:

Kreditorer:
Navn:

Tillægstekst:

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Senest påtegnet:
Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Meddelelseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:
Cvr-nr.:

08.11 .2001-15429-70
6
Ejerpantebrev
80.000 DKK
var

25.09.2014 13:15:42

Jens Nørskov Mogensen
151250-*"**

Danske Andelskassers Bank
31843219

Danske Andelskassers Bank
31843219

19.08.2019 O9:21:15 Side 3 af 8
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Tillægstekst:

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

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

1 3.02.2012- 1 0033 1 9492
7
Udlæg
14.851 DKK
0Yo

ÆS DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE
83880619

Jens Nørskov Mogensen
151250-*"*"

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13735-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

08.11 .2001-15429-70
6
Ejerpantebrev

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

19.08.2019 09:21:15 Side 4 af 8
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Hovedstol:
Kreditor:

80.000 DKK
Jens Nørskov Mogensen

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

1 1 .08,201 4-1 005545058
8
Udlæg
354.487 DKK
0 o/o

SKAT
19552101

Jens Nørskov Mogensen
151250-****

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13735-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

08.11 .2001-15429-70
o
Ejerpantebrev
80.000 DKK

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:

19.08.2019 O9:21:15 Side 5 af 8
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Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Jens Nørskov Mogensen

1 3.02.2012- 1 0033 1 9492
7
14.851 DKK
ÆS DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE

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

1 9.02.2019- 1 0 1 0498827
I
Udlæg
4.419 DKK
0%

TDC ÆS
14773908

Jens Nørskov Mogensen
151250-****

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13735-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

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

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

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

19.08.2019 O9:21:15 Side 6 af I



13Dato/løbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

08.11 .2001-15429-70
6
Ejerpantebrev
80.000 DKK
Jens Nørskov Mogensen

1 3.02.2012- 1 0033 1 9492
7
14.851 DKK
ÆS DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE

1 1 .08.201 4-1 005545058
I
354.487 DKK
SKAT

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

22.02.1978-31 27-70
1

Servitut

70 G 252

Tillægstekst
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel

mv, Vedr 5 L

Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr:

3

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

20.09.1982-10720-70
2
Servitut

234
Også tinglyst på
Antal:

Akt nr:

19.08.2019 09:2'1:15

70T96

Side 7 af 8
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Tillægstekst:

Tillægstekst
Lokalplan nr. 4.5, Vedr SFG

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

lndskannet akt:
Akt nr:

Øvrige oplysninger

950.000 DKK
176.600 DKK
01.10.2018
0791
210271

252G70

19.08.2019 09:21:15 Side B af 8



Tingbogsattest

Udskrevet:

Ejendom:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer
Areal:
Heraf vej:

19.08.2019 09:21 :36

Lysgårdvej 3
7470 Karup J

4029063

11.11.1111
Over Testrup By, Lysgård
0005u
330 m2
0m2

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Dokument:
Dokumenttype:
Dato/løbenummer:

Adkomster

Skøde
28.06.2000-6918-70

Jens Nørskov Mogensen
151250-*""*
1t1

570.000 DKK
570.000 DKK

28.06.2000

Anmærkning
anm

hæftelser

Tillægstekst
Adkomsten vedr.5L,5U

Købesum:
Kontant købssum:
Købesum ialt:

Dato for overtagelse:

Tillaegstekst:

19.08.2019 09:2'1:36 Side 1 af I
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Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Hæftelser

24.06.2003-13736-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
5

Nykredit Realkredit ÆS
12719280

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Tillægstekst:

Også tinglyst på:
Antal:

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

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
5

Nykredit Realkredit ÆS
12719280

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

1

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
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T7
Hovedstol
Rente:

Senest påtegnet:
Dato:

Også tinglyst på:
Antal:

Kreditorer:
Navn:

Tillægstekst

Dokument:
Datolløbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Senest påtegnet:
Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Meddelelseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Fu ldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:
Cvr-nr.:

1

133.000 DKK
8

20.08.2012 10:58:39

Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

Tillægstekst
Tillige anden ejendom

medd til EBH Bank ÆS, Fjerritslev

08.11 .2001-15430-70
6
Ejerpantebrev
80.000 DKK
var

10.04.2014 15:41:37

Jens Nørskov Mogensen
151250-***"

Danske Andelskassers Bank
31843219

Danske Andelskassers Bank
31843219

1q oR 2019 09.21 .36 Side 3 af 8



18Tillægstekst
Tillægstekst
Tillige anden ejendom, 5 L

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

13.02.2012-1 0033 1 9496
7
Udlæg
14.851 DKK
o%

ÆS DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE
83880619

Jens Nørskov Mogensen
151250-****

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13736-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit ÆS

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

08.11 .2001-15430-70
6
Ejerpantebrev

Kreditorer
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

19.08.2019 09:21:36 Side 4 af 8
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Hovedstol
Kreditor:

80.000 DKK
Jens Nørskov Mogensen

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

07 . 1 2.20 1 2-1 004 1 227 1 5
I
Udlæg
10.711 DKK
00Å

ENERGI VIBORG ÆS
21822531

Jens Nørskov Mogensen
151250-****

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13736-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

08.11 .2001-15430-70
6
Ejerpantebrev
80.000 DKK

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummerl
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

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

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:

1q nR ?n1q nq.21.3A Sidn 5 af I



20Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Jens Nørskov Mogensen

1 3.02.201 2- 1 0033 1 9496
7
14.851 DKK
A/S DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE

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

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

1 9.02.2019-1 0 1 0498834
I
Udlæg
4.419 DKK
o%

TDC ÆS
14773908

Jens Nørskov Mogensen
151250-**""

19780222-3127-70
Servitut

19820920-10720-70
Servitut

24.06.2003-13736-70
3
Realkreditpantebrev
551.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S

18.12.2007-19640-70
4
Realkreditpantebrev
352.000 DKK
Nykredit Realkredit A/S

18.12.2007-19649-70
5
Pantebrev
133.000 DKK
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic
Credits B

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:
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2L
Datolløbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

08.11 .2001-15430-70
6
Ejerpantebrev
80.000 DKK
Jens Nørskov Mogensen

1 3.02.2012- 1 0033 1 9496
7
14.851 DKK
ÆS DIGES TRÆLASTHANDEL. SKIVE

07 . 1 2.20 1 2-1 004 1 227 1 5
8
10.711 DKK
ENERGI VIBORG A/S

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

22.02.1978-31 27-70
1

Servitut

70 G 252

Tillægstekst
Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel

mv, Vedr 5 L

Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr:

3

Tillægstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

20.09.1982-10720-70
2
Servitut

234
Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr:

1q nR 2n1q nq.71'a

70T96
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22Tillægstekst:
Tillægstekst
Lokalplan nr. 4.5, Vedr 5FG

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

lndskannet akt:
Akt nr:

Øvrige oplysninger

950.000 DKK
176.600 DKK
01 .10.201 I
0791
210271

70 G 252
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Ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderingsoplysni nger for 2018

Side I af I
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Adresse:

Vurderingsår:

Kommune:

Vurderingskreds:

Benyttelse:

Matrikel:

Ejendomsværdi:

LYSGARDVEJ 3, 7470 KARUP J

2017 Kopi

VIBORG Ejendomsnr.:

KARUP

Beboelse Lejligheds antal:

5 L, OVER TESTRUP

By Grundareal:

950.000 Grundværdi:

210271

176.600

1

724

Vis "Grundværd ispecifikationer"

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Gru ndværd ispecifi kationer
Nr. Prisbetegnelse

01 Kvmpris standard

02 Bygretpris standard

03 Nedslag 2Tzo/o reduktion

Areal/Enhed Enhedsbeløb

120 kr

96.000 kr

6.300 kr

Total

86.880 kr

96.000 kr

-6.300 kr

176.600 kr

770.000 kr

770.000 kr

724

1

0

I alt:

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:

Ejendomsværdi 2001 : 790.000 kr. Ejendomsværdi 20Q2:

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002:

Vis tidligere vu rderin g

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingA/is.do?&KMNR:791&side... 05-04-2019
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@""''*3Ig
Kommune

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

Kommune nr,: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato:

751 210271 13-08-2019

BFE-nr.: Ejd. indehdderflere BFE numre

Ejendommens beliggenhed:

Lysgårdvej 3 (Vejkode: 0950), 7470 Karup J

Afsender
Vibotg Kommune , Byggen & Miljø
Pinsens Alle 5,8800 Viborg

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via emailadrssen bbr-ægister@viborg.dk eller teletonnr 8787 5213

Oplysninger om grunde

Adresse: Lysgårdvei 3 (vejkode: 950), Skelhøje,747O Karup J
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Matrikelnr. Ejerlav

5u OVERTESTRUPBY, LYSGARD

Ejendom

BFE-nr.: 4029063 Kommunalt ejendoms nr.:21o27j
Ejerforhold:10

Adresse: Lysgårdvej 3 (vejkode: 950), Skelhøje,7470 Karup J
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afl øbsforhold: Afl øb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matrikelnr. Ejerlav

5I OVERTESTRUP BY, LYSGARD

Ejendom

BFE-nr.: 4029055 Kommunalt eiendoms nr.:21o271

Ejerforhold: 10

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: I
Adresse: Lysgårdvej 3 (vejkode: 950), Skelhøje, 7470 lGrup J
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse: 120)

Matrikelnr.: 5l Landsejerlavsnavn: OVER TESTRUP BY, LYSGARD

Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker Opførelsesår: 1945

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger med køkken: 1

Antal boliger uden køkken: 0

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

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

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

Areal i grundplan

Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

m2 Areal i hele bygningen

135 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efterisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 1.25m

0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på

Arealanvendelse

Samlet boligareal

Heraf beboelse i kælder

Samlet erhvervsareal

Samlet adgangsareal i bygningen

Areal, der hverken benyttes til bolig

eller erhverv

Antal etager u. kælder & tagetage

m2

135

0

125

125

94

65

o

m2

150

0

50

0

0

BBR Ejendommens beliggenhed:
Lysgårdvej 3 (Vejkode: 0950),7470 Karup J

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr,
210271

Udskriftsdato:
13-08-2019

Side:
't t4
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areal) bygningen

Bygningsnr.: 3
Adresse: Lysgårdvej 3 (vejkode: 950), Skelhøje, 7470 lGrup J

Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920)

Matrikelnr.: 5l

Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)

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

Areal

Bebygget areal: 36 m2

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

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

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

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, peholeum, flaskegas)

Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Lysgårdvej 3 (vejkode: 950), Skelhøje, 7470 lGrup J

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal: 20O m2

Erhverv: 50 m2

Beboelse: 150 m2

Andet areal: 0 m2

Fællesareal: O m2

Aben overdækning: 0 m2

Luk. overdækn./udestue: 0 m2

Areal af åben altan/tagterrasse: O m2

Tinglyst areal fra Matriklen: O m2

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

Antal værelser: 6

Heraf antal værelser til erhverv: 1

Antal toiletterl 1

Antal bade: 1

Køkkenforhold; Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Blandet erhverv og bolig med eget køkken

Bygningsnr.:2
Adresse: Lysgårdvej 3 (vejkode: 950), Skelhøje, 74701<arup J

Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et ellertokøtetEet) (Bygningens anvendelse 910)

Matrikelnr.: 5l Landseierlavsnavn: OVER TESTRUP BY, LYSGARD

Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker Opførelsesår: 1960

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

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

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal

Bebygget areal 21 m2

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Landsejerlavsnavn: OVER TESTRUP BY, LYSGARD

Opførelsesår: 2003

BBR Ejenqommens beliggenhed:- Lysgårdvej 3 (Vejkode: 0950),7470 Karup J
Kommunenr
0791

Kommunalt Eid.nr
210271

Udskriftsdato:
1 3-08-201 9

Side:
2t4
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Kortmateriale

fl,l
4d

*83

6l ,.'r.

:l

BGeoDannrark, @SDFE - Orlc I

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

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

BBR punkter Beliggenhed linjer i kortet
B# Bygningsnummer 0 slkker placering Ejendorn

Tå Teknisk anlæg nummer O Næsten sikker placering Jordsrykkel

NY Nybyggeri O usikker placering Bygn ingsorn rids, nøj agtigtz

* Bygning på fremmed grund . Bygningsomrids, unøjagtigt3

BB R 
il"Jg:fl:iT"offiå::lå33br,,,0 Karup J

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
210271 13-08-2019

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

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

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

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

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

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

https://www. geodanmark.dk/om-geodanmarU

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dlddar

RFIP Eiendommens beliggenhed:
""'' Lysgårdvej 3 (Vejkååe: 0950),7470 Karup J

Kommunenr.:
079',1

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
210271 13-08-2019

Side:
4t4
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

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

Du skal være særligt opmærksom på
. Opførelsesår
. Om- og tilbygningsår. Bebygget areal
. Antal etager

Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Varmeinstallation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udnyftet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

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

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

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

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

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

Helårsbeboelse Ydervæggenes materialer
. Stuehus til landbrugsejendom. . Mursten (tegl, kalksten,
. Fritliggende enfamiliehus. cementsten).
. Række-, kæde- eller dobbelthus. . Letbeton (lette bloksten,
. Etageboligbebyggelse. gasbeton).
. Kollegium. . Fibercement, asbest (eternit el.. Døgninstitution. lign).
. Anden bygning til helårsbeboelse. . Fibercement, asbestfil.

. Bindingsværk (med udvendigt
Produktions- og lagerbygninger i synligt træværk).
forbindelse med landbrug, industri, . Træbeklædning.
offentlige værker og lign. ' Betonelementer (Etagehøje
. Landbrug, skovbrug, gartneri, betonelementer).

råstofudiinding m.r7. 
- Melalplader.

. lndustri, fabrik; håndværk m.v. PVC

. El-, gas-, vand- eller varmeværker, ' Glas.
forbrændingsanstalter m.v. ' lngen.

. Anden bygning til landbrug, industrl ' Andet materiale.
m.v.

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

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

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

lnstitutioner og kultur
. Biograf, teater, erhvervsmæssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.

. Skole, undervisning og forskning.

. Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.

. Daginstitutioner m.v.

. Anden institution.

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdzekningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.

Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
ldrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformå1.

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

Atløbstothold

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

. Afløb lil offentligt spildevandsanlæg.

. Afløb til fælles privat
spildevandsanlæ9.

. Afløb til samletank.

. Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.

. Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).

. Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).

. Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.

' Mekanisk og biologisk rensning.
. Udledning direkte uden rensning til

vandløb, søer eller havet.
. Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i

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

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

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

samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), eller om de behandles hver for
sig.

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

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

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

Andet

Boligtype
. Egentlig beboelseslejlighed.
. Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
SommerJfritidsbolig.

. Andet.

Ejerforhold
. Privatperson(er)eller

interessentskab.. Alment boligselskab.. Aktie-, anparts- eller andet
selskab.. Forening, legat eller
selvejende institution.. Privatandelsboligforening.. Kommunen
(beliggenhedskommune).

. Kommunen (anden
kommune).. Region.. Staten.. Andet, moderejendom for
ejerle.lligheder.

Vandforsyning
. Alment vandforsyningsanlæg

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

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

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

offentlig administration.. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.

. Anden bygning til transport, handel
m.v.

Fritidsformål. Sommerhus.

Listen ovenfor er under
ændring.Optræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde
liste ses her.
http://bbr.dUhvordanfaarieqbbr

KøRken, toilet og afløb

Toiletforhold
. Antal vandskyllende toiletter i bolig-

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

eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.

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

badeværelser.

Køkkenforhold
. Eget køkken (med afløb og

kogeinstallation).
. Adgang til fælles køkken.
. Fast kogeinstallation i værelse eller på

gang.
. lngen fast kogeinstallation.

Opvarmningslorhold

Varmeinstallation
. Fjernvarme/blokvarme.
. Centralvarme fra eget anlæg et-

kammerfyr.
. Ovne (Kakkelovne, kamin,

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

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

. Elovne, elpaneler,

. Gasradiatorer.

. lngenvarmeinstallationer.

. Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

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

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

Supplerende varme. lkke oplyst.. Varmepumpeanlæg.. Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)

' Ovne til flydende brændsel.. Solpaneler.. Pejs. Gasradiator.. Elovne, elpaneler.. Biogasanlæ9.. Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8
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Åbningstider
Mandag - onsdag 09.30 - L5.30
Torsdag 09.30 - 17.00
Fredag 09.30 - 13.30
Hj emmeside : viborg . dk/ej endomsskat
Se bilaget for yderligere oplysninger
og t,elefonnumre

** 8800

Modtager

Ejendommens beliggenhed:

Lysgårdvej 3

Matrikelbetegnelse:

OVER TESTRUP BY, LYSGÅRD 51 M.FL

Udskrevet den: Moms-nr

03 / L2 -20L8 291"89846

Vurderet areal: Vurderingsår:

2OL7 (01/10 -2017)724

Debitomummer:

xxx xx xxxxxx xx xx 79L 21,0271,

Ejendomsværdi

950.000
Grundværdi

176.500
Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi

185.000
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgift spligtig lorskelsværdi Fritaget dæknin gsafgiftspligtig forskelsværdi

Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2019 Side 01 af 01

Specifikation

KOMMI'NE
Grundskyld

promil-Le af grundJ.ag
23,'700 t A'76600 Or/Or-31-/1-2

Beløb

41-85 ,42

-282 ,03

Heraf moms

5L7,58

Lån til betaling af stigning i grundskyld

GENBRUGSSTATTON, BOLrG 1

240 L 2-De1t Cont. Rest/Mad Hver 2

Regulering til renovation 2OLB
SKORSTENSFE,JNING, VEST
ROTTEBEKÆMPELSE

uge L

BEMÆRK * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * *
Indbetal-ingskort sendes IKKE sammen
med denne blanket..
Hvis betaling IKKE er tilmeldt
betalingsservice, sender vi
indbetalingskort senesL 31-/L2 LiL
1. rate og senest 30/5 Lj-I 2. raue.
* * * * * * * * * rr * * * * tr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * d. *

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld

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

medsendes indb.kort ikke

I ALT 7o4z,5s

900, 0o
1-325 , O0

LLt ,4r
750 ,49
51,30

l-80,00
265 ,20
22,28

l_50, 1_0

Rate

0l_
o2

Forfaldsdato

oL / 0t-20L9
oL/ 07 -201-9

Sidste rettidige indb.dag

1-O / 01--2019
1,0 / 07 -20L9

Ratebeløb

3577,OL
3465 ,58

Fakturadato

o1-/ 01,-20:-9
01- / 07 -2019

Moms beløb

3r9 ,93
297,65

N
o
N
c;

ci)

N
ooo

oo
o
Y

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

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

Ejendomsskat:
Grundskyld beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.
Byrådet fastsætter gru ndskyldpromillen hvert år.
Kontakt: mail ejendomsskat@viborg.dk eller llf . 87 87 50 16 / B7 87 S0 14.
Se også : viborg.dk/ejendomsskat

Ejendomsvu rdering:
Vu rdering af ejendom me foretages af Vurderin gsstyrelsen.
Kontakt Vurderingsstyrelsen: mail vurdst@vurdst.dk eller tlf. 12 22 l6 16
Se også: vurdst.dk

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

Betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingskort. Kommunen sender kun indbetalingskort,
hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. lndbetalingskort udsendes 3 uger før sidste
rettidige indbetalingsdato.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 % pr.
påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.
Hvis der underrettes om udlæg i ejendommen påløber der gebyr på 450 kr., samt
retsafgift på min. 300 kr.
Kontakt Borgerservice: mail sikkerborgervice@viborg.dk eller flf. 87 87 gr r0.

Rottebekæmpelse:
Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Kontakt og anmeldelse: viborg.dUrotten eller tlf. 87 87 87 00.

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

Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugsstationer, ordninger for farligt affald, samt
i ndsam li n g af genanven del i ge affald sfra ktioner.
Kontakt: tlt.87 87 56 03.

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

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

KMD OGCG7912 17. uds.'lO, 2017
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Stud.iur. 1 - LeoniAdvokater

Fra:

Til:
Sendt:

Emne:

bs-opkrævning < bs-opkraevning@viborg.dk>
25. juli 2019 08:41

Studjur. 1 - Leoni Advokater
SV: Sagsnr. 800329 - Debitornr. 0021027103 - Ejendomsskatterestance Viborg
Kommune - Lysgårdvej 3,7470 Karup J

Hej Maria

Hermed opgørelse pr.24. september

Med venlig hilsen

Louise Bach
Assistent

visaRG
KOMf\/tL}NE

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Borgerservice - Team Opkrævning og Kontrol
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 87 13

www.viborg.dk

Fra: Stud.jur. 1 - Leoni Advokater <Stud.jurl@ leoniadvokater.dk>
Sendt: 24. juli 2019 L4:29
Til: bs-opkrævning <bs-opkraevning@viborg.d k>

Emne: Sagsnr. 800329 - Debitornr. OO2\O27LO3 - Ejendomsskatterestance Viborg Kommune - Lysgårdvej 3,747O
Karup J

Krav Beløb
Ejendomsskat 2019

- Hovedstol7.042,59 kr
- Renter 170,36 kr.
- Gebyrer 500,00 kr.

Gebyr for underretning

Ejendomsskat 2018
- Renter 80,17 kr
- Afgift 174,86 kr.

7.712,95

450,00

255,03

lalt 8.417,98

*F),
39. juli - 3. ar^rgust

firr\craLl',-:r t
HÅ}ftrEALL

Hej med jer
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iiffi3;åf,:'RNEs

Leoni advokater
Att: Joan Cotding

København den 31. juti 2019

Ejendommen - beliggende Lysgårdvej 3, 2670 Karup J

Det bekræftes hermed, at den pågældende ejendom er Brandforsikret under
Police nr.: 053580954.

I det der henvises til tvangsauktion den 24. september 2019, gør vi hermed opmærksom
på, at præmien for bygningsbrand udgør for perioden:

01 .06.2A18 fi1,24.09.2019 kr. 2.130,90

Skytdigt betøb i att kr. 2.130,90

Be[øbet er endnu ikke er betatt, hvorfor kravet gøres gætdende

Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank, Reg.nr.: 3100 - Konto nr.: l66TZTss11.
oplys venligst policenummer ved overførslen - police nr. 0535g0954.

I øvrigt henvises til paragraf 210 i lov om forsikringsvirksomhed, jævnfør Industriministeri-
ets lovbekendtgørelse nr, 127 af 23. marts 1984, hvoraf det fremgår, at en bygningsbrand-
præmie er et privitegeret krav, og at restanten er ptigtig til. at betate atte de med inkassa-
tionen forbundne omkostninger.

Økonomiafdetingen
boghotderiet@kfforsi kri n g. dk

Strandgade 27A'r4u København K . CVR-nr. 51148819' tlf. 3314 3748 . kfforsikring@kfforsikring.dk . kfforsikring.dk
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Studjur.4 - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:
Vedhæftede filer:

Marianne Dinesen - DAHL <mdi@dahllaw.dk>

29. juli 2019 07:53

Studjur.4 - Leoni Advokater
VS: tvangsauktion ejd. 403025
Brev til Nykredit.pdf; AO_403025.pdf

Godmorgen Maria

Vi har ingen omkostninger (endnu).

Vi[ du notere, at vi repræsenterer Nykredit på auktionen?

Ventig hitsen

Marianne Dinesen
Advokatassistent

Direkte: +45 88 91 94 13
E-mait: mdi@dahttaw.dk

trlAl'lL advokatfirma
DAH L Advokatpartnerselskab
T +45 88 91 91 91 | CVR-nr. 37310085 lwww.dahllaw.dk
Læs mere.om vores privatlivspolitik

Fra : inkassoprivat <in kassoprivat@ nykred it.d k>

Sendt:26. juli 2019 t4:49
Til: stud.ju14@ leoniadvokater.dk
Cc: Marianne Dinesen - DAHL <mdi@dahllaw.dk>
Emne: tvangsauktion ejd. 403025

Hej Maria.

Hermed fremsendes auktionsopgørelsen.

Vores advokat er cc til orientering, da vi ønsker, at de skal give møde for os på auktionen.

Venlig hilsen
Oline Kiersgaard

Oline Kiersgaard
Studentermedhjælper
Særlige Engagementer Privat
Direkte tlf . +4544552243
Mobil tlf.

Nykredit
Kalvebod Brygge 47 - 7780 København V
Ttt.70 10 90 00

Besøg os på internettet: htto://www.nykredit.dk

Fra: Pia Agerlin Hansen <pab@nvkredit.dk>
Sendt: 25. juli 2OI9 L1.:O7
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Til: inkassoprivat <inkassoprivat@nvkredit.dk>
Emne: VS: Brev til Nykredit - tvangsauktion

2
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Nykredit

Leoni Advokater
Maria Pedersen

Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Auktionsopgørelse pr. 24. september 2O19

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom

Nykredits tilgodehavende er følgende:

Dato

Kunde
Kundenr

Ejendomsnr,

Beliggenhed

Matr. nr
Ejerlav

26. juli 2OI9
Jens Nørskov Mogensen
05 1284941

0403025

Lysgårdvej 3

7470 Karup J

0005 I m.fl.
Over Testrup By, Lysgård

Lånenummer Hovedstol i kr Restgæld i kr Obligations- Skyldige beløb i kr
restgæld i kr.

040302503
040302504

551.000,00
3s2.000,00

351.965,52
270.O32,59

19.309,41
12.907,49

I alt 903.000,00 62 1 .998,1 1 32.216,90

Specifikation af lånene findes på efterfølgende sider

Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit.

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit

Der er meddebitor på tån i ejendommen, og det er:
Jytte Hyldgaard Mogensen
Lysgårdvej 3

7470 Karup J

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 24. september 2019. Hvis der er en ydelse, som forfalder til
betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.

Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse,

Med venlig hilsen
Nykredit

d
n:

Nykredit Realkredit A/S

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

T|f.70109000
www.nykredit.dk

Nykredlt Realkredlt A/S
Cvr. nr. 12 71 92 80 rls
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Nykrerlit

Auktionsopgørelse pr.24. september 2O19 på lånenr. O4O3O25O3

Specifikation af skyldige beløb pr. 24. september 2O19

Restgæld pr. 1. oktober 2019....,... ........,.,. kr
Rente (incl. bidrag og ErhvervsKroner) fra 24. september 2OL9 - 30. september kr
20 19,.,.......
Terminsydelse.............. ...,...... kr

Heraf pr. 11. juni 2019.......... ..,.......,..... kr, 9.411,88
Heraf pr. 11. september 2019 ............,.., kr. 9.405,54

Morarente pr.24. september 2019 ......... ...............,.... kr

I alt

Efter auktionen skal følgende betales:

Terminsydelse.....,,.......
Morarenter pr. 24. september 2019 .....,......,.,,.

I alt kr

Specifikation af lånet

Låntype : Obligationslån

Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2OL9

Lånet er udbetalt den 30. juni 2003 og udløber den 30. juni 2033

Specifikation af obligationer

351.965,52
-378,2O

L8.817,42

49L,99

kr 370.896,73

18.8L7,42
49t,99

19.309,41

55 1.000,00
351.965,52

kr
kr

kr
kr

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode

Nykredit 03 5,00 2035 0975346

Specifikation af term insydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11, december

Ydelse for perioden 1. juli 2019 til 30, september 2019;

Ydelse (excl. bidrag) 1,6134 o/o af hovedstol..... kr
Heraf rente 1,2500 o/o af restgæld .,.

D

kr
kr

4.455,00
4.434,83

8.889,83

5L5,7L
- afdrag

Bidrag 0,1447 %o af restgæld . kr

I alt .............. kr 9.405,54

v;

2/s
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Auktionsopgørelse pr.24. september 2O19 på lånenr. 04O3O25O4

Specifikation af skyldige beløb pr. 24. september 2O19

Restgæld pr. 1. oktober 2019 kr
Rente (incl. bidrag og ErhvervsKroner) fra 24. september 20t9 - 30. september kr
2019........,.
Terminsydelse.............. ........ kr

Heraf pr. 11. juni 2019........,. .....,.....,.... kr. 6.193,96
Heraf pr. 11. september 2019 ..............., kr. 6.189,75

Gebyrer ............... kr
Heraf Rykker af 28. juni 2019 ,............... kr. 100,00
Heraf Rykker af 30. september 2019...............,,,,..... kr. 100,00

Morarente pr.24. september 2019 ......... ................... kr

I alt

Nyt<redit

kr
kr
kr

27O.O32,59
-297,93

t2.383,71

200,00

323,78

kr 282.642,25

12.383,71
323,79
200,00

kr 12.907,49

352.000,00
270.O32,59

Efter auktionen skal følgende betales:

Terminsydelse.,.........,,.
Morarenter pr.24. september 2019 .........
Gebyrer

I alt

Specifikation af lånet

Låntype : Obligationslån

Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2019.

Lånet er udbetalt den 29. november 2OO7 og udløber den 31. december 2037

Specifikation af obligationer

kr
kr

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode

Nykredit 03 5,00 2038 0976326

Specifikation af term insydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december.

Ydelse for perioden 1. juli 2019 til 30, september 2019:

Ydelse (excl. bidrag) 1,6134 o/o af hovedstol
Heraf rente 1,2500 o/o af restgæld ........ 3.403,85

2.275,32- afdrag
Bidrag 0,1875 o/o af restgæld ,..........

D

kr
kr

kr

kr

5.679,L7

510,58

dq

I alt kr 6.189,75

3/s
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Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Nykredit

Nykredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne
gældsovertagelse af lånene.

Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til Nykredit inden tvangsauktionen med henblik på

at opnå forhåndstilsagn om lån-/gældsovertagelse.

Hvis auktionskøber er et selskab
Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse

Indfrielse af lånene
Hvis Nykredit ikke bevilger gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter
tvangsauktionen.

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

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

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

Ret til ændring af bidragssatser
Nykredit forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af en
auktionskøber.

Udstedelse af a uktionsskøde
Nykredit forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskøde, før restancer er betalt, og Nykredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er
bevilget.

Lån i fremmed valuta
Ved lån i fremmed valuta omregnes Nykredits fordring til danske kroner til dagskurs, Omregningen
af lån i fremmed valuta til danske kroner er kun vejledende. En auktionskøber overtager
forpligtelse til indfrielse eller afvikling i den fremmede valuta.

Bekæmpelse af Hvidvask og terrofinansiering
Auktionskøber skal i henhold til Lovgivning omkring Hvidvask og Terrofinansiering legitimere sig
overfor Nykredit.

n
I
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Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort og billedlegitimation.
Selskaber skal udlevere tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som er mindre end 3

måneder gammel, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere og
tegni ngsberettigede personer.

Legitimation skal være tydelig og let læselig

Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til
og godkendt af Nykredit eller dennes repræsentant.

s/s
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KiNNERTON
Leoni Advokater
Advokat Per Steffensen
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

25-07-2Arc

Din ref.
Vores ref.
Pantebrev, opr
Matr.nr.
Beliggende
Restgæld
Debitor(er)

Kreditor

8003291JC/MKPllkp
601221 t1-55555 - 146668s0
kr. 133.000,00
5 I Over Testrup By, Lysgård m.fl.
Lysgårdvej 3, 7 470 Karup J
kr.95.918,85
Jytte Hyldgaard Mogensen og Jens Nørskov
Mogensen
Kinnerton Mortgage Funds Plc

i-iammerensgadc 6, st th

1267 København (
Ie|.3841 2920

[-mail:
rnfo@kinnertoncap.dk

www.kinnert0ncap dk

CVR nr 3387 44A5

Med henvisning til dit brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 24-09-201g,
fremsendes hermed vores opgørelse:

Restancer m.v. kr. 5.526,19
Restgæld med tillæg af uforfaldne renter kr. 96.057:40

Samlet fordring kr. 0L5&Ult
Bemærk venligst at pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår.

Salgsopstilling bedes venligst sendt til inkasso(Okinnertoncap.dk

I øvrigt henvises til vedlagte specifikation.

Kopi af pantebrevet vedlægges.

Venlig hilsen
Kinnerton CapitalA/S

Claus Jacobsen
Credit Manager
Dir. tlf, 38412916
E-mail ckj@kinnertoncap.dk



lyskeBankA/5 Udskrevetd.2S-O7-2OL7

Opgdrelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 133.fiXt.O0

Lånenr.:

Matr-nr.:
OpgØretsesdato:

Restgæld pr.

4,OA% rente tit
Kolonne2..-

Ydelse pr.

Mora
Påkrav

Gebyr

Morarente

Ydelse pr.

Mora
Påkrav

Gebyr

Morarente

skytdig påkrav

Skytdig morarente

Ejerskiftegebyr

Kolonne 3 .

Kolonne 1 {fordring i att)

1r_-06-2019 rit 24-09-2019

1r.-o9-2019

11-O9-2019 til 24-O9-2019

2.160,L0

51,20

1-OO,OO

0,00
103 dage 49,82

2.L60,10

0,00
0,00

0,0o
13 dage 6,29

42

601221 i 1-55555

95.9r.8,85

138,55

96.057,40

2.361,L2

2.166,39

o,oo

40,o9
4.567,60

959,19

5.526.79

101.584.1_9

601221, / 1-5ss55 - 1466685Q
5 [ Over Testruo Bv. Lvseård m.fl-
24-O9-2079

1L-O9-2019 kr. 95.91"8,85 kurs 1OO,0O

24-09-2079 13 dage

L1-O6-2019

Side 1
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i. EJerlav:

q Matr.nr.:
Lejlighedsnr.:
Gade og husnr.:

Dfti6iilAi" -Ii7,rri4 :li i_lr:irlLr.ii,.:]r_ri; Iti
13r.r ii

Afgift kr. 3.400

Over Testrup By, Lysgård

5 L m.fl.

Lysgårdvej 3
747Q Karup J

Akt: skab:
(Udfyldes af tingslysningskontoret)

Anmelder:

7100
Tlf.33T7

nr,

e/'a Ja a-{

AÆ
144.Z

^-\d
T')
N

'l
Debitors
navn og bopæl:

Kreditors
navn og bopæl:

Opslgelse

Den pantsatte
etendom:

PANTEBREV
Jens Nørskov Mogensen
Lysgårdvej 3
7470 Karup )

Jytte Hyldgaard Mogensen
Lysgårdvej 3
747O Karup 1

ebh flbas?k a/s
#.:.n*,'gåd-#H?uffi

I

t
slev
t90

erkender herved at være skyldig til

Selandia Finans ApS
c/o ebh bank a/s
Østergade 11-13
9690 Fjerritslev

1l

r:l
Lånets størrelse; Kr, 133.000,00

Rente- og
betallngsvilkår: Pantebrevet forrentes fra valørdatoen for udbetalingen med en fast rente på 8,000/o

P.a.

l.t
Lånet afuikles som nedenfor anført:
Fra termin Til og med Afvikllngs-
nr. termln nr. metode

1 100 Annultetslån
med beregnet
afvikling over
100,0000
termlner.

Terminsydelserne på pantebrevet forfalder hver den:
11. marts for terminsperioden
11. junl for termlnsperloden
11. september for terminsperloden
11. december for terminsperloden

Bemærkning

Af den således beregnede ydelse
beregnes først renter med pantebrevets
fastsatte rentesats medens resten af
ydelsen er afdrag.

å
c)o
u,('r
tO
ts

J Termin nr, I er den første termin, der forfalder mlnimum 1 måned efter
ud betallngstldspun Ket.

12. december - 11, marts
12. marts - 11. juni
12. Junl - 11. september
12. september - 11. december

Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og 'Justitsmlnisteriets
pantebrevsformular A".

Til slkkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen
Matr. nr.:
5 L Over Testrup By, Lysgård
5 U Over Testrup By, Lysgård

NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor
forlange kapltalen indfrlet. se side 5 pK, 9a
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Oprykkende
panteret efter:

Respekterende.
servitutter m.v.;

Kreditor

Nykred it, obligationslån
Nykredit, obligationslån

Oprindelig o/o p.a,

kr. 55
kr.35

1.000,00
2.000,00

5,00
5,00

2e

_!tMed hensyn til særlige vilkår for lån, drer respeKeres af dette pantebrev,
henvises tll ejendommens blad i tingbogen.

Med .hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

t.

Side 2 400359/1
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SIERLIGE BESTEMMELSER

Rente af ekstra-
ordinære afdrag;

Opsigelse:

Ejerskifte:

0mprioritering:

Om- ogleller
tilbygning:

Udlejningsklausul:

Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales rente af afdraget til betalingsdagen.

Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse,
således at den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse

udgjorde af den gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver uændret.

Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respel<terer bank-, sparekasse-, stats-,
rentetilpasnings-, eller realkreditlån med variabel rente, skal det uden særskilt
påtegning respektere ændringer i renten for disse lån.

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil udløb.
Debitor kan indfri pantebrevet, helt eller delvist, når som helst.

Ved hvert ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst
uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtJgblse, åt ejerskiftegebyr på L o/o af restgælden på

overtagelsesdagen, dog min. kr. 500,-.
Manglende eller ikke rettidig betaling af gebyret, sidestilles med manglende eller
for sen betaling af ejerskifteafdraget, med heraf følgende konsekvenser.
Ethvert ejerskifte, helt eller delvist, skal godkendes af den til enhver tid værende
kreditor.

Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente oq
forlænget løbetid (max. 3d årj, cog ikke indeksregulårede, stående lån og lån i

fremmed valuta, bortset fra lån i Euro, mod at nettoprovenuel i det omfang, det
ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af foranstående forfaldne eller uforfaldne
lån, afdrages ekstraordinæ* på Oette pantebrev. Såfremt pantebrevet opdeles i

sideordnede pantebreve, skal afdrag fremkommet ved omprioriteringen fordeles
forholdsmæssigt,
Ved opgørelse åf nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrletse af foranstående
lån (excl. renter) medtages omkostningertil registrering, eventu-elle andre^udgifter
til dåt offentlige, gebyr til pengeinstituf samt qebyr til rit<ningspåtegning på såvel
lora nstående, efterstående som nærværende pa ntebrev, om kostn i nger ti I

rea I kred itinstitut, do g ikke d iffere ncerente. Endv id e re respekteres
omprioriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat. Alle
omkostninger med ekspedition af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar
til ejendomsrnægleren og sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af
debitor,

Pantebrevet respekterer endvidere lån optaget i realkreditinstitul, dog ikke
indexlån, stående lån og tån i fremmed valuta, bortset fra lån i Euro, til dæknlng af
udgifter til momsregistrede vlrksomheder til dokumenteret varige værdiforøgende
om- eller tilbygning. Udgifterne til om- ogleller tllbygning skal medføre en
tilsvarende værdiforøgelse af ejendornmen, og pantebrevet skal
sikkerhedsmaessigt have samme placering i forhold til ejendommens handelsværdi,
som det havde før påbegyndelse af om ogleller tilbygnlngen.
Pantebrevets sikkerhedsmæsslge placering kan af kreditor forlanges dokumenteret
ved vurdering af ejendommens handelsværdl, foretaget af lokalkendt
ejendomsmægler,. som er godkendt af kreditor. Alle omkostninger i forblndelse
med ekspedition af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar til
ejendomsmeegleren samt saedvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af
debitor,

Såfremt pantebrevet har pant i en ejerlejlighed, kan kredltor forlange kapitalen
indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der
senest 14 dage efter påkrav stilles bankgarantl for pantebrevets terminsydelser i

lejeperioden. Eestemmelsen gælder dog ikke hvis udleJning sker til
familiemedlemmer I lige linie.

Respekt:

',,

rj

{1

t,

1-l

Side 3 4OO20?.lt
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I øvrigt gælder lustitsministeriets nedenstående pantebrevsformular A,

For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være
ugift eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 918,

For så vidt debitor er gift erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i
pahtsætningen. Er ægtefællen medejer underskrives som debitor og panLsætter.

Dato:

Underskrift:

L3/// -o 7
I

Debitor Jens kov Mogensen

td
Debitor iytte Hyldgaard Mogensen

Til vitterlighed om ægte underskrift/er, dateringens rigtighed og udstederens/nes
myndighed f.s.v. angår debitor:

Vitterligheds-
vldner:

Susanne Nørskov

Viborg

NavnNavn:

Boligrldgtver

8900

Stilling

Bopæl:

stilling: Henrlk Møller Knudsen

Bopæl

---Pqstnr

- -Underskri tJnderskrift

ll

t.

Slde 4 4OO2A2|l
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JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

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

2' Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, For termlnsbetalinger senest 7 dage
efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidate rettidige betalingsdag falder på en heiligdag, en tørdåg
eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den fø|gånde hveraag. på samme måOe udstclydes
udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev, Inåbehling indenfor ovennævnte frlst til et
pengelnstitut her i landet, bortset fra Grønland, tll befordring til betalingsstedet er rettidig belallng.

3. Ophævet.

4. Debitor har pligt til-at unclerrette kredltor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betaling^sblanket, såfremt det af blankettens tekit fremgår. at-meddelelser til betaliigsmodtageren ikke må
gives på denne. påkrav fra kreditor, herunder opsigelse,_.kan afsendes til eller fremsåttes på den af debitor
sene.st oplyste bopæl uanset bopælstorandring, medmindre kreclitor er bekendt med debitors nye bopæ|. Bllver
kreditor opmærksom på, at en opsigelse som iølge af bopælsrordndrlng ikke er kommet frem tii debitor, skal
kreditor straks.give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitoÅ nye bopaet fremgår af folkeregisteret
eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejenclom med tilbehør efter tinglysningslovens 95 37 og 38, indtægter, herunder lele
og forpagtnlngsafgift er, samt erstatnings- og forslkrlngssummeri

6. Debltor forpllgter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikrlngsselskabers tegning af by6ningsbrandforsikring er
opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og.andre ydelser at tilsvarende
karakter - herunder adminlstrationsbidrag og kautionsforsiliringspi-æmier - morårenter dg gebyr efter pkt. 8,.
Kreditor har endvidere pq.t-1tg.r9t.[gl omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelsel i-nddrivelse,
berigtigelse af gee^ldsovertagelse samt til varetågelse af kreditors interesse I utfæideaf retsskridt mod pantet fra

, anden side' For så vidt angår udenretlige lncassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der
kan kræves betalt ioverensstemmelse med reglerne i lov oå renterved forsinket betaling mv. og deni medfør
af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelses- omkostninger i anledning åf forsinltet betallng.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underreftes
om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye eJer berigtiger gætOsove*agelse samt afholder
omkostnlngerne derved. Underrettes kreditor lkke om ejerskiftetlenest 3 ugår efter, at endeligt skøde er
tlnglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret;kan han, når heb kåpiFaten lndestår uånset eJerckifte,
forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog høJst j00,00 kr. Hvts det er vedtaget I pantåbrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejersklfte, st<albetållng ske inden samme frlst, dog-senåst 3 måned'er
efter ejendommens endetige overtagelse, jf. pkt. 9f.

t.\

{r

r.J

r.j

9

10.

u-anset uopsigelighed eiler opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapltalen indfrlet i følgende ulfælde:a) hvls renter eller afdrag lkke betales senest sidste rettidigå betålingsdag. Det er dog en betingelse for, at
kapitalen kan forlanges lndfriet, at debitor lkke har betait renter og afdrag senest 7 dage eftår, at skrifttigt
påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være-afgve[efter sldste ietUOige betallngsiag
og skal udtrykkellgt angive, at kapltalen kan forlanges lndfrlet, hvis rånter og afdrag ikke be[abs lnden
fristens udløb, Jf. herved pkt. 2,

b) hvls bygninger af væsentlig betydnlng for pantets værdi nedrlves, uden at der er stillet betryggende
sikkerhed,

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

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e) .hvts debltor tkke på opfordring godtgør, at pantefeibeh?rig-i brandforsit<ret, ogf) hvls et aftalt ejersktfteafdrag ikke betates rettidigt, jf. pkt. 8-,

Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i eJendommen i tllfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes rnisligholdelse aF pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrlge forfaldne
ydelser I henhold til auktlonsvilkårene betales lnden udløbet af de i åis;e fastsatte frlster. pantåbrevets
bestemmelslr,om mlsllgholdelse, herunder bestemmelserne I pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt
eller delvis forfalderved ejerckifte, kan i så fald ikke påberåbei af kieoitor. Hvis auktionskbberen sæ-lger
ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte

.\

Side 5 4OO2O2/L
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Retten i Kjellerup
Tinglysningsaf de1 ingen

Side: 6

Akt.nr. :

G 252

t^

4l

Påtegning på PanE,ebrev. Dkk l-33.000
Vedrørende mat,r.nr. 5 L, Over Testrup By,
Ejendomsejer: ilens Nørskov Mogensen
Lyst førsEe gang den: LA.L2.zOO't under.nr
Senest ændret, den : L8.12 -2001 under nr

A-t*,*-"
Kirsten Andersen

lioram€erde

Lysgård

19649
79649

l,

Anm:
Pantebrev Landesbank Schleswig-Holstein, Dkk 95.000
Ejerpantebrev med medd f'rederiks og Omegns Andelsk.-Fredriks,
Dkk 80.000

LysE på matr. nr. 5 L og 5 U Over Testrup By, Lysgård

Rett,en i Kjellerup den ]-9.L2.2007

Ct

.a(r

ra

Amelder
Ivykrcdft Realkredit A,/s
flavneparken 14A,2.
7l@Velle
T.lf. 33 z 2s 00
TlftctYSNtNc

Ittrånne*ning 
begæres stetct

Ll

, fl t,,lqru. eooa

ruJfrGå'fo"-Låb

a.

k
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***
*
*
*
*

*
*.
*
*
***

***
*
***

*
***

Reeten i Kjellerup
Tinglysningsaf del ingen

Sider 7

Akt.nr.:
G 252

Påtegning på Pantebrev. Dkk 133.000
Vedrørende maEr.nr. 5 U, Over Testrup By,
Ejendornsejer: ilens Nørskov Mogensen
Lyst første gang den: 18.12.2007 under nr.
SenesU ændret den : 15.01.2008 under nr.

Lysgård

19649
636

Anm:
Ejerpantebrev med medd Frederiks og Omegns Andelsk.-Fredriks,
Dkk 80.000

Vedr. 5U og 5L Over TesErup By, Lysgård

Rett.en i Kj ellerup den 1"5. 0l-.2OOg

/#r^..
€

.t
0,^
Nykredit realkredit A,/S
Havneparken 14 A,2.
7100 Vejle
TIf .33 77 28 o0
TINCLYsNIN6

Foranstående r€tsanmærkning begæres slettet

2 I JAN. 2009

side ?-- at 7 sider

ft$y$credfifr Å/S
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*** * ***
*
***

*

*
*
*

*
*
*
*

Akt.nr. :

Side: 8

70 G 252*** ***
ReEten i. Kjellerup
Tinglysningsaf del ingen

.t

Påtegning på nanEebrev. Dkk i-33.000
Vedrørende matr.nr. 5 L, Over Testrup By, Lysgård
Ejendomsejer:,fens Nørskov Mogensen
Lyst første gang den: 18.12.2007 under nr. I9G49
Senest ændret den z 22.OL.2008 under nr. 1094

Foranstående retsanmærkning gentages fsv. angår:
Ejerpantebrev med medd Frederiks og Omegns Andelsk. -Fredriks,
Dkk 80.000

Recten i KjelLerup den 28.01.2009

Dis

lj

d
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*** *
**

*
*
***

***
*
***

*
***

Side: 9

*
*
*

RetLen i Kjellerup
Tinglysningsaf de J. ingen

Akt . nr
'10G2

Påtegning på Pantebrev. Dkk 133.000
Vedrørende matr.nr. 5 U, Over Testrup By, Lysgård
Ejendomsejer: .Tens Nørskov Mogensen
Lyst, førsCe gang den: 18.L2.2007 under nr. J-9649
Senest ændret den : 22.01".2008 under nr. 1095

Foranstående retsanmærkning gentages fsv. angår:
Ejerpantebrev med medd Frederiks og Omegns Andelsk.-Fredriks,
Dkk 80.000

ReEten i Kjellemp den 28.01.2008

tl

tl



-

*** *
**

***
*
***

*
***

*
*
*

*
*
***

Ret.len i Kjellerup
Tinglysningsaf de1 ingen

Påcegning på Pantebrev. Dkk L33.O0O
Vedrørende mabr.nr. 5 L, Over TesErup By,
Ejendomsejer: ifens Nørskov Mogensen
Lyst førstse gang den: 1.8.L2-2O07 under nr.
Senest ændret den : j.2.02-2008 under nr.

Foranstående retsanmærkning annulleres.

Retten i Kjellerup den 20.02.20A8

Lysgård

L9649
239s

u,Å
Hanne Brok

6

q

52

Akt.nr. :

Side: L0

70 G 252
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*** * *:t*

***
* * ***
***
* *** *** AJct. nr

Side: 11

70 G 2s2
Retten i Kjellerup
Tinglysningsaf de1 ingen

Påtegning på Paneebrev. Dkk 352.000
Vedrørende mat.r.nr, 5 U, Over Test,rup By,
Ejendomsejer:,Jens Nørskov Mogensen
Lyst første gang den: 18.12.200T under nr
Senes! ændret den : L2.02.2008 under nr

Foranstående retsanmærkning annulleres

Retten i Kjellerup den 20.02.2008

Hanne Brok

Lysgård

1"9640
2396

.,.1

I

0

jl
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*** *
**

***
t
***

*
***

*
*
*

*
*
***

Rett,en i Kjellerup
Tingl-ysningsa f de3- ingen

Akt -nr. :

Side: 12

70 G 252

PåLegning på Pantebrev. Dkk 133.000
Vedrørende maer.nr. 5 U, Over Test,rup By,
Ejendomsejer;,Jens Nørskov Mogensen
Lyst første gang den: 18.12,2007 under nr.
Senest. ændret den : 26-02.20A8 under nr.

Foranstående retsanmærkning annulleres.

Påtegning af L2.2.2OOB ændres hermed

Retten i Kjellerup den ZB.02.20OB

Lysgård

L9649
3175

*k'"n

a

ft
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16.07.?rlrt9 Tr\
I . 4lul r rJl f,

0RIGII{AL 41?L]S? t:rl r-JDr'1r:r.rlr:r[5

side l3Allonge til pantebrev, opr. stort kr. , I 33 O O ot7 O
Udstedt at 7z4e % fue h..tc*-yt^
Medpantimat.nr.: Z:l n,!(. d; -f"6L,,fL:, l3 s$-afTinglystførstegang: 

tg_t 2- o1

Anmelder:

ebh $ baalk af s
I e3æUo.rt }rn hrlod

€Islergade 11-13. 9690 FJerrlblev
Tlf.: 99 50 51 00. Fax: 99 S0 51 90

Meddelelser i henhold til Retsplejelovens kap. 51, samt øwige meddelelser, der skai tilgå
pantekreditor bedes fremtidig tilstillet:

EBH Bank A/S
Østergade l1-13
9690 Fjerritslev

EBH Bank AIS skal være bemyndiget til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver
art, herunder transport-, kvitterings, moderations- og relafsationspåtegninger.

Pantebrevet bestar af 13 sider inkl. denne.

.8*t Ll"". den | / '7 2oos

Selandia Finans ApS

,ffil*r,;*,,
7l!ri"It f9 r*r** ll-ozn ̂ *st'n
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* * *
*
*
*
***

***
*
***

*
***

Akt.nr. :

Side: 14

70 G 252
Retten i Kjellerup
Tinglysningsaf deI ingen

Påtegning på Pant,ebrev. Dkk 133.000
Vedrørende mat,r.nr. 5 L, Over Testrup By,
Ejendomsejer: ilens Nørskov Mogensen
l,yst først,e gang den: l-8.12 .2007 under nr.
Senegt ændret den : L5.0?.2009 under nr.

Retten i Kjel-lerup den 16.07.2009

Lysgård

r.954 9
93 31

/,u
Hahne BYok

a
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ti ng1 ysni ngssvar-e4da802 c-4f57 -4780-b772-tfb952301f54. txt
UNDERPANTSÆTNING AF PANTEBREV

DOKUMENT SOM UNDERPANTSÆTTES:

rredi tor:
Hovedstol :

oato/'løbenummer:

UNDERPANTHAVER:

CVR:

DEBITOR:

CPR:

underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

DEBITOR

CPR:

underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

KREDITOR:

selandia Finans Aps
L33.000 DKK
18 . 12 .2007 -L9649-70

PANTEBREVSSELSKAEET AF 2
sørsgade 4
1215 røbenhavn t<

321_62053

Lysg
7470

e Hy1
årdve

Karu

JUNI 2009 A/S

Jytt 4o3ara Mogensen

pJ

PANTEBREVSSELSKABET AF 2. JUNI 2OO9 A/S
Børsoade 4
121-5-røbenhavn K

vedr. TL 5 49c, stk. 2 - erklæring om anvendelse
af anmeldårordnino oå debitor oo '
kreditorrettiqhedår' anme'lder er[]ærer i henho'ld
ti I ri ng1 ysn'i ngs'lovens S 49 c , stk. 2 , at det
diqitale dokument hidrører fra den. der iføloe
tiågbogen er berettiget til at rådå over den-
pågældende ret, ellei er udstedt med hans
samtykke, og at han har forpligtet sig som
anført i det dig'itale dokument.

Jens ruørskov Moqensen
t-ysgårdvej 3 '
7470 Karup J

PANTEBREVSSELSKASET AF 2. JUNI 2OO9 A/S
aørsgade 4
l-215 røbenhavn K

vedr. TL S 49c,.stk. 2 - erklæring om anvendelse
af anmeldårordnino oå debitor oo
kreditorrettiqhed6r' Anmelder er[lærer i henho'ld
til Tinglysnihgs'lovens g 49 c, stk. 2, at det
diqitale dokument hidrører fra den. der iføloe
tiigbogen er. berettiqet til at rådå over den-
påqældende ret, eller er udstedt med hans
samtykke, og at han har forpligtet sig som
anføit i'dei diqitale dokumbntl

SELANDIA FINANS APS
svendgårdsvej 3
8330 eeder
126t6449CVR

Si de
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ti ng'l ysni ngssvar-e4da802 c-4f57 -4780-b772-Lfb952301f54. txt
underskrevet i henhold til
anmelderordning af: eANTEBREVSSELSKABET AF 2. JUNr 2009 A/s

Børsgade 4
1215 røbenhavn K

vedr. TL 5 49c, stk. 2 - erklæring om anvendelse
af anmelderordning på debitor og
kreditorrettigheder Rnmelder erk'lærer i henhold
til Tinglysningslovens 5 49 c, stk. 2, at det
digitale dokument hidrører fra den, der ifølge
tingbogen er berettiget til at råde over den-
pågå1dånde ret, ellei er udstedt med hans
samtykke, og a! han har forpf igtet s'ig som
anført i det digitale dokument.

pantebrevet underpantsættes til underpanthaver.

r.iedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder.

ANMELDER;

CVR:

rontaktopl ysni nger:

lnmelders sagsnummer:

TINGLYSNINGSAFGTFT:

PANTEBREVS5EL5KABET AF 2. ]UNI 2OO9 A/S
aørsgade 4
1215 røbenhavn r
32r.6205 3

:oakim Lindgren,

jo1 @fspantebreve . dk

6AL22L/32A2O

O DKKnfgi ft :

RESULTAT AF TINGLYSNING

DOKUMENT:

rredi tor:
Hovedstol :

oato/l øbenummer:

STATUS:

selandia Finans Aps
133.000 DKK
L8.L2.2007-19649-70

T'ingl yst

23.02.2010 l-5: 37:39

23 .02. 2010- 1000452896

TINGLYSNTNGSDATO:

DATO/LøBENUMMER:

s'ide
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MKC

pÅtecnrHc

DOKUMENT SOr'l pÅreCUeS:

oato/'løbenummer: 23 . 02. 2010- L000452896

AFLYSNING

Dokumentet aflyses 'i sin helhed.

KREDITOR:

CVR

underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

FS PANTEBREVSSELSKAB A/S
eørsgade 4
1215 røbenhavn K
32162053

FS PANTEBREVSSELSKAB A/S
gørsgade 4
L215 t<øbenhavn K

vedr. TL S 49c, stk. 2 - erklæring om anvendelseaf anmeldårordnino oå debitor oq
kreditorrettiqhedEr' enme'lder erRlærer i henhold
til Tinglysniigs'lovens 5 49 c, stk. 2, at det
digitale dokumånt hidrører fra den, der ifølge
tinqboqen er berettiqet til at råde over den-
pågåldEnde ret, e'l]eF er udstedt med hans
samtykke, og at han har forpligtet s'ig som
anføit i'de[ dig'ita1e dokumbnt]

t'tedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anme'lder.

ANMELDER:

CVR:

rontaktopl ysni nger:

lnmelders sagsnummer:

TINGLYSNINGSAFGI FT :

Fs PANTEBREVSSELSK,AB A/s
eørsoade 4
1-2L5-København K
32162053

ttta'lene ri rstine Christensent

KGfspantebreve. dk

6OL22L/L/4006569922 AFL. u

O DKKefgi ft:

RESULTAT AF TINGLYSNING

DOKUMENT:

Si de
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STATUS

TTNGLYSNINGSDATO:

MKC

r'i ngl yst

08.09.201-1 09:L1:05

23 . 02. 2010- 1000452896

DATO/LøBENUMMER

si de
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MKC

=====-========--================================================================
UNDERPANTSÆTNING AF PANTEBREV

DOKUMENT SOM UNDERPANTSÆTTES:

Kredi tor:
Hovedstol :
Dato/l øbenummer:

UNDERPANTHAVER:

CVR:

underskrevet i henhold ti'l
anme'l derordni ng af :

DEBTTOR:

CVR:

underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

KREDITOR

CVR:

underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

selandia Finans Aps
133.000 DKK
L8 . 12 .2007 -L9649-70

Fs FTNANS A/S
algade 16
4000 noskilde
316330s2

FS PANTEBREVSSELSKAB N/S
eørsgade 4
L215 København K

vedr. TL S 49c, stk. 2 - erklæring om anvendelse
af anmeldårordnino oå debitor oo -
kreditorrettiqheddr' anmelder erklærer i henho'ldtil Ting'lysniigslovens 5 49 c, stk. 2, at det
diqitale dokument hidrører fra den. der ifø]qe
tinqboqen er berettioet til at rådå over den-
pågåld6nde ret, e'lleF er udstedt med hans
sa4tykke, og at han har forp'ligtet sig som
anført i det digitale dokument.

SELANDIA FINANS APS
Svendgårdsvej 3
8330 Beder
L26L6449

FS PANTEBREVSSELSKAB A/S
gørsgade 4
L215 røbenhavn K

ve-dr. TL S 49c, stk. 2 - erklæring om anvendelse
af anmelderordninq oå debitor oq
kreditorrettiqhed6r' Anmelder erklærer i henholdtil Tinglysniigslovens 5 49 c, stk. 2, at det
digitale dokument hidrører fra den, der ifølqe
tinqboqen er berettioet til at råde over den-
pågåld6nde ret, el'leF er udstedt med hans
samtykke, og at han har forpliqtet sig som
anføi't i-de[ digitale dokumbnt]

SELANDIA FINANS APS
Svendgårdsvej 3
8330 aeder
12616449

FS PANTEBREVSSELSKAB A/S
Børsgade 4
1215 røbenhavn r
vedr. T! .S 49c, _stk. 2 - erklæring o,n1 anvendelseaf anmelderordning på debitor og

Si de
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MKC
kreditorrettioheder anmelder erklærer i henhold
til Tinglysniigslovens S 49 c, stk. 2, at-det
diqitalå iJokument hidrøier fra den, der ifølge
tifrobooen er berettiqet ti'l at råde over den
oåoildånde ret. ellei er udstedt med hans
bafrtykke, og ai han har forpligtet s'ig som
anført i det digitale dokument.

pantebrevet underpantsættes t'i1 underpanthaver.

ERKLÆRINGER:

Autoriseret anmelders di
tebreve vedpan

erk
fys

påtegni ng'lærer herved
i ske panteb

gi ta'l i seri ng .af fys
. Autorl Serede anme

rev
at være

anmel del
i besidd e

i
lse af de
dspunktetpa

eli
ses
1is

i ske
I der
t
'åtdet

t
teb revet er end I di gi ta eret at

anme ldelse a evt. uting ste re I evante

at-'det a:l'ene'-e en- si dste

påtegni
fysi ske

ng

dog --så1'ede

er efter seneste ti ng'lysni no
'l

i det
rev samt evt nge r senest

r-d
aftr rt n ubrudt række transporter derf;le

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder

ANMELDER

CVR:

rcontaktopl ysni nger :

FS PANTEBREVSSELSKAB A/S
aørsgade 4
L215 København K
321_62053

t*,tal ene ri rsti ne ch ri stensen ,

f-spantebreve-d L

TINGLYSNINGSAFGIFT:

Kredi tor:
Hovedstol :
oato/'l øbenummer:

selandia Finans ApS
133.000 DKK
18. L2 .2007 -L9649-70

si de
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STATUS.

TINGLYSNINGSDATO:

MKC

ri ng'l yst

08.09.201-1- 14:42:.42

08 . 09 . 2011-10029044s8

DATO/LøBENUMMER:

side
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Allonge til pantebrev opr.
med pant i matr. nr.
Debitor
Vort ptb.nr.

133.000,00
5 I Over Testrup By, Lysgård m.fl.
Jytte Hyldgaard Mogensen og Jens Nørskov Mogensen
60122111 - depot nr. 4006569922

Anmelder:

Nærveerende pantebrev stort opr. kr. 133.000,00 til rest pr. 11-03-2012
kr. 124.397,74, transporteres hermed med vedhængende renter til:

FS Pantebrevsselskab fuS
Amaliegade 3-5
1256 København V
Cvr. Nr.32162053

For transporten, som sker uden ansvar for os, er vi fyldestgjort.

Pantebrevets bestemmelser forbliver uforandret gældende.

Pantebrevet består herefter af sider.

København den, 19. junt2O12

Selandia Finans ApS

Brume Rasmussen
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ti ng1 ysn'i ngssvar-55fe5L6c-f 427 -4d0d-8be2-ab820b9fce62. txt
PATEGNING

DOKUMENT SOM PÅTEGNES:

Kredi tor :
xovedstol :
DokumenttvDe:
oato,/l øbeirLrnrmer

selandia Finans Aps
1.33.000 DKK
Pantebrev
18 . 12 . 2007-19649-70

TRANSPORT

udtrædende kreditor(er) overdraoer rertio
efter dokumentet tii kieditor(ei) som inil

SELANDIA FINANS APS
Svendgårdsvej 3
8330 seder
L26L6449

FINANST€L STAEILITET A/S
ralvebod srygge 43
1560 røbenhavn v
305L5145

FINANST€L STABTLITET A/S
xa'lvebod arygge 43
L560 xøbenhavn v

vedr. tt 5 49c, stk. 2 - rrklærinq om anvendelse
af anmelderordnino oå debitor oo -
kreditorrettiqhedEr' lnme'lder erE]ærer i henho'ld
t'i1 ringlysniigslovens 5 49 c, stk. 2, at det
digitale dokumånt hidrører.fra den, der ifø1ge
tiiqboqen er berettiqet til at rådå over den
påqå]dånde ret, elleF er udstedt med hans
samtykke, og at han_har forpligtet sig som
antørt r det d'lgltale dokument,

hederne
træder.

UDTRÆDENDE KREDITOR

cvR:

undersk
anme'l de

i henhold ti'l
ng af:

revet
rordni

KREDTTOR:

CVR

unders
anmel d

krevet i
erordni ng

henhold t'il
af: FINANSIEL STABTLITET A/S

ra'lvebod srygge 43
1550 København v

vedr. rl 5 49c, stk, 2 - erklærinq om anvendelse
af anmelderordnino oå dåbitor oo -
kreditorrettiqhed6r' nnmelder ei[]ærer i henhold
ti1 ringlysniigs'lovens 5 49 c, stk. 2, at det
digitale dokument hidrører_fra dgn, der ifø1ge
tiiqboqen er berettiqet til at rådå over den
pågåldEnde ret, el'lei er udstbdt med hans
samtykke, .og at han_har forp'l'igtet sig som
antørt 1 det dlgltale dokument.

DEEITOR:

lens Nø
crønhøj
7470 Ka

rskov Mooensen
skivevei 15

Jrup
CPR:

Hedenstående anmelderop'lysn'inger underskrives alene af anme'lder

ANMELDER:

CVR:

rontaktopl ysni nger:

nnme'lders sagsnumner:

FINANSTEL STABILITET A/S
xalvebod grygge 43
1560 København v
305151.45

Mikkel oalsby,
k@fspantebreve . dk

6OL22t/48 Ks

si de



66

TINGLYSNINGSAFGI FT:
ti ng] ysni ngssvar-55fe516 c-f427 -4d0d-8be2-ab820b9fce62. txt

O DKK

O DKK

rfgi ft:
afgi ftspli gti gt be1øb:

RESULTAT AF TINGLYSNING

E]ENDOM

tandseier'l av:
l,tatri kå'lnummer:

uysgårdvej 3
7470 Katup J
over Testrup sy, t-ysgård
0005u

Adresse

STATUS

TINGLYSNINGSDATO:

Ti ng] yst

20.08.2012 L0:58:39

E]ENDOM:

Adresse:

Landseier'l av:
ptatri kål nummer

STATUS:

t-ysgårdvej 3
7470 Karup J

8åEl.,t.r..ro 
ay, ryssård

TINGLYSNINGSDATO

Ti ngl yst

20.08.2012 10:58:39

si de
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PÅTEGNING

DOKI.JMENTER SOM PÅTECNES:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Datolløbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Datolløbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Dato/løbenummer:

Datoi løbenummer:

08.09.201 l-10029036r 8

08.09.201 l-1002903616

08.09.20 l t -1002903 612

08.09.20 I r - I 002903585

08.09.20 r l - 10029035?9

08.09.20 I l - r 002903 576

08.09.20 r r - r 00290357 I

08.09.20 r l - 1 002903566

0E.09.20 I l -1002903563

08.09.201 I - I 002904456

08.09.201 l - 1002904458

08.09.20 l | -1002904462

08.09.20 l t - | 00290447 4

08.09.20 r | -100290447 2

08.09.201 1-100290M73

08.09.20 I I -100290447 6

08.09.20 I I -1002904493

AFLYSNING

Dokumenterne aflyses i sin helhed.

KREDITOR;

CVR:

FINANSIEL STABILITET A/S
Kalvebod Brygge 43
1560 København V

305 I 5 145

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af: FINANSIEL STABILITET A/S

Kalvebod Brygge 43
1560 København V

Vedr. TL $ 49C, stk. 2 - Erklæring om anvendelse
af anmelderordning på debitor og
kreditorrettigheder Anmelder erklærer i henhold
til Tinglysningslovens g 49 c, stk. 2, at det
digiftile.dokument hidrører fra den, der ifølge
tingbogen er berettiget til at råde over den
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pågældende ret, eller er udstedt med hans
samtykke, og at han har forpligtet sig som
anført i det digitale dokument.

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder

ANMELDER:

CVR:

FINANSIEL STABILITET A/S
Kalvebod Brygge 43
l560Itubenhavn V

305r5145

Kontaktoplysninger: Mik:kel Dalsby,
k@fspantebreve.dk

Anmelderssagsnummer: 601202-601243/48AflysUP

TINGLYSNINGSAFGIFT:

Afgift: O DKK

RESULTAT AF TTNCLYSNINC

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 ll:3607

DATOILØBENUMMER:

08.09.20 I I -r 0029036 I 8

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 1 l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

DOKUMENT:

08.09.201 I -l 0029036 l2
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STATUS

. Tinglyst

TINCLYSNINGSDATO:

20,08.2012 I l:36:07

DATO/LØBENI.]MMER:

08,09.20 I l-10029036 r 6

DOKUMENT:

STATUS

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 ll:36:01

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 I l-l 002903585

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

24.08.2012 I l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 1 1 - I 002903s79

DOKTJMENT:

STATUS

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

2A.08.20121l:36:0?

DATO/LØBENI.JMMER:
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08.09.20 I I - 1002903 566

DOKTIMENT:

STATUS

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO;

20.08.20121 l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 r r -r 00290357r

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.20121 l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 l l-l 002903576

DOKUMENT:

STATUS

Tinglyst

TTNGLYSNINGSDATO:

DATO/LØBENUMMER:

20.08.2012 I l:36:07

08.09.201 l - I 002903563

DOKUMENT:

STATUS

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:
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20.A8.20121 l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 I l - r 002904458

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 I l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 I t-1002904456

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

2A.08.2012 1 l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 I l - I 0 029A4462

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNTNGSDATO:

20.08.20121l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

DOKUMENT:

08.09.20 I t- t00290447 4
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STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 I l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.201 1 - 1002904472

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 I l:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 I l - I 0 0290447 6

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 ll:36:07

DATO/LØBENUMMER:

08.09.20 l t - t 00290447 3

DOKUMENT:

STATUS:

Tinglyst

TINGLYSNINGSDATO:

20.08.2012 1 l:36:07

DATOILØBENUMMER:

08. 09.20 I I - I 002904493
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Stud.iur. 1 - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

848 KundeServicecenter < KundeServicecenter@andelskassen.dk>
25. juli 201910:29
Studjur. 1 - Leoni Advokater
VS: Sagsnr. 800329 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Lysgårdvej 3,

7670 Karup J tilhørende Jens Nørskov Mogensen
Brev til Andelskassen.docx

Hej Laura,

Vi har intet mellemværende med Jens Nørskov Mogensen.
Vores underpant er slettet, og SKAT har overtaget det pr.25.09.2014

Med venlig hilsen

Nivekka Yogendran Prasath
Kunderådgiver - Andelskassens KundeServicecenter

AAndelskaEsen
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj, BB30 Tjele
Telefon (filial) | +45 87 99 31 50
CVR-nr.: 3t 84 32 L9
www.andelskassen.dk

VII- DU FøL€E OS
a

PA FACEBOOK?
KLII( 06 LÆS HERE.

Denne e-mail med bilag kan indeholde fortrolig materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som iht. gældende lov ikke må udleveres, vises
eller kopieres til nogen anden. Har du ved en fejltagelse modtaget e-mailen, beder vi dig meddele os dette samt slette e-mailen omgående.

This e-mail message including any attachments may contain privileged or confidential information intended only for the use of the individual or
entity to which addressed. Any unauthorized disclosure, distribution or replication of this e-mail message is prohibited. If you have received this e-
mail message in error, please notify me and delete the mail immediately.

Denne e-mail med bilag kan indeholde fortroligt materiale. som kun er beregnet for adressaten, og som iht. gældende lov ikke må udleveres, vises
eller kopieres til nogen anden. Har du ved en fejltagelse modtaget e-mailen, beder vi dig meddele os dette samt slette e-mailen omgående.

This e-mail message including any attachments may contain privileged or confidential information intended only for the use of the individual or
entity to which addressed. Any unauthorized disclosure, distribution or replication of this e-mail message is prohibited. If you have received this e-
mail message in error, please notify me and delete the mail immediately.

Fra: Stud.jur. 1 - Leoni Advokater <Stud.iurl@leoniadvokater.dk>
Sendt:24. juli 2019 L5:36
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Anita Kærqaard Kristensen - LeoniAdvokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

lnge Berg Jepsen <lnge.Jepsen@GAELDST.DK>

13. august 2019 10:51

Anita Kærgaard Kristensen - LeoniAdvokater
Lysgårdvej 3, 7 470 Karup

Vedr. Lysgårdvej 3, 747O Karup,

kan det oplyses at det tinglyste underpant kr. 80.000 er sendt til aflysning.
Der kan gå et par dage inden det kan ses i tingbogen.

Det tinglyste udlæg, lyst 11.08.20L4kr.354.487 er ikke opgjort og medtages med det tinglyste beløb.

Venlig hilsen

lnge Berg Jepsen
Konsulent
MID CVR 3

+45 7238 5237
lnse.Jepsen@GAELDST.DK

& GÆttrS
åTVRg!-$Eh{

Gældsstyrelsen
Teglgårdsparken 1 9, 5500 Middelfart

www.gaeldst.dk

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen
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Finqnsservice

Leoni Advokater Advokatpartnerselskab
Att.: advokat Joan Colding
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

post@leon iadvokater. d k

Dit sagsnummer 800329

Jens Nørskov Mogensen

Lysgårdvej 3
DK-7470 Karup J
1512501261

Anmeldelse af krav pr. auktionsdagen d, 24.09.2019

30.07.2019

Sagsnummer:
2740456

Kundereference:
326142411

Team nr. 9

På vegne af vores kunde:

Yousee A/S
Teglholmsgade 1

DK-245O København SV
CVR nr. 14773908

anmeldes følgende krav:

Tinglyst udlæg

Renter fra den 19.02.2019 til den 24.09.2019

I alt

Ovenstående beløb bedes noteres i salgsopstillings rubrik I og 4.

Såfremt du har mulighed for det, bedes du venligst sende fremtidige cirkulæreskrivelser pr. mail på
info@collectiafs.dk med henvisnin g til sagsnumme r 27 40456.

Ved udbetaling af dividende bedes det overføres til reg. nr. 8072, kontonr. 1028803. Husk at påtøre
sagsnummer 2740456.

Vi skal venligst bede dig bekræfte modtagelsen af vores anmeldelse.

Med venlig hilsen

Collectia Finansservice

Collectia Finansservice - Abildager 11, 2605 Brøndby
Telefon 77 4078 38 - CVR-nr. 20 01 53 81

kr

kr

kr

4.420,00

211,54

4.631,54
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Bygninger

Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 1 3/8 201 I

BBR-meddelelsen

Resum6

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

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

installatione[ vand- og atløbsforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBR-

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

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

Formål

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

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

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

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

ois.dk.

Baggrund

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

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

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

løbende via kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Lovgivningsmyndighed :

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-Loven" LBK nr. l 080 af 05/09/201 3 og "OlS-Bekendtgørelsen" BEK nr. 1 95 af 07103/2008, S 1 4.

Datakilde:

Bygnings- og Boligregisteret (BBB)

Link til mere info:

https://eiendomsinfo. dl</bbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning

Resum6

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimaerkning af bygninger.

Formål

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

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

og varmeregninger.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen
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Lovgrundlag:

"Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" LBK nr 636 aI 19/06/2012 og "Bekendtgørelse om
energimærkning af bygninger", BEK nr 1027 al 29/OA/2O17

Datakilde:

Energistyrelsens system til energimærker

Link til mere info:

http ://boliqeier dk/enerqimaerkninq-boliqer

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Energlstyrelsen, EMO-sekretariatet

Tlf: 88737310

Email: emo-info@ens.dk

www: https://ens.dk/ansvarsomraader/enerqimaerkning-af-bvgninqer

Rapport købt I 3/8 201 I
Rapport færdig 13/8 2019

Tilstandsrapport

Resum6

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

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

bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type og alder - ikke et nyt
hus. Udover tilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret

elinstallatørvirksomhed til at udarbeide en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens
elinstallationer. Se punktet Elinstallationsrapport, Huseftersynsordningen er frivillig, men en forudsætning for, at

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

Formål

Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt
tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed:

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbesl<yttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.," LBK nr. 1123 af 22/O9/2O15 og "lov om
beskikkede bygningssagkyndige m,v., " LBK nr. 1532 af 21/12/2O1O

Datakilde:

lndberetningssystem for tilstandsrapporter (H Eweb)

Link til mere info:

http ://www. bol iqeier. dk/huseft ersvn

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: http;//www.sik,dk/
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El i nsta I lationsrapport

Resum6

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

gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var

gældende, da de blev udført eller ændret. Udover elinstallationsrapporten skal sælger for at anvende

huseftersynsordningen have en bygningssagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport med resultatet af en
gennemgang af bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen

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

køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål

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

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

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v", LBK nr.1123 at 22/09/2O15 og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626 at O2/06/2017

Datakilde:

lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)

Link til mere info:

http://boliqeier.dklelinstallationsrapport

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 0O

Email: sik@sik.dk

www: http://wwwsik.dk

Rapport købt 1 3/8 201 I
Fapport færdig 13/8 2019

Byggesag

Resum6

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

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

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

om byggetilladelse, under forudsætning af, at bygningsreglementet overholdes. Med bygningsreglementet

8R18, der trådte i kraft 1 , juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet i

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

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

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

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

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

af 2019 for så vidt angår kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certificerede rådgivere,

der varetager opgaven.
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Formål

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

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

uafsluttede byggesager på ejendommen.

Baggrund

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

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

på, at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Det kan f.eks. gælde byggesager vedr. tekniske anlæg

(master, gylletanke m.v.) eller byggesager vedr. konstruktionsændringer i etageelendomme (gennembrydning

af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på, at byggesager, der ikke

kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår nogle afsluttende

dokumenter isagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil ofte være noteret på

BBR-meddelelsen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven", LBK nr. 1 1 78 af 23/O9/2016

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

httos://www. borqer. dk/Sider/Bvqqeriets-reqler. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fapport købt 13/8 2019

Rapport færdig 1 3/8 201 I

Byggeskadeforsikring BBR

Resum6

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

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

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

indleveret til kommunen efter 1. april 2008.

Formål

Byggeskadeforsikringsordningen blev indført i2008 og har til formål at sikre boligejere mod alvodige

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

boligens levetid og funktionalitet.

Baggrund

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

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

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

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

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

beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens $ 2. I forbindelse med

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

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

gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Byggeloven"LBK nr. 1 178 af 23/O9/2O16 samt "BBRJoven" LBK nr. 1O8O af 05/09/2013

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http://www. boliqeier. dk/obliqatorisk bvqqeskadeforsikrinq

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 13/8 2019

Rapport lærdig 13/8 2019

Byggeskadeforsikring BSFS

Resum6

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

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

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

Formål

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

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

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

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

Baggrund

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

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

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

en bolig, derer magen til - hvis du f.eks. bor iet nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig

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

Lovgivningsmyndighed:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven" LBK nr. 1 1 78 al 23/09/2O16, S25A - S25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring" BEK
nr. 1292 af 24/10/2O07 med ændringer.

Datakilde:

Byggeskadeforsikringssystemet (BSFS)

Link til mere info:

https://wvvw.trafikstvrelsen.dk/DÆEvqqeri/Bvqqeriets-reqler/Bvqqeskadeforsikrinq.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Olietanke

Resum6

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

tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller

fiernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer

af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning
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om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.

Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger

indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken

er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.

Formål

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

ejendommen.

Baggrund

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

til kommunen iforbindelse med etablering, renovering og sløjfning. Kommunen har haft mulighed for, men

ikke pligt til at registrere olieianke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 1970. I 201 1 er der gennemfØrt

en systematisk registrering i BBR at kommunernes oplysninger fra 1970-20.1 1 vedr. tanke til opbevaring af

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

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

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr. 161 1 af 10/12/2015

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

htto://mst.dk/affald-iord/iordforureninq/milioereqler-for-olietanke/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fredede bygninger

Resum6

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

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

taget, ydervæggene, dørene og vinduerne som minimum skal være tætte og i orden. Alle fredede bygninger er

fredet både ind- og udvendigt. Når en bygning er fredet skal der søges om tilladelse til alle ændringer, der går

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

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

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

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

bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formål

Formålet fredning af bygninger er, at værne landets ældre bygninger af arkitekionisk, kulturhistorisk eller

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

træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed:

Kulturministeriet

Lovgrundlag:

"Bygningsfredningsloven" LBK nr 21 9 aI O6/03/2O18

Fapport købt 13/8 2019

Rapport færdig 13/8 2019
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Datakilde:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)

Link til mere info:

https://slks. dklbvsninqsf red ninq/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Tlf: 33954200

Email: post@slks.dk

wurw: htto://slks.dk

Byggeskadeforsikring (BvB)

Resum6

Her kan du se, hvilke eftersynsrapporter fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der er
udarbejdet. BvB er en selvejende institution, der yder støtte til udbedring af skader, der skyldes forhold ved

ombygninger m.v. iforbindelse med bygningsfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fondens
dækningsområde omfatter ikke mindre bygninger, hvilket er bygninger med et bebygget areal på mindre end
10 m2, samt friarealer efter lovens kapitel 6. Fonden yder støtte til dækning af indtil 95 pct. af ejerens udgifter til

udbedring af byggeskader. Skader skal anmeldes inden 2O årfra arbejdets aflevering. Det er en forudsætning,

at byfornyelsesprojektet gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring. Eventuelle rapporter listet herunder kan

rekvireres ved henvendelse til BvB, se kontaktoplysninger nedenfor.

Formål

Formålet med BvB eftersyn er at reducere antallet af svigt og skader ved offentligt støttede

byfornyelsesprojekter.

Baggrund

BvB blev etableret i 1990 for at dæmme op for, at der over en årrække havde været store byggeskader
ved ombygninger støttet efter byfornyelsesloven. Det har bl.a. været ved ai indføre et krav om, at

bfiornyelsespro.jekter skal lcvalitetssikres og 1- og 5 års eftersynene.

Lovgivningsmyndighed :

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Lovgrundlag:

Lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 7, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, som ændret lov nr. 1562

af 1 9. december 201 7. Bekendtgørelse nr. 741 af 27 . juni 201 1 om skadedækning m.v fra Byggeskadefonden

vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).

Datakilde:

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)

Link til mere info:

http://bvb.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Ny Kongensgade15,1472 København K

TII:823224 OO

Email: bvb@bvb.dk

www: http://bvb,dk/

Fapport købt 1 3/8 20 1 I
Rapport færdig 13/8 2019
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Ejendomsskat (grundskyld)

Resum6

Ejendomsskat opkræves af kommunen, Grunds(ylden beregnes som en promillesats af den laveste af de

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

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

BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få

et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige

kommuner.

Baggrund

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

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

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

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

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

Fra 1 918 1 ,5 promille og fra 1 920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1 91 5 blev det besluttet,

at der ved siden ejendomss(yldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages

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

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

ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en

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

element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed :

Skattestyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 
.1 

104 af 22/08/2O13.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://www borqer.dk/Sider/Eiendomsvurderi nq-oq-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 13/8 2019

Rapport færdig 13/8 2019

Ejendomsskattebillet

Resumd

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

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

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

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

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene ide øvrige kommuner.

Formål

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

jf. vurderingsloven. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige
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grundværdi. Promillen kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved

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

den afgift spligtige grundværdi.

Baggrund

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

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

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

foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt e.jendoms værdi ansat til værdien i handel og

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

Fra 1 918 1 ,5 promille og fra 1 920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomssl<yldsloven i 1 91 5 blev det besluttet,

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

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

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

ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter

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

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

element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed

Kommunen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 a'f 22/08/2O13.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://www. borqer.dk/Sider/Eiendomsvu rderinq-oq-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 13/8 2019

lndefrysning af grundskyldsstigning

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler

indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det indeværende år - på det tidspunkt

rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2O18 og frem til 2021

er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grunds(yld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder,

at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.

Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen seelges. Veer opmærksom på, at lånet

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

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

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

Baggrund

Den 1 2. april 201 8 vedtog Folketinget aI indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det

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

som udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af fiTsiske personer, og hvor grundskylden stiger mere end 200

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

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

at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed

Skatteministeriet
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Lovgrundlag:

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

love. LOV nr 278 aI 17/O4/2O18 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:

ESR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: KommunenRapport kØbt 1 3/8 20'1 I
Rapport færdig 13/8 2019

I ndefrysni ng af grundskyldssti gning.

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Fra2OlB og frem til 2021 er

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

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

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

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

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

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

Baggrund

Den 12. april 2O18 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2O2O. DeI

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

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

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

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

at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

love. LOV nr 278 aI 17/O4/2O18 https://www.retsinformation.dklforms/RO710.aspx?id=200550

Datakilde:

Kontakt Kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Resum6

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er omfattet

af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan også vurderes i mellemåret,

hvis der er sket væsentlige ændringer. Fra januar 2019 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantvaerdi,

som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og

øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom, men svarer

til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret

for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne. Ejendomsværdi er værdien

af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og de bygninger, der er opført på

grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene
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på vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af

eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst
muligt i økonomisk henseende. Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for ejerboliger,

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

Formål

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2Ol9 i stort omfang tage

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

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

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

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

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

{astsættes 2O Vo lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Baggrund

De løbende ejendomsvurderinger har været sat på hold siden 201 1 . Vurderingen i 2019 er således den første
generelle vurdering efter den nye lov. Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 2O11-2018 er blevet
væsentligt ændrede, fået en ny vurdering på baggrund af principperne i den tidligere vurderingslov.

Lovgivningsmyndighed :

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af Oa/O6/2O17 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 2019 og for

erhvervsejendomme fra 1. januar 2O2O) Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for e.jerboliger til og med 2O18 og for erhvervsejendomme til og

med 2019)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:

https://www. borger.dk/Sider/Eiendomsvurderinq -oq-eiendomsskat. asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

Tll:7222 1616

www: https://www.vurdst.dl</

Vurderingsmeddelelse

Resum6

Alle ejendomsejere modtager en vurderingsmeddelelse hvert andet år, hvori den aktuelle ejendomsværdi og
grundværdi for ejendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes i mellemåret, hvis der er sket
væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr. 1. september og ud fra principperne r en ny
lov (ejendomsvurderingsloven). Du kan læse mere herom under Ejendoms- og grundværdi. Fra 2019 indføres
desuden en forudgående orientering af e.jerne med en såkaldt deklaration. Det betyder, at alle ejere i god tid

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

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

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

Formål

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang tage

Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 1 3/8 2019
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afsæt i modelberegninger, der bygger på objektive data om elendommen selv og lokalområdet fra offentlige

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

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

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

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastsættes 2O o/o lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Lovgivningsmyndighed

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af 08/O6/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 9 og for

erhvervsejendomme fra 1. januar 2O2Ol Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1067 af

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

med 2019)

Datakilde:

Vu rderingsregisteret (VU R)

Link til mere info:

https://www. borqer.d k/Sider/Eiendomsvurderinq-oq-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

fff:7222 1616

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

Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 13/8 201S

Forfalden gæld på ejendommen frafør 2.017

Resum6

Vedr fortrinsberettiget gæld på ejendommen fratør 1. januar 2017 skal kommunen kontaktes for indhentning

af oplysninger.

Baggrund

Dette er kun gældende for Høje Taastrup kommune

Datakilde:

Manuelt svar fra kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Høje Taastrup Kommune

Tlf: 43591000

Email: kommune@htk.dk

Forfalden gæld til kommunen på ejendommen

Resum6

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

og derfor overtages af evt. køber. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkreevningsejendommene i de andre kommuner, Ved JA til

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

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

inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan
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fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede

restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx

ejendomsskat, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis

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

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

ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse. EJENDOMSSMT 1 og 2halvår I starten af 'l 
.

og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den

rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger

FØR sidste rettidige indb.dag.

Baggrund

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

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

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

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 1 3/8 20 1I

Fapport færdig 1 3/8 2019

Forfalden gæld til kommunen på moderejendom

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen vedr. renovation

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven", LBK nr 966 al 23/06/2017, S48 stk 6

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Huslejenævnssager

Resum6

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

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til databasen Huslejenævn.dk. lndberetningen omfatter sager,

som modtages i nævnet den 1 . september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller
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afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Husle.jenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter

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

brug.

Formål

Databasen Huslejenævn.dk blev etableret i 2O12 med henblik på at give huslejenævn og beboerklagenævn

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

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

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

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

anvendes til at analysere effekten af tihag i lejelovgivningen. Endvidere fandtes det også hensigtsmæssigt at

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

som ønsker indsigt i nævnspraksis.

Lovgivningsmyndighed :

Transport-, bygnings- og boligministeriet

Lovgrundlag:

"Lejeloven," LBKnr.227 aIO9/03/2016, $ l06samt "Boligreguleringsloven," LBKnr.810 af 01/O7/2015

Datakilde:

Huslejenævn.dk

Link til mere info:

hitps://www. borqer. d k/Sider/H usleienaevn.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Huslejenævnet i kommunen.

Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 1 3/8 201 I

Arbejderbolig

Resum6

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

forfalder til ubetinget indfrielse ved elerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Baggrund

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

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

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

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

Lovgivningsmyndighed :

NaturErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet", LBK nr 778 al 23/06/2016.

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www.statens-adm.dk/Laan-tilskud-oq-stotte/Jordbrug-oq-fiskeri/Jordbruosstotte/Ovriqe-laan-oq-

garantierÆtatslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Adminrstration
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Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

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

lordrente

Resum6

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

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

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere !ernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.

Baggrund

Staten opkøbte i begyndelsen af fonige århundrede store landarealer, der blev udstykket i mindre parceller.

Disse parceller blev vededagsfrit tilskødet til ansøgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller et

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

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

grundværdi til staten,

Lovgivningsmyndighed

NaturErhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet" LBK nr 778 alf 23/O6/2O16

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www,statens-adm.dklLaan-tilskud-og-stotte/Jordbrug-oq-fiskeri/Jordbruqsstotte/Ovriqe-laan-oq-
qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm,dk

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

Rapport købt 13/8 2019

Flapport færdig 13/8 2019

Statstilskud efter stormfald

Resum6

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

af storme.

Formål

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

der har været udsat for omfattende ødelæggelser gennem stormfald.

Baggrund

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

aktiveres, når Stormrådet erklærer stormfald, hvilket er sket i 1 999, 2005 og 2013.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsministeriet
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Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www,storm raadet.dk/Stormfald

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Stormrådet

www: http://www.stormraadet.dk/

Rapport købt 13/8 2019

Fapport færdig 13/8 2019

Planer

Zonestatus

Resum6

Landet er opdelt i3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig

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

planlovens $ 34.

Formål

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

og sommerhusområder fremgår af planlovens S 34 og der gælder forskellige regler for de forskellige områder.

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

udlagt til bymæssig bebyggelse, byggeområder eller offentlige formå1. I landzone må der som udgangspunkt

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

Derfor følger det af planloven, at der skal ansØges om landzonetilladelse (planlovens $$ 35 fi.) til at udstykke,

opføre ny bebyggelse og ændre anvendelsen i et bestående byggeri eller i ubebyggede arealer. Reglerne for

sommerhusområder fremgår af planlovens kapitel 8. For sommerhusområder gælder, at disse områder som

udgangspunkt ikke må benyttes til anden anvendelse end boligformå|, at der som udgangspunK ikke må

indrettes mere end 6n bolig på en ejendom, ligesom en bolig i et sommerhusområde som udgangspunkt ikke

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

dog under visse betingelser, bl.a. afhængig af hvor længe pensionisten har ejet boligen, benytte boligen til

helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBKnr 287 al 16/04/2018. Kapitel 7 omhandler zoneinddelingen af landet i by- og landzone og

sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo. erhvervsstvrelsen.dk/olandatadk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, vedtagne
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Resum6

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

benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Formål

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

og i sammenhæng med kommuneplanen at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen

samt medvirke til at værne om landets natur og miljø. Endvidere er det formålet at offentligheden ividest
muligt omfang skal inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en

lokalplan kun vedtages efter at have været i offentlig høring. Lokalplanen er bindende for både borgere

og myndigheder. Ejeren af området er ikke forpligtet til at ændre eksisterende lovlige forhold, men hvis

der ændres noget skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for

rammerne af formålsbestemmelsen i planlovens $ 1, og der kan alene lokalplanlægges for de emne[ som

udtømmende er opremset i det såkaldte lokalplankatalog i lovens $ 15, stk. 2. En lokalplan må ikke være i

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

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

bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund

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

skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og i enkelte tilfælde staten, der udarbejder lokalplaner. len
lokalplan fastsættes bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område. Det kan f.eks. dreje sig om

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

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

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 287 af 16/04/2018, kapitel 5. Særligt relevant er 913, der omhandler lokalplaner generelt

og $1 5 (lokalplankataloget).

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://planinfo. erhvervsstvrelsen. dk/lokalplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fapport købt 13/8 2019

Rapport færdig 13/A 2Ug

Lokalplaner, forslag

Resum6

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Landzonetilladelse

Resum6

I landzonen kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at: .opføre nyt byggeri. rforetage udstykning

eller ændring ianvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommunalbestyrelsen er

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

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

Formål

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

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

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

Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig

udvikling.

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr50 af 19/01/2018 g 35 stk. 2-10 samt SS 36-38

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://plan info.erhvervsstvrelsen. dk/landzoneadministration

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 13/8 2019

Rapport færdig 13/8 2019

Kommuneplaner, vedtagne

Resum6

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter

en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes

udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en

række sager, herunder den konkrete administration idet åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som

hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesproceni - bebyggelsens største højde -

og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Formål

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

byerne og i det åbne land.

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBK nr 287 at 16/04/2O18. Kapitel 4 omhandler kommuneplanlægning
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Lysgårdvej 3
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Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo.erhvervsstvrelsen. dk/kommuneplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
Rapport købt 1 3/8 201 I
Rapport færdig 13/8 2019

Kommuneplaner, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanstrategi, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti llæg, vedtaget
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Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Lysgårdvej 3

7470 Karup J

Fapport købt 1 3/8 20 1 I
Bapport færdig 13/8 2019

Kommuneplanti llæg, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti llæg, vvm, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kloakopland, vedtaget

Resum6

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

kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at {å i fremtiden, Vær opmærksom på at

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

Formål

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

kloakeringsstatus de planlægges at få ifremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et

matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund

Kloakoplande er geografiske data med tilknyltede oplysninger (attributter) for hvert område. Som grundlag for

digitalisering benyttes primært matrikelkortet samt forskellige grundkort som FOT eller andet teknlsk grundkort

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 af 23/O6/201 7 S32, samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.
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Lysgårdvej 3
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Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://wrniw. borqer.dt</Sider/Spildevand-oq-kloakerjnq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen
Rapport købt 13/8 2019

Fapport færdig 13/8 2019

Kloakopland, forslag

Resum6

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven $ 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Resum6

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

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

Formål

Formålet er at kortlægge områder hvor udtræden af fælles spildevandsforsyning er mulig jf

spildevandsplanlægningen.

Lovgivningsmyndighed :

Milløstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbes(yttelsesloven" LBK nr 966 aI 23/O6/2017 S32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://www.borqer.dklSider/Spildevand-oq-kloakerinq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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