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TVANGSAUKTION
over fast ejendom

309a M. Ma rder

Nørrebro 163 7900

Joan Furbo under konkurs v/ Kurator Christopher Bering

31.03.2020 kl. 11:30

Retten i Afdeli skontoret i Th

Kurator i konkursboet Joan Furbo
Christo Berin Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 8800 Vibo

Beboelses- forretnin endom
01.10.2018 kr. 1.700.000 heraf dværdi. kr. 46.000

Ikke

en 5.000 m2 heraf 0m2
Købstæderne lice nr. 189252 ræmie ca. kr. 1.637
lalt kr. 1.586,38

(grundskyld kr. 1.135,25, rottebek. kr.102

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

7700 Thisted

J.nr.721513
endommens matr.nr

ende

tilhørende

Auktionstids
Auktionssted
Rekvi hæftelse nr.

Ved advokat:

endomso nin

ndomsværdi
Vurdering i h.t.

Areal

Forsikrin
Ejendomsskatter
og afgifter tor året2020
and omfatter: skorstensfe kr. 349
Forslag til særlige vilkår:

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

Se vedlagte beskrivelse.

Fremvisning:

Byrder og servitutter

Såfremt tilmelding, vil fremvisning være tirsdag den 24. marts 2020 kl. 15:00.
Tilmeldi skal ske m kater.dk eller 86 62 06 00 senest før

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

nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

Hæftelse nr.2:
Realkreditpantebrev opr. 1.360.000 tinglyst den
06.04.2011 til Totalkredit A/S, tilpasningslån, rente 1 pct.
term insydel se kr. 83.224,29
tk. inkasso@totalkredit.dk

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.3
Ejerpantebrev opr. 1.350.000 ringlyst den 30.1 1.2004
til Joan Furbo med underpant tingtyst den 18.03.20,1 1

til Jyske Bank ÆS CVR.nr. 17616617

ak@advokathuset.dk

alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.4
Udlæg opr. 1.160.860, tinglyst den 09.1 1.2011 fl
Jyske Bank ÆS CVR.nr. 17616617

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr. 5
Udlæg opr. kr. 86.076, tingtyst d. ZZ.0S.2014Il
SKAT, CVR.nr. 19552101

Medtaget for det tinglyste beløb

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr. 6
Udlæg opr. kr. 9.096, tinglyst d.02.02.2015til
X SYSTEMS ApS, CVR.nr.26522404

Medtaget for det tinglyste beløb

m/tillæg ser, der kan for-

af uforfald.renter ventes overtaget.

3. Restancer 4. Hæftelser
evt. ejerskifte- kræves ind-

på hæftel-

0 00

1.350.000 00

1.350. 00

1 .160.860

2.510. 00

86.076 00

2.596. 00

9.096 00

00

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

I alt ved
budsum kr.
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1.059.499,47 958.301,05 101.198,42

1.059.499,47 958.301,05 101.198,42

1.350.000,00

2.409.499,47 958.301,05 101.198,42

1.160.860,00

3.570.359,47 958.301,05 101.198,42

8.607.600,00

12.177.959.47 958.301,05 101.198,42

9.096,00

12.187.055,47 958.301,05 101.198,42Transport 2.606.0

86.076,00

3.656.435,47

3.665.531,47



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
Hæftelse nr- 7
Udlæg opr. kr.358.129, tinglyst den 09.09.201S tit
SKAT, CVR.nr. 19552101
Medtaget for det tinglyste beløb

I alt ved
budsum kr

A. Total kr

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbelø bet)

om art og afuikling oplyses

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer Hæftelser
evt. ejerskifte- kræves ind-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

ventes

friet.

2.606.032,00

358.129

2.964.161 00
2.964.161

kr

kr

kr

34.662,50

34.662,50

0,00

3.665.531,47 958.301,05 101.198,42

358.1 29

4.023.660,47 958.301,05 101.198,42
4.023.660,47 958.301,05 101.198.42

Det under B anførte størstebeløb fremkom mer 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 auktions-
bud, jfr. nedenfor.

c. restancer vedrørende

1. ejendomsskatter

2. vejbidrag

3. kloakbidrag m.v.

kr

kr

34.662,50

0

7.663,83 kr

kr

4. andre offentlige bidrag kr.

5. vandafgifter kr.

6. brandforsikringsbidrag kr.

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

c r m.v. til i anlednin af auktionen vedl ledni af sa

Ved et auktionsbud på 1.700.000 kr. (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 473.360,92

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 28.02.2020 af advokatfirmaet Leoni Advokater

4
advokat Christopher



Ejendomsdatarapport
Befordring, ansæået
Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfold iggørelse af salgsopstilling
10 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg al25o/o

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

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

kr. 1.700.000,00
kr. 425.000,00
kr. 2.125.000,00

9.000,00

12.750
21.750,00
5.437,50

kr 2 kr. 27.187,50

kr. 34.662,50

kr
kr
kr
kr

kr

100,00
1200,00
800,00

5.000,00

375,00

kr

kr
kr
kr
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ds- leoni
advokater

721513 CB/LLJ/mk

25. februar 2020

Advokatpartnerselskab

Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Tlf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453

www. leoniadvokater. dk
post@leoniadvokater.dk

Beskrivelse af ejendommen beliggende Nørrebro 163, 7900 Nykøbing Mors

Ejendommen er et to etagers hvidpudset parcelhus med eternittag, beliggende i udkanten af Nykøbing.

Ejendommen består af et stuehus, ifølge BBR er boligarealet 351m2, hvoraf 137 m2 kan henføres tiltageta-
gen. lforlængelse af stuehuseterderto erhvervsarealer, ifølge BBR på henholdsvis 174 m2 og 50m2, beg-

ge ligeledes hvidpudsede og med eternittag.

Huset opvarmes med gas

Huset er indrettet som følger:

lndgang med adgang til bryggers med indbyggede skabe, vaskemaskine af mærket Wasco og tørretumbler

af mærket Candy. Ekstra bryggers med indbyggede skabe og håndvask, herfra adgang udtil. Badeværelse

med indbyggede skabe, håndvask, toilet, brus med massage af mærket Wather Life samt spabad til to per-

soner af mærket Wather Life. Spisekøkken med ældre gaskomfur, opvaskemaskine af mærket Gram, em-

hætte af mærket Gram, kølelfryseskab af mærket Scan Cool, herfra adgang til førstesalen. Yderligere er den

en stue, en fordelingsgang og tre værelser, hvoraf det ene har indbyggede skabe,

1. salen er indrettet med en Iille repos samt to værelser, hvoraf det ene har adgang til stor altan. Denne er

dog ikke vedligeholdt.

Det første erhvervsareal er inddelt i 5 rum. Ejer oplyser, at tagene er utætte og der opleves vandindtrængen
gennem lofterne ved regn. Yderligere er der et toilet med håndvask, begge ikke i funktion. Ligeledes adgang

udtil.

Det andet ervhervsareal består af et rum, et vindue er i stykker

Yderligere er der et træskur, dette står, efter mundtlig aftale med kommunen, uden for ejendommens skel og

på kommunens grund.
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Tingbogsattest

Udskrevet

Fjendom:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

05.02.2020 10:29:13

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M

9611474

06.12.2004
Nykøbing M. Markjorder
0309a
5000 m2
0m2

Dækera'nent:

Dokumenttype:
Dato/løbenummer:

Åd*<omsthavere
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Købesum:
Kontant købssum:
Købesummen omfatter beløb til
arvlgave:
Købesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.:
Købesummen omfatter
servitutter, tinglyst på det
købte, der kan forlanges afløst
af en pengeydelse:
Købesummen omfatter beløb til
anlægsbidrag til vej mv., der er
forfaldent til betaling på
tidspunktet for ejerskiftet:
Købesum ialt:

Adkomster

Skøde
03. 03.20 1 1 - 1 002287 064

Joan Furbo
041069-****
1t1

1.700.000 DKK

O DKK

O DKK

O DKK

O DKK
1.700.000 DKK

10

45.02 202*0 10.29.'13 Side 1 af B



Dato for overtagelse:

Tillægstekst:

01.07.2010

Konkurs
12.06.2019 Meddelelse om konkurs v/ kurator Christopher
Pilgaard Bering

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

Hæftelser

06. 04. 20 1 1 -1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning

TOTALKREDIT ÆS
21832278

Joan Furbo
041069-****

Frank Søndergaard Furbo
080868-****

Kredltorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr.:

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

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK

Senest påtegnet:
Dato:

11

05.02.2020 10:29:13

18.03.201 1 14:10:24

Side 2 af 8



rt

Kreditorer
Navn:
Cpr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Meddelelseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Navn

Fu ldmagts bestern me!se r:
Fuldmagtshaver:
Navn:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Tillægstekst:

Underpant:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

Joan Furbo
041069-****

Joan Furbo
041069-****

JYSKE BANK ÆS
17616617

Morsø Bank, Bjergby, 7950 Erslev

Morsø Bank, Bjergby, 7950 Erslev

JYSKE BANK ÆS
Vestergade 8
8600 Silkeborg
17616617

Tillægstekst
Opr lyst for kr. 350.000

1 8.03.20 1 1 -1002324086
1

1.350.000 DKK
JYSKE BANK ÆS
17616617

DokLrment:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
Udlæg
1.160.860 DKK
0%

Kreditorer:
Navn:

T2

45.02.2020 10.29:13

JYSKE BANK A/S
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Cvr-nr

Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

17616617

Frank Søndergaard Furbo
080868-****

Joan Furbo
041069-****

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 -1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr.:

Dokument;
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

23.05.2014- 1 005363030
5
Udlæg
86.076 DKK
o%

SKAT
19552101

Joan Furbo
041069-****

Kreditoner:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer
Navn:
Cpr-nr.:

13

05.02.2A20 10:29:13 Side 4 af B



___--!_

Anmærkninger:
Datoiløbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 98 1 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mul ighed for afd ragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

ldeel andel
Alene lyst idebitors tilhørende ideelle andel

T!l!ægstekst:

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

02.07 .20 1 5- 1 006524349
6
Udlæg
9.096 DKK
0 o/o

X SYSTEMS ApS
26522404

Joan Furbo
041069-****

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

I4
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Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Sædige lånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 -100237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.201 4- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

Dokunrent:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

09.09.201 5- 1 006691 799
7
Udlæg
358.129 DKK
0 o/o

SKAT
1 95521 01

Joan Furbo
041069-****

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:
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Anrnærkninger:
Datolløbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mul ighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

02.07 .2015- 1 006524349
b
9.096 DKK
X SYSTEMS ApS

Dokunrent:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

09.11 .2004-10659-72
1

Servitut

Tillægstekst
Skøde lyst servitutstiftende vedr

Tillægstekst:

6
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Ejendornsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr. ):

lndskannet akt:
Akt nr:

Øvrige oplysninger

1.700.000 DKK
46.000 DKK
01 .10.201 8
0773
032572

72 B 443

I7
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Afsender: SKAT

Ejendomsvurdering
Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg

Modtager/ejer

Ejendomsvu rdering 5T<AT

He nvisn ingsnu mmer Ejendommens registernummer

773 032572
Matr. nr,

MARK,JORD 309 A
Vurderet areal

5.000 m2

Ejendommens beliggenhed

NØrrebro 153

'773
SKATS tlf.nr.:

12 22 28 25

Udskrevet

02 / 05 -20L6
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 32 Vmt. 2

endommen er ved den almindel e vurderin r. 1. oktober2Ol2 vurderet sådan:

02 - Beboelses- og forretni ngsejendom med 1 leiliqhed

Ej endomsværd i

Ejerbol igværdi, S:S.stk.5
Nr.163
0mberegnet ej erbo I i gværd i 2001
Omberegnet ejerbol igværdi 2OO2

Nr.163

1 .700.000 kr Grundværd i

1.000.000 kr

1.000.000 kr
1.000.000 kr

Derfor får du denne ejendomsvurdering
Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendoms-
værdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor
meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Du kan læse mere om e.jendomsvurderingen på skat.dk -
Virks omhed - Erhvervsåj endomme - Ei eidoåsvurdering.

Du får denne yurderingo hvis du har ejet ejendommen i løbet
af 2012 - også selvom du ikke længere ejer ejendommen.

Er du enig eller uenig?
Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget.

F.r du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skive,
hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen
senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen
øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - E-mail
til SKAT.
Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke
er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet.

Sådan har vi vurderet ejendommen
Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvær-
di var den 1. oktober 2012. Handelsværdien har vi fastsat ud fra:

' Hvad ejendomme i området er blevet solgt til.
' Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og

Boligregister (BBR).
' Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet.
' Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er

færdigbygget.

46.000 kr

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

Hvis der er fejl i oplysningerne
Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at oplys-
ningeme i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunen. Vurderingen kan være påvirket af
særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke
allerede har taget hensyn til forholdene, skai du kontakte os.

Er ejendommen ændret siden sidste vurdering?
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi iavet de nød-
vendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendoms-
værdiskat og ejendomsskat (grundskyld).

Mere information
Du kan se alle vurderinger på www.vurdering.skat.dk fra den
1. marts 2013 kl. 7.00.
Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på tele-
fon 72 22 12 40. Telefonen er åben til og med den I . juli 20 I 3.
Herefter kan du ringe på telefon 72 22 18 18.
Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grund-
værdi og benyttelse, står i vurderingslovens $ 6,jf.$ 9, stk. 1,

$ 13, stk. 1, samt $ 33, stk. 1. For landbrugs- og skovejendomme
står det i $ 14 og 15.
Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er
sket ændringer på den, står i vurderingslovens $ 33, stk. 12-18.
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" SPECIFIKATTONER

Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpri s
Grundværdi i a1t

L000 m,
4000 m2

a
a

kr
kr

30
4

30
1,6

46

000 kr
000 kr
000 kr

BYGN.NR. OPFØRT ETAGEAREAL
001 l_905 351_ m,
Bygningen er indrettet til-:
BeboeLse 351 m2

002 l_905 L74 m2

Bygningen er indrett.et ti1:
Konbor, kantine L74 m2

003 7945 50 m2

Bygningen er indrettet til_:
Kontor, kantine 50 m2

SamLet anslået årsleje

ANSLÅET LE,fElM'

319 kr

279 kr

2'79 kr

ARLIG LEJE

l,l-l-.959 kr

48.545 kr

l-3.950 kr

1-74 .465 kr

ANSLÅET Ånsl,eun X FAKToR
Lej eværdi i.i 4 .465 kr 9 ,9
Faktoren er valgt under hensyntagen til bygningernes
al-der samE ejendommens almindelig gode bygningsmæssige
standard og vedligehol_delsesstand
I aLt
Ej endomsværdi afrundet

L.727 .203 kr

L.727.203 kr
L .700.000 kr

Omharennina af e iendomsrrnrd i

For at opnå et korrekt sammenligningsgrundlag ved beregningen af ejendomsværdiskat for
2013 er der sket omberegning af ejendomsværdien for tidligere år. Omberegningen er
sket som føIge afl.
- ændret anvendelse eLler ændrede planmæssige forhold for ejendommen

Omberegnet ejerboligværdi 2001
Omberegnet. ej erboligværdi 2002
Nr. 153

1.000.000 kr
1.000.000 kr

N
oo
c;

!

Noo
ts

oo
o
:z
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Ejendomsvurdering Side 1 af 2

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderingsoplysni nger for 2019

Adresse:

Vurderingsår:

Kommune:

Vurderingskreds:

Benyttelse:

Matrikel:

Ejendomsværdi:

NØRREBRO 163, 79OO NYKØBING M

2018

MORSØ Ejendomsnr.:

MORSØ/ØSTRE

Beboelse og forretn Lejligheds antal:

309 A, MARKJORD Grundareat:

1.700.000 Grundværdi:

32572

1

5.000

46.000

Vis "Grundværdispecifikationer"

Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse

01

02

Kvadratmeterpris

Kvadratmeterpris

Areal/Enhed

1.000

4.000

Enhedsbeløb Total

30.000 kr

16.000 kr

30 kr

4kr

I alt: 46.000 kr

"Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler.

Samledeejendomsværdifordeling: 1.000.000kr

Ejendomsvæ rdifordeling : Grundværdifordeling:

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:773&side... 17-01-2020
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Ejendomsvurdering

Ejerboligens værdi 1.000.000 kr

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:

Ejerbolig:

Ejerboligværdi2001 1.000.000 kr. Ejerbotigværdi2002
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 20A2:

Side 2 af 2

1.000.000 kr

1.000.000 kr

Vis tidligere vurdering

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:773&side... 17-01-2020
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EJEND
JERNBANEVEJ 7

Ejendommens beliggenhed:

Nørrebro 163
Matrikelbetegnelse:

NYKØBING M. MARKJORDER 309a

F]K.NR,B476L2O6
Eksped. man-tirsdag k1.

onsdag fra kl.
torsdag fra kl.
fredag fra kl.

Telefonnummer: 99'7O 700
E-mail : ESR@morsoe. dk

Udskrevet den: Moms-nr

79/02-2020 41333014

Vurderet areal: Vurderingsår:

2018 (0r/10 -2018 )

00
00
00
00

t-0
10
10
L0
0

15.00
12 .00
17.00
13.00

M

s000

Debitornummer:

XXX XX XXXXXX XX XX

Kommunenr.:

773
IEjendomsnr.:

I o=ru,

Eiendomsværdi

l_.700.000
Grundværdi

46.000
Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi

48.700
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dæknin gsafgift spligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgifrspligtig forskelsværdi

Kommunal ej endomsskat m.m. affast ejendom 2020 Side 01 af 01

Specifikation

KOMMI'NE

Grundskyld

M ERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 2|o/o:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

promille af grundlag
24,680 : 46000 01/01- -31/1-2

I ALT

Beløb

rr35 ,28

102,00
349 , lQ

1586, 38

Heraf moms

69 ,82

69 ,82

ROTTEBEKÆMPELSE
SKORSTENSFE,JNINGSAFGIFT - Kim H. Jensen Fast bidrag212e*** BEMÆRK ***
Er ejendommen fffe på Betalingsservice,
modtager du indbetalingskort til hhv.
1. og 2. rate ca . 74 dage før
sidste rettidige indbetalingsdat.o

Rate

01
o2

oL/ 02-2020
07 / 07 -2020

Forfaldsdato Sidste rettldige indb.dag

LO / 02-2020
o8 / 07 -2020

Ratebeløb

7 93 ,19
7 93 ,1_9

Fakturadato

ot/02-2020
o1/ o7 -2020

l\iloms beløb

34 ,91_
34,gL

N

N
ci

o

N

oo
(9
o
o
o
Y

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og res!
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
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Betaling:
Morsø Kommune udsender ejendomsskattebilletten og indbetalingskortene hver for sig. Skattebilletten
udsendes i december, og indbetalingskortene udsendes fra Opkrævningen 2 gange årligt.

Hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage indbetalingskort ca. 14
dage før forfald.

Du kan tilmelde til Betalingsservice i dit pengeinstitut. Du kan også rette henvendelse til Borgerservice med
oplysning om reg. og kontonummer. Du kan ikke betale direkte ved kommunen.

Du kan også betale dine regninger via vores selvbetjeningsløsning - Mit Betalingsoverblik. Se mere på
kommunens hjemmeside: www.mors.dk/betal

Spørgsmål om ejendomsskatter m.m. skal ske til Morsø Kommune, ejendomsskat på
e-mail ESR@morsoe.dk eller telefon 99 70 70 00 - Du kan også se mere på www.mors.dk/ej_endomsskat

Vurdering/ejendomsværdiskat - spørgsmål kan kun ske til SKAT, telefon T2 22 iA 18

Ejerskifte:
Husk at afmelde Betalingsservice

Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn

Ændring af skattebeløbet f.eks. pga. salg af arealer vil først ske i skatteåret efter omvurdering. Det betyder, at
køber og sælger selv må fordele skattebeløbene indbyrdes indtil da.

Rottebekæmpelse:
Gebyret udregnes som 6,0 øre pr. 1000 kr. ejendomsværdi. Ved tegn på rotter kan dette meddeles via
kommunens hjemmeside: www. mors.dk/rotter.

Renter:
Såfremt skatten ikke betales rettidigt, beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen i henhold til
ejendomsbeskatningslovens $ 27, stk. 2, og ved evt. rykning påløber yderligere et gebyr på kr. 250,- pr. gang

Pålagte renter + gebyr, som ikke betales ved fremsendelse af rykkerskrivelse, opkræves sammen med
efterfølgende rate.

Spørgsmål vedr. renter/gebyrer, henstand/restance skal rettes til
Borgerservice, tlf. 99 70 70 00

Skorstensfejning:
Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring
skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbage-
beta ler for meget betalt skorstensfejerbid rag.

Spørgsmål skal rettes til:
Skorstensfejermester Kim H. Jensen
Skorstensfejermester H. B. Sørensen
Klager m.v., Teknik & Miljø

ilf. 20 62 93 50

If.20 74 34 41

ilf. 99 70 70 00

Kl\4D OGCG7732 19. udg. 1 1. 2019
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Morsø Kommune
Teknik & Miljø

Afsender
Morsø Kommune , Teknik & Miljø
Jemhanevej 7 ,7900 Nykøbing Mors

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

Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.:

773 32572

BFE-nr.: 9611474

Ejendommens beliggenhed:

Nønebro 1 63 (Vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Udskrift dato:

19-02-2020

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS

Fejl eller mangler i udskrjften bedes meddelt til kommunen vja +mailadressen bbr@maGaedk eller telefonnr 99707058

Oplysninger om grunde

Adresser Nørrebro 163 (vejkode: 5820),7900 Nykøbing M
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand

Bemærkninger for grund

Ejendommen har været på off. kloak siden efterår 2007 - Regnvand på jorden/overflade

Matrikelnr. Ejerlav
309a NYKØBING M. MARKJORDER

Ejendom

BFE-nr.: 9611474 Kommunalt ejendoms nr.:32572
Ejerforhold: 1 0

Oplysninger om tekniske anlæg

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

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

kommunen.

Anlægsnr.: 1

Adresse: Nørrebro {63 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Beliggende på matrikel 309a

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1 967

Placering: NedgraveVunderjordisk

Sløjfningsår: 1 988

lndhold: Fyringsgasolie

Anlægsnr.:2
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Beliggende på matrikel 309a

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1 988

Placering: Over terræn, udendørs

Størrelse: 1200 L

Fabrikationsår: 1 988

Driftstatus: lkke i drift

Størrelsesklasse: 1

Sløjfning: Tanken er afblændet

Størrelse: 1500 L

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Fabrikationsnr. : 403448

lndhold: Fyringsgasolie

Materiale: Stål

)A

BBR Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro 163 (Vejkode: 5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr.:
o773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato
19-02-2020

Side:
1t6



Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1

Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse: 120)

Matrikelnr.: 309a

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

TilJombygningsår: 2O08

Antal boliger med køkken: I

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 m2 Areal i hele bygningen

Landsejerlavsnavn: NYKØBING M. MARKJORDER

Opførelsesår: 1 905

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger uden køkken: 0

Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

areal)

214 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efterisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 1.25m

0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på

bygningen

m2 Æealanvendelse

214 Samlet boligareal

0 Heraf beboelse i kælder

0 Samlet erhvervsareal

0 Samlet adgangsareal i bygningen

137 Areal, der hverken benyttes til bolig

137 eller erhverv

0 Antal etager u. kælder & tagetage

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2

35 1

U

0

1

0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæ9, et-kammer fyr

Opvarmningsmiddel: Naturgas

Bemærkninger for bygning

Balkon i taget- på 58 m'som ikke er incl. i bebyg. areal

Oplysninger om boli g-/erhvervsenheder
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal: 351 m2

Erhverv: 0 m2

Beboelse: 351 m2

Andet areal: 0 m2

Fællesareal: 0 m2

Aben overdækning: 0 m2

Luk. overdækn./udestue: 0 m2

Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2

Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Antal værelser: 7

Antal toiletter: 1

Antal bade: 1

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Bygningsnr.: 2
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Bygning til kontor (Bygningens anvendelse: 321)

Matrikelnr.: 309a

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

TilJombygningsår: 2008

Antal boliger med 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 m2 Areal i hele bygningen

Landsejerlavsnavn: NYKØBING M. MARKJORDER

Opførelsesår: 1 905

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger uden køkken: 0

mZ Arealanvendelse m2

.)tr

BBR Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro '163 (Vejkode: 5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr
o773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato
19-02-2020

Side:
2t6



Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

areal)

174 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efterisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 125m
0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på

bygningen

174 m2

174 m2

0m2

Om2

Om2

0m2
0m2

Om2

0m2

m2 Areal i hele bygningen

50 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efterisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 125m
0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdaekninger på

bygningen

174 Samlet boligareal

0 Heraf beboelse i kælder

0 Samlet erhvervsareal

0 Samlet adgangsareal i bygningen

0 Areal, der hverken benyftes til bolig

0 eller erhverv

0 Antal etager u. kælder & tagetage

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

m2 Arealanvendelse

50 Samlet boligareal

0 Heraf beboelse i kælder

0 Samlet erhvervsareal

0 Samlet adgangsareal i bygningen

0 Areal, der hverken benyttes til bolig

0 eller erhverv

0 Antal etager u. kælder & tagetage

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

0

0

74

0

0

1

0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger

Varmeinstallation: lngen varmeinstallation

Bemærkninger for bygning

Ædret status 2008

BBR-oplysningerne svarer til de faktiske forhold, men er ikke nødvendigvis lovliggjort. Der er ikke taget stilling til, om ændringen kan godkendes.

Kommunen vil følge op på dette, men på grund af stor sagsmængde må man være forberedt på, at der kan gå nogle år.

Oplysninger om boli g-/erhvervsenheder
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Enhed til kontor (Anvendelseskode: 321)

Samlet areal:

Erhverv:

Beboelse:

Andet areal:

Fællesareal:

Aben overdækning:

Luk. overdækn./udestue:

Areal af åben altan/tagterrasse:

Tinglyst areal fra Matriklen:

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

Bygningsnr.: 3
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Bygning til lager (Bygningens anvendelse: 323)

Matrikelnr.: 309a

Beliggenhed (kval itet): Sikker

TilJombygningsår: 2008

Antal boliger med køkken: 0

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

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

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Areal i grundplan

Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

areal)

Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

Landsejerlavsnavn: NYKØBING M. MARKJORDER

Opførelsesår: 1 945

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger uden køkken: 0

m2

0

0

50

0

0

1

0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Vand og afløb

Vandforsyning: lngen vandforsyning

Afløbsforhold: lngen udledning

Energioplysninger

Varmeinstallation: lngen varmeinstallation

Bemærkninger for bygning
Opførelsesår er anslået

ar

BBR Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro 163 (Vejkode: 5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr
0773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato:
19-02-2020
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BBR-oplysningerne svarer til de faktiske forhold, men er ikke nødvendigvis lovliggjort. Der er ikke taget stilling til, om ændringen kan godkendes.

Kommunen vil følge op på dette, men på grund af stor sagsmængde må man være forberedt på, at der kan gå nogle år.

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Nørrebro 163 (vejkode: 5820), 7900 Nykøbing M

Enhed til lager (Anvendelseskode: 323)

Samlet areal:

Erhverv:

Beboelse:

Andet areal:

Fællesareal:

Aben overdækning:

Luk. overdækn./udestue:

Areal af åben altan/tagterrasse:

Tinglyst areal fra Matriklen:

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

50 m2

50 m2

0m2

0m2

Om2

0m2

0m2

Om2

Om2

Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

a1

BBR Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro 163 (Vejkode: 5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr.:
0773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato:
19-02-2020

Side:
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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.

28
Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro 163 (Vejkode:5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr
0773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato
19-02-2020

Side:
5/6

BBR punkter Beliggenhed linjer ikonet
Bf Eygningsnummer O Sikker placering Ejendom

T# Teknisk anlæg nummer O Næsten sikker placering Jordstykkel

NY Nybyggeri O Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2
{c Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3

BBR



BBR er det landsdeekkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dUejere

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 kommuneme og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.

af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmaerksom 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 ændrlngen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på

https://www. geodan m ark.dldom-geodanm ark/

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

Ejendommens beliggenhed:
Nørrebro 163 (Vejkode: 5820),7900 Nykøbing M

Kommunenr
0773

Kommunalt Ejd.nr
32572

Udskriftsdato:
19-02-2020

Side:
6/6
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er konekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du 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 konekte.
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. Kontroien kån ske ved et anmeldt besøg på
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:

Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et 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 erhvervslejemå|. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har 6n boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har 6n ellei 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 ien bygning.

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

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

Detsamlede boligareal opgøres som arealetaf samtlige beboelsesrum inklusivareal ientr6, gang, badeværelse, toilet og køkken. larealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kældenum, 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 væie 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



Oversigt over BBR-oplysn i nger
Anvendelse

Helårsbeboelse
. Stuehus til landbrugsejendom.
. Fritliggende enfamiliehus.
. Række-, kæde- eller dobbelthus.
. Etageboligbebyggelse.
. Kollegium.
. Døgninstitution.
. Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i

forbindelse med landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
. Landbrug, skovbrug, gartneri,

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

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

m.v.

Materialer

Ydervæggenes materialer
. Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).
. Letbeton (lette bloksten,

gasbeton).
. Fibercement, asbest (eternit el.

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

synligt træværk).
. Træbeklædning.
. Betonelementer(Etagehøje

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

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

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmateriale.
. Asbestholdigt

tagdækningsmateriale.
. Asbestholdigt ydervægs- og

tagdækningsmateriale.

Opvarmningsforhold

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

kammerfyr.
. Ovne (Kakkelovne, kamin,

brændeovn o. lign.)
' Varmepumpe.
. Centmlvarme 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.
. Varmepumpeanlæ9.
. Ovne til fast brændsel

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

Alløbsfothold

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

. Afløb til offentligt spildevandsanlæg

. Afløb til fælles privat
spildevandsanlæ9.

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

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

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

Andet

Boligtype
. Egentlig beboelseslejlighed.
. Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.
Enkeltværelse.
F€ellesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.

Ejerforhold
. Privatperson(e0 eller

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

selskab.
. Forening, legat eller

selvejende institution.
. Privat andelsboligforenjng.
. Kommunen

(beliggenhedskommune).
. Kommunen (anden

kommune).
. Region.
. Staten.
. Andet, moderejendom for

ejerlejligheder.

Vandforsyning
. Alment vandforsyningsanlæg

(tid li gere offentli gt).
. Privat, alment

vandforsyningsanlæ9.
. Enkeltindvindingsanlæg

(egen boring).. Brønd.. lkke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).

. lngen vandforsyning.

Handel, kontor, transport og service
. Transport- og garageanlæ9, stationer,

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

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

anden service virksomhed.
. Anden bygning til kansport, handel

m.v.

lnstitutioner og kultur
. Biograf, teater, erhvervsmæssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke
lign.

. Skole, undervisning og forskning.

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

. Daginstitutionerm.v.

. Anden institution.

og

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

fra sommerhus.
. ldrætshal, klubhus, svømmehal m,v.. Kolonihavehus.
. Anden bygning til fritidsformål.

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

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

Køkken, toilet og afløh

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.

varme.
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EIENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 19/2 2O2O

Rapport færdig 21/2 2O2O

For ejendommen
Nørrebro 163, 7900 Nykøbing M

$å?

Ennvenvssrt*r.ra**

Ejendommens adresse:........

Matr.nr..

Grundareal....

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

Kommune:..

Ejerforhold:..

Antal samlet fast ejendomme:.

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

Antal enheder:.

Detalieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

.... Nørrebro I 61, 7900 Nykøbing M

....... l09a Nykøbing M, Markjorder

5000 m'z

032572

... Morsø Kommune

Privatpersoner eller interessentskab

.... I

.... 3

.... 3

RapportJD : a6e78lcd-e519-4fab-9f3t063f5c6929ae

32



@
EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro I63
7900 Nykøbing M

lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.

Resumd a

Flapport kØbt 19/2 2O2O

Rappor'| færdig 21 /2 2O2O

Uddybning af enkelte svar

Bygninger
Olietanke.

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)....
Ejendoms- og grundværdi... ..

Forfalden gæld til kommunen.

Planer. .. .

Zonestatus. . . . . . . .

Lokalplaner. . . . . . . .

Kommuneplaner..
Spildevandsplaner
Varmeforsyning. . . .

Spildevand og drikkevand.
Aktuelle afløbsforhold...
Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . .

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Jordforurening
Områdeklassificering. . . .

0m ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten.
Ordforklaring - ejendomsoplysninger. .

Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Tilstandsrapport
. Ejendomsskattebillet
. Vurderingsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforu ren ingsattest

13
13
13
Itr

19
20

22
..22
..22

23
ZJ

25
25
25
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro 163

7900 Nykøbing lV

Resume
Bygninger

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?........
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Ja, se bilag

Ejendommen har ikke noget energimærke

la, se bilag

Rapport købt 19/2 2O2A

Rapport færdig 21/2 2O2O

Tilstandsrappo14
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Eli nstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19, februar 2020

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19, februar 2020

Byggeskadefonden (BvB)
Er der udarbejdet eflersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Nej

Nej

Nej

..la

Nej

Nej

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19, februar 2020

Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 19.Iebruar 2O2O

Ll35 kr

Ja, se bilag

Nej

1.700,000, kr

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Ja, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der uttnglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?.. ........ la, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Side 3 af 29
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro I63
7900 Nykøbing M

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

Huslejenævnssager
Er der registreret en eller flere huslelenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Statstilskud efter stormf ald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Landzonetilladelser
Er der givei en landzonetilladelse til ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneplaner
Kommuneplaner.............
Oplysninger er indhentet O. I g. t"Orr"r ZO)O

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transporlkorridorer?
Oplysninger er rndhentet d. 21.Iebruar 2O2O

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indheniet d. 19. februar 2020

Landsplandirektiv " Udviklingsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Nej

Nej

Nej

Nej

Bapport købt 19/2 2020

RapeoL færdig 21/2 2O2O

Byzone

Se bilag.

la

Nej

.Ja

la

Nej

Nej

Nej

Spildevand og drikkevand

AKuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Side 4 af 29
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Nej

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere
offentligt)
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Fjndes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringet hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?........ ......... ..Nej
Oplysninger er indhentei d. 19. februar 2020

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er e.jendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Jordforurening

J ordf orureni n gsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

la, se bilag

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende I et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)?. Nej
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Natur, skov og landbrug

Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?....
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. '19. februar 2020

Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...............
Oplysninger er indhentet d. 19, februar 2020
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere infomation.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som iniernationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. .19. februar 2020

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?. ..
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Rappod købt 19/2 2020

Rappo^ færdig 21 /2 2020

.Ja

Nej

Nej

.Ja

Nej

Nej

Nel

Nej

Nej

Side 5 af 29
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Fredede fortidsm i nder, bygge- og beskyttelsesl inj er

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beslqttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysningor er indhentet d. 19. februar 2O2O

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Sø- og åbeskyttelseslinler
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indheniet d. 19. februar 2020

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 19, februar 2020

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Strand beskyttelsesli nje
Er ejendommen beliggende indenfor en skandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 19. februar 2020

Rapport kø6t 1912 2020

Rapponfærdig21/2 2020

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Side 6 af 29
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Bygninger

Rapport købt 19/22020

Rapport færdig 21 /2 2020

0lietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK
724/2OO8).

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger tll kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes,
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fasisat regler om hvornår en olietank skal
sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en
olietank skal sløjfes,

Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en
række tekniske data samt oplysning om evt, renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne
registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller
bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke isig selv
er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.

Hvis der er svaret "Ja" til at der er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte
olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten, fremgår detaljerede oplysninger om olietankene
af BBR-meddelelsen.

Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 19. februar 2020

Matr.nr. 309a Nvkøbin g M. Markiorder

0lietank

Nummer for teknisk anlæg.

Etableringsår. . .

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

Størrelse.

Placering. . . . . . .

Sløjfning. . . . . . . .

Sløjfningsår. . . . .

lndhold. . . . , . . . . .

0lietank

Nummer for teknisk anlæg.

Etableringsår. . .

Fabrikationsår. .

Størrelsesklasse.............

Størrelse. . . . . . . .

Placering. . . . . . .

Fabrikationsnr. .

lndhold. . . . . . . . . .

Materiale........

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

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

.................. I967

Under 6.000 I

.. 1 500 I

Nedgravet/underjordi sk

. Tanken er afblændet

................... l9BB

......... Fyringsgasolle

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

.................. t9B8

.................. 1988

......... Under 6,000 I

...... .......... 1 200 |

Over terræn, udendørs

403448

........ Fyringsgasolie

. . .. srål

Kommunen

Side 7 af 29
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Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommenT

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

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d, 1 9. februar 2020

Skatteår. . . . . . . .

Kommune......

Grundskyld.....

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug...........

Grundskyld af værdi af stuehus......

Dækningsafgift, erhvervsejendomme...

Dækningsafgift af forskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dækningsafgift af grundværdi..

Dækningsafgift af grundvaerdi (statsejendomme). .. . . .. .. . .

Skat ialt.........

Ll 35 kr
Rapport købt 19/22O2O

Fapport færdig 21/2 2020

Kontaktoplysn inger

Administrativ myndighed. . . . Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdl ifølge den offentlige vurderingT

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat e.jendomsværdi 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 201 I sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderrngsloven),

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

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

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

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

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 19. februar 2020

r 700.000, kr

Side I af 29
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Vurderingsår. . . .

Dato for seneste vurdering eller ændring

Elendomsværdi.............

Grundværdi....

Fradrag. . . . . . . . .

Stuehus grundværdi.....

Stuehusværdi..

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed-

Telefonnummer..........

www adresse..... --. ---.

........2018

0t -t 0-201 B

1.700,000 kr,

...46,000 kr,

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

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

1,000,000 kr,Rapport købt 19/2 2O2A

Rappontærdig 21/2 2020

Vurderingsstyrelsen

7222 1616

https://www.vurdst.dkl

Forfalden gæld til kommunen

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

ejendommen og dermed overtages af køberen?..

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

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

ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.

NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningse.jendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gaelden. I den forLrindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforreiningen. Stønelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved fuangsauktion
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.

EJENDOIVSSKAT 1 og 2 halvår

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

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 19. februar
2020

Er der forfalden gæld på ejendommen?.

Forfalden gæld i alt.......

Gælden er opgjort pr................

Den ved rapportbestrllingen oplyste tvangsauktionsdato. . . ... .. .. . . .

Er der renter, der er overtørt til ESR og derfor ikke er medtaget iopgørelsen.

Forfalden gæld bilag......

ster vedrørende: Eiendomsskat

Ja

............1d

. 6,430,2t kr

31 -03-2020

3 r -03-2020

.......... Nej

..... Se bilag

Gældsoo

Side 9 af 29
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Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Renovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

1.135,28 kr

2,830,00 kr

102,00 kr

345,51 kr

1,000,00 kr

3 t 0,00 kr

257,44 kr

Rapport købt 19122020

Rapport f ær dig 2 1 / 2 2020

GældsDoster vedrørende: else - Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

6ældsooster vedrørende: S inins -Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Cældsposter vedrørende: Ge bvr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster ved de: Retsafsift

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gæ ter vedrørende: Renter

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side 10af29
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Rapport købt 19/2 2020

Rappon lærdig21/2 2O2O

Gældsooster vedrøren de: Underretninsseebvr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side11at29

450,00 kr
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RAPPORT Gæ ldsooster vedrørende: Container 800 L. restaffald

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Nørrebro 163

7900 Nykøbing tV

Fapport købt 19/2 2020

Rappon færdig21/2 2O2O

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrø rende: Ekstra tømninp - Daerenovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Fe ilsorterins - Dagrenovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Viderefakturerine daprenovatio

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Cældsooster vedrørende: Køkkenposer papir - Sale

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Ødelaete beholdere til affald

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Bvggesags gebvrer - Lukket

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster ved E: BVRReSaRs Rebvrer

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Bveeetilladelse - 5D

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: nine - oåbudOorvdninp - o

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Tinslvsninesafsift oåbud

Krav i alt vedrørende denne gældstype...............

Gældsposter vedrørende: Bvggetilladelse

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gæ ldsooster vedrørende: Fi endomsskat - Afsavnsrenter

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: lndefrvsninsslån - Grundskvld

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Landvineslas - Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

6ældsooster vedrørende: Sa ls af beholdere til affald

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

Okr

0kr

0kr

0kr

0kr

Side 12 af 29
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Gældsooster vedrørende: Udlæe ifle leieloven

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Eiendomsskattelån renter

Krav i ali vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: Nvkøbine Ense - Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsooster vedrørende: renovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Veibidrae - Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

KontaktoplvsninRer

0kr

0kr

0kr

0kr

0kr

Rapport købt 19/2 2O2O

Rapport færdig 21/2 2020

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder, Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens g 34.

Oplysninger vedr. Zonestatus er rndhentet d. 19. februar 2O2O

Zonestatus: BVzone

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikel dækket af zonen....

Byzone

2OO a/o

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommenT

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag.

Lokalplaner, vedtagne

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Oplysninger vedr, Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 1 9, februar 2020

ja

Side 13 af 29
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Lokalolan: Erhve rvsområde ved Nørrebro

Planens navn.... .. Erhvervsområde ved Nørrebro

Plannummer. . i7]f4
Kommune. ........... . Morsø

Planstatus. Vedtaget

Dato for offentliggørelse af planforslag... 18-12-2017

Dato for vedtagelse af plan.......... 05-03-Z0l B

Dato for ikrafttrædelse af plan.... 16-01-2018

Dato for start af offentliggørelsesperioden................. ... 22-12-2011

Daio for slut på offentliggørelsesperioden......... 29-01-201 B

Generel anvendelse..... Erhvervsområde

Er det sandt, at zonen ikke reguleres al planens bestemmelser? ............. Nej

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? ......... la

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser? .... Nej

Zonestatus..... .......... Byzone

Er der udarbejdet en WM-redegørelse.. . . Nej

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

Har planen en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?....... Nej

Rapport købt 19/2 2020

Fapport færdig 21/2 2020

Delområde E

Delområdenummer......... .......... E

Generel anvendelse. Erhvervsområde

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets bestemmelser? ......... ....Ja

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delområdets bestemmelser?.................... Nej

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af delområdets bestemmelser?.................... Nej

Zonestatus for delområdet ........Byzone

Maksimal bebyggelsesprocent. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .40 o/o

Maksimal bygningshøjde. . .. ... 8,5 m

Mindst tilladte miljøklasse... ................ l

Maksimalt tilladte miljøklasse............. ..... ................. Z

Minimums udstykningsstørrelse............ ...... 1 ,5OO mz

Har delområdet en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?. Nej

Specif ik anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse..

Matr.nr, 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikel dækket af plan......

Specif ik anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse...

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikelnummer dækket af delområdet.

Kontaktoplvsninger

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

Erhvervsområde

lOO o/o

Erhvervsområde

Kommunen

Side14af29

Kontakt egen kommune

100 o/o
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Lokalplaner, forslag

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 19. februar 2020

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. KommunenRapport købt 19/2 2020

Rappotl færdig 21 /2 2O2O

Kommuneplaner

KommuneplaneT......... Ja

Kommuneplaner, vedtagne

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 raekke sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansøgninger om byggetilladelse.

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

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneolan: Morsø Komm uneplan 2O13-2025

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

Kommune...

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Morsø Kommuneplan 201 3-2025

............ lYorsø

.... l9-12-2013

..... r 0-01 -20r 4

Link

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

KontaK egen kommune

Kommuneplaner, forsla g

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneo lan: KommuneDlan 201 7 -2OZg

Planens navn

Kommune....

Kommuneplan 2Ol7-2029

.... Morsø

Side 15 af 29
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Dato for offentliggørelse af planforslag.....

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..

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

20 09-2017

zo-10-2017

15-12-2017

. ... .. Link

Rapport købt 19/2 2020

Rapport færdig 21/2 2O2O

Matr.nr. 309a NykøbinB M, Markjorder

Kommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr Kommuneplanramme, forslag er indhentet d, 19. februar 2020

KommuneDlan: NVkøbinR, Nørrebro

Planens navn.......... . Nykøbing, Nørrebro

Plannummer.... ........... l7.E.04

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører..... ..... 1786882

Navn på plandistrikt...... ........ Nykøbing

Planstatus...... . Forslag

Dato for offentliggørelse af planforslag.. 20-09,2017

Dato for start på offentliggørelsesperioden....... 20-10-2017

Dato for slui på offentliggørelsesperioden.............. 15-12-2017

Generel anvendelse..... ..... Erhvervsområde

Planzone........ Byzone og landzone

Fremtidig planzone... Byzone og landzone

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? ......... la

Maksimal bebyggelsesprocent............. ...........40 Vo

Maksimalt antal etager.... .......................2

Maksimal bygningshøjde. ........ 8,5 m

Notat om generel anvendelse... . Erhvervsformål såsom lettere industri, lager
og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, Der må kun opføres virksomheder eller
anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening, Det ca. % ha store vådområde skal bevares,
Der kan indenfor området etableres solvarmeanlæg, akkumuleringstank samt vekslerbygning og andre
bygninger og anlæg i tilknytning hertil. lndenfor området kan etableres et fjernvarmeværk på ca. 30 MW.

Notat om områdeanvendelsen.... Erhverv by

Notat om bebyggelse.. .. Bebyggelse til
varmevæTk kan opføres i en højde op til 12 m, Akkumuleringstank kan i tilknytning til solvarmeanlæg opføres
i en højde op til 30 meter, Andre tanke og siloer kan opføres i en maks. højde af 30 m, Skorstene m,v, i

tilknytning til varmeværk og solvarmeanlæg kan opføres i en højde, der er nødvendig for anlæggets drift.

Notat om ophold.... Bebyggelsen skal af hensyn til en forventet
sti langs vestsiden af Limfjordsvej placeres således, at mindsteafstanden til Limflordsvej udgør mindst 20 m.

Notat om infrastruktur..... .... Parkeringskrav fremgår af Retningslinje "Parkering",

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

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikel dækket af plan......

Side16af29

I OO o/o
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Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 1 9. februar 2020

Kommuneplan: PlanstrateRi 201 6

Planens navn............. Planstrategi 20,16

Plannummer.... Kommuneplanstrategi 2016

Kommune...... .... f4orsø

Planstatus...... Vedtaget

Omfang af revision...... ..... Fuld revison

Dato for vedtagelse af plan...... 05-]2-20]6

Dato for ikraftkædelse af p1an.......... ......09-12-20j6

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

Matr.nr, 309a Nykøbing M, Markjorder

Kommuneolan Planstrateei Z00B-201 1

Rapport købt 19/2 2020

Rapp orl f æt dig 2 1 / 2 2O2O

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

Kommune......

Planstatus. . . . . .

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

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Kommuneplan: Planstrategi 201 1

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

Plannummer....

Kommune......

Planstatus. . . . . .

Omfang af revision.......

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

Dato for ikrafttrædelse af plan...............

Link til plandokument...

Matr.nr. 309a Nykøbing M, Markjorder

Kommuneolan: Udviklin ssDlan 2030

Planens navn............ -. -..

Plannummer.. -.

Kommune......

Planstatus. . . . . .

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

Dato for vedtagelse af plan.

Planstrategi 2008-201 I

...... Morsø

O. r,r ,.r0., ., ";;r;.; ;,.,. fiH:.:
i 9-05-2008

l0-05-2008

........ Link

.... Udviklingsplan 2030

....... Planstrategi 20.l 9

...... Morsø

o. u,, ,-.uo on ur.;rrr.; .,., JrH:::
28-1 I _201 9

Sidel7af29
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Dato for ikrafttrædelse af plan

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

29-t r -201 9

......... Link

Rapport købt 19/2 2020

Rappod fætdig21/2 2020

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vediagne"

Oplysninger vedr Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneplantillæg, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 19. februar 2020

KommuneDlan: Nørrebro

Planens navn............. Nykøbing, Nørrebro

Plannummer... ...17.E.o4

Kommuneplantillægsid på det kommuneplantillæg, tillægget vedrører......... ... 3014015

Navn på plandistrikt...... ....... Nykøbing

Planstatus...... Vedtaget

Dato for vedtagelse af plan.......... ....... .. 30-l I -201 5

Dato for ikrafttrædelse af plan.......... ......04-l 2-ZOl 5

Generel anvendelse.......... ... Erhvervsområde

Planzone........ ...... Byzone og landzone

Fremtidig planzone........ Byzone og landzone

Maksimal bebyggelsesprocent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .40 a/o

Maksimalt antal etager. ,.......2
oE -Maksimal bygningshøjde. ...........u,J,,,

Notat om generel anvendelse.... Erhvervsformål såsom lettere industri, lager
og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der må kun opføres virksomheder eller
anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening, Det ca. l/z ha store vådområde skal bevares.
Der kan indenfor området etableres solvarmeanlæg, akkumuleringstank samt vekslerbygning og andre
bygninger og anlæg i tilknytning hertil, Indenfor området kan etableres et fjernvarmeværk på ca, 3O MW,

Notat om bebyggelse.... Bebyggelse til
varmeværk kan opføres i en højde op til 

.1 

2 m, Akkumuleringstank kan i tilknytning til solvarmeanlæg opføres
i en højde op til 30 meter, Andre tanke og siloer kan opføres i en maks, højde af 30 m. Skorstene m,v, i

tilknytning til varmeværk og solvarmeanlæg kan opføres i en højde, der er nødvendig for anlæggets drift,

Notat om ophold.... Bebyggelsen skal af hensyn til en forventet
sti langs vestsiden af Limfjordsvej placeres således, at mindsteafstanden til Limfjordsvej udgør mindst 20 m,

Notat om infrastruktur.... .... Parkeringskrav fremgår af Retningslinje "Parkering",

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

Matr,nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikel dækket af p|an...... 100 %

Kommuneplantillæg, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæ9, forslag er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Sidel8af29
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Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 19. februar 2020

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. '19. februar 2020

Rapport købt 19/2 2020

Rapport færdig 21/2 2020

Spildevandsplaner

Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplanT Ja

Kloakopland, vedtaget

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i

fremtiden.
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de
aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 1 9. februar 2020

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

la

Soildevandsolan: 035-SDI ldevandskloakeret (der afledes kun soildevand)

Navn på område med k|oakop|and................. .. .. .. .. .. ...... 035

Eksisterende kloaktype for området..... . Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)

Er der planlagt ændringer af kloakeringen iforhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er beliggende? .......... Nej

100 %

KontaktoplvsninRer

Administrativ myndighed. Kommunen

Kloakopland, forslag

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 19. februar 2O2O

Er makikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Soildevandsolan 035 - Soildevandskloakeret (der af kun soildevand)

Navn på område med kloakopland, forslag....... .... Ol5

Eksisterende Kloaktype..... Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)

Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakerrng j det område, hvor
ejendommen er beliggende? ................ .. Nej

la

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen

Kontaktoplysn inger

Administrativ myndighed....

Sidel9af29

Kommunen

100 %
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Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysnirrg
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 19. februar
2020

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.........

Konta inger

Rapport købt '19/2 2Q2O

Rappo^ færdig 21/2 2O2O
Nej

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d, 19.leltruar 2O2O

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.................. Nej

KontaktoplVsninger

Adminisffativ myndighed. . . . Kommunen

Renseklasse

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

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 1 9. februar 2020

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?

SpildevandsDlan:- S0

Renseklassekode............. -.

Renseklasse....

Kode for område med renseklasseopland.

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen.

Kontakto lvsnineer

Ja

100 %

Administrativ myndighed-.....

Kontaktoplysninger - forklaring

Kommunen

Kontakt egen kommune

Varmeforsyning

Er der mulighed for kollektiv varmef orsyning eller er der forsyningsforbud?

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

Side 20 af 29
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Forsyn in gsområde, vedtaget

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til
kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform).
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvjs områdei
ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle
opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Oplysninger vedr. Forsynrngsområde, vedtaget er indhentet d. 1 9. februar 2020

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

Fapport købt 19/2 2O2O

Rapport færdig 21 /2 2O2O

Va rmeforsvn NatU mråde N \/købine Mors - lndividuel naturpasforsvninpnp: rsaso

Navn på forsyningsområde.

Forsyningsform

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

Matr.nr. 309a Nykøbing M, Markjorder

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Kon rnRer

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Naturgasområde Nykøbing Mors

.... Individuel naturgasforsyninB

............... HMN Naturgas l/5

91 o/o

Kommunen

Kontald egen kommune

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etabrleres i eksisterende
eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vjl blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet, Evt. dispensationer
fremgår ikke af denne registrering.

Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 1 9. februar 2020

Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?.........

VarmeforsvninP: Natu rRasområde Mors - El

Navn på område med forsyningsforbud........

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?

Hvad er "Andet"?.....

Matr.nr. 309a Nykøbing M, Markjorder

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 91%

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget

Kommunalbestyrelsen kunne lør 1 . januar 201 9 enten via et tilslutningsproyekt, som er
reguleret ivarmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.

Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 19. februar 2020

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?...... Ja

Side 2l al 29
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Varmeforsvninp: Lokalolan 17.81 - Lokalolan

Navn på område med tilslutningspligt..................

Type af tilslutningspligt..........

Tilslutningspligt i henhold til................

Dato for beslutning.......

Link til plan.....

Matr.nr. 309a Nykøbing M, Markjorder

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

KontaktoplVsn inger

Lokalplan 1 7.81

Tilslutningspligt ny bebyggelse

..... Lokalplan

...200r0521

...........1ink

1OO o/o

Rapport købt 19/2 2020

Rappoft tærdig 21/2 2020

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommenT
Separatkloakeret: spildevand

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i 6t og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af
kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki,bbr,dklbbr-vejledning.

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 19. februar 2O2O

Matr.nr, 309a ine M, Markiorder

Afløbsforhold.

Bygningsnummer 3 - Nørrebro 1 63, 7900 Nykøbing M

Afløbsforhold..

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Separatkloakeret: spildevand

lngen udledning

Kommunen

Kontakt egen kommune

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandf orsynjng er der registreret for ejendommen?
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller
privat alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.

Side 22 af 29
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Oplysningervedr, Aktuel vandforsyning er indhentet d. 19. februar 2020

Matr,nr. 309a Nvkøbi ng M, Markiorder

Vandforsyning.. .......... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Bygningsnummer 3 - Nørrebro 1 63, 7900 Nykøbing M

Vandforsyning.. lngen vandforsyning

KontaktoplVSninger

Administratjv myndighed. Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresserT

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

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 19. februar 2020

Matr.nr. 309a ine M, Markiorder

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:

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

KontaktoDlVsninger

Administrativ myndighed. Kommunen

Fapport købt 19/2 202A

Rapport færdig 21 /2 2O2O

Ja

Ja

Jordf oruren ing

0mrådeklassif icering

Er ejendonmen beliggende i et område klassif iceret som lettere f orurenetT la

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved
større jordflytning.

Oplysninger vedr. Områdeklassiflcering er indhentet d. 19. februar 2020

Matr.nr, 309a N købin M.M

Er matriklen beliggende i et stØrre område klassrficeret som lettere forurenet? la
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0mråder på matriklen;

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

KontaktoplvsninFer

Administrativ myndighed....

0mrådeklassificering (2 stk,)

Kommunen

Rapport købt 19/2 2020
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0m ejendomsdatara pporten
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Generelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om
den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes
som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestift, til
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument,
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.

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

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

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

0rdforklarin g - ejendomsoplysninger

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

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

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

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under husefiersynsordningen. Rapporten giver en professionel og oblektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.

Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv 1 -års og S-års eftersyn.

0lietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer
typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i

sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.

Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle
fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer,
som går ud over almindelig vedligeholdelse.

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

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

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

lndefrysning af grundskyldsstigning
Fra2OlB-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 20.1 

.l-vurderingen nedsat med 2/z
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen tra 2O14.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
elendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 201 1 og for
erhvervsejendommefra2O12. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former {or gæld: Fjendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række sektorlove.

Rapport købt 19/2 2O2O

Rappotl fætdig 21/2 2O2O

Side 26 af 29

57



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro 163

7900 Nykøbing M

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

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

nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om lx om
huslejens størrelse.

Arbejderbolig
Arbejderboliger er e.jendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

lordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

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

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

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

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

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

Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller

flernvarme, Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

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

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

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

Polen.
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
til at fremme vækst og udvikling i de lrystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af
sammenhængende naturområder styrkes.
Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

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

Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsynrngsanlæ9.

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på

offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.

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

ejendommen.

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

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

Kortlagt jordf orurening
Kortlagt iordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (Vl ) og/eller vidensniveau 2 S/21
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

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

Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter gg 9(2), 10, 44(2\, 48,72a, jf, g 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

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

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

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

Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være besllyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven g 3. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på ejendommen.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
lnternationale beslqttelsesområder er opdelt i hhv Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder, Hvis ejendommen er beliggende rndenfor et område med internationale beskyttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Landbrugspligt
Der er som udgangspunK landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (2O.0OO mz). Når en elendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse elendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende,

Fredede fortidsminder og f ortidsmindebeskyttelseslinjer
Vedr, fredningsstatus:
A. Fredet før 1937
B. Fredet 1937 eller senere

C. lkke fredningsværdig 1937-56
D, lkke fredet eller aflyst før 2OOg

u.-

Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og lorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er ve.jledende og må derfor ikke anvendes til al afgøre, om der er beslryttede diger i et område.

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeslqyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv lnden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer,
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o,l,

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

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

Strandbeskyttelsesl inje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som
fx bygninger, skure, camprngvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.
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Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg/-boringer
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Bygninger

Rapport købt l9/2 2020

Fapport færdig 21/2 2020

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,

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

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

Ansvaret for at oplysningerne på BBR-meddelelsen er 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.

Lovgivningsmyndi ghed:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-Loven" LBK nr 797 at 06/08/2O19 og "OlS-Bekendtgørelsen" BEK nr. 1 95 af 07103/2008, g 1 4

Datakilde:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Link til mere info:

https://eiendomsinfo. dklbbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning

Resum6

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent jf. bekendtgørelse om energimærkntng 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:

"Lovomfremmeafenergibesparelseribygninger"LBKnr841 at21/O8/2019og"Bekendtgørelseom
energimærkning af bygninger",BEK nr /93 af 07/O8/2O19

Datakilde:

Energistyrelsens system til energimaerker

Link til mere info:

http://boliqeier.dklenerqimaerkn jnq-boliqer

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMO-sekretariatet

Tlf: 88737310

Email: emo-info@ens.dk

www: https://ens.dklansvarsomraader/enerqimaerkninq-af-bvqninqer

Tilstandsrapport

Resum6

En ttlstandsrapport 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 udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens

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

sælger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og aI 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$telse ved erhvervelse af fast ejendom m.v," LBK nr. 1123 al22/09/2O15 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. boliqeier. dldhuseft ersvn

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email; sik@sik.dk

www: http://www.sik.dkl

Rapport købt 1912 202A

Rappon lærdig 21/2 2O2O
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Elinstallationsrapport

Resum6

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

gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de oplylder 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 elinstallatjonsrapport 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 forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.", LBK nr. 1123 af 22/Og/2O15 og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626at02/06/2O17

Datakilde:

lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)

Link til mere info:

hltp ://boliqeier. dklelinstallationsrapport

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: htto://www.sik,dk

Byggesag

Resum6

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

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

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

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

8R 18, der trådte i kraft 1 . juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de teknlske 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 certilicerede 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.

Fapport købt 19/2 2O2O
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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 derverserer
uafsluttede byggesager på ejendommen.

Baggrund

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registrerer kommunen oplysninger, dervedrører 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 etageejendomme (gennembrydning

af bærende vægge, udvendige allaner 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
dokumenler i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil ofte være noteret på

BBR-meddelelsen.

Lovgivningsmyndi ghed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven", LBK nr. 1 178 at 23/09/2O16

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https://www. borger.dk/Sider/Bvqqeriets-reqler.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikri ng 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 byggeansøgningen er
indleveret til kommunen efter 1, april 2008,

Formål

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

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

boligens levetid og funktionalitet.

Baggrund

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

der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke omfattet) med henblik
på salg, Udlejningse.jendomme kan siden 1 . juli 2016 på nærmere angivne betingelser undtages kravet om
byggeskadeforsikring, Selvbyggere er ligeledes ikke forpligtede til at tegne forsikringen). Forsikringspligten
gælder også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til
beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens g 2. lforbindelse med
byggesagens afslutning registrerer kommunen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om bygningen er omfattet
af byggeskadeforsikringsordningen, og i givet fald hvilket forsikringsselskab der er tale om. Forsikringen er
gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Fapport købt 19/2 2020
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Lovgrundlag:

"Byggeloven"LBK nr. 1 1 78 af 23/O9/2016 samt "BBR-loven" LBK nr 797 af 06/08/2O19

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http://www.boliqeier.dklobligatorjsk bvqoeskadeforsikrinq

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

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 ejer eller fuldmagtshaver. Under

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

Formål

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

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

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

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

Baggrund

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i 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 l0 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag;

"Byggeloven" LBK nr. 1 178 af 23/O9/2O1 6, S25A - $25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring" BEK

nr. 1292 af 24/1O/2OO7 med ændringer.

Datakilde:

Byggeskadeforsikrin gssystemet (BSFS)

Link til mere info:

https://www.trafikstvrelsen.dklDA,/Bvqqeri/BVqqerrets-reqler/Bvqqeskadeforsikrinq.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

0lietanke

Resum6

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

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

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

af tanke samt regler for hvordan en oiletank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning

Rapport købt 19/2 2020
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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 b/uger

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 ljernet fra ejendommen. Hvis der er svaret "Ja" til at der

er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporlen, fremgår

detaljerede oplysninger om olietankene af BBR-meddelelsen.

Formål

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

ejendommen.

Baggrund

Fjer 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 {or, men

ikke pligt til at registrere olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 1970. I 2011 er der gennemført

en systematisk registrering i BBR af kommunernes oplysninger fra 1970-201 1 vedr. tanke til opbevaring af

mineralske olieprodukter og Ira 1, januar 2O12 har kommunen haft pligt til at registrere og ajourføre disse

specifikke minimums oplysninger om olietanke i BBR itaK 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 iaktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

Milløstyrelsen

Lovgrundlag:

"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr 1 257 at 27/11/2019

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http://mst.dk/affald -iord/iordf orureninq/milioereolerJor-olietan ke/

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 forbindelse med

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

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

bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formål

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

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

træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed :

Kulturministeriet
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Lovgrundlag:

"Bygningsfredningsloven" LBK nr 2.1 9 af 06/03/201 8

Datakilde:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)

Link til mere info:

https://slks.d k/bvqninqsf redninq/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, 1 553 København V

Tlf: 33954200

Email: oost@slks.dk

www: http://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 20 år fra arbejdets aflevering. Det er en forudsætning,

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

rekvireres ved henvendelse iil BvB, se kontaktoplysninger nedenfor.

Formål

Formålet med BvB eftersyn er at reducere antallet af svigi 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 alindføre et krav om, at

byfornyelsesprojekter skal kvalitetssikres og 1 - og 5 års eftersynene.

Lovgivningsmyndighed:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Lovgrundlag:

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

1 562 af 1 9. december 201 7. Bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB). BEK nr 741 af 27/06/2011

Datakilde:

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)

Link til mere info:

http://bvb,dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Ny Kongensgade 15, 1472 København K

fft: 82 32 24 OO

Email: bvb@bvb.dk
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Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Resum6

Ejendomsskat opkræves af kommunen, Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de

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

den samlede ejendomsskat indgå 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 elendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige

kommuner-

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

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

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

Fra 1918 1,5 promille og fra 1920 2,0 promille, Ved ændring af ejendomss(yldsloven i 1915 blev det besluttet,

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

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

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

ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstaendigt 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/O8/2013.

Datakilde:

Det Feelleskommunale fl endomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://wrrvw. borqer.dklSider/Eiendomsvurdering-og-e.iendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendomsskattebillet

Resum6

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

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

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

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

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.
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Formål

Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme, for hvilke der er foretaget en ansættelse af grundværdien
jf. vurderingsloven. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige

grundværdi. Promillen kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved

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

den afgift spligtige grundværdi.

Baggrund

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

bygningsafgiften og trenden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indfØrtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig

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

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

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

Fra 1918 1 ,5 promille og fra 1920 2,0 promille, Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det besluttet,

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

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

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

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

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

element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed

Kommunen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1 1 04 al 22/O8/2O13.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://wlryw. borqer.dk/Sider/Eiendomsvurderinq-oq-erendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyldsstigning

Besum6

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 afspe.jler derfor et ølebliksbillede. Fra2OlB og frem til 2021

er der vedtaget en midlerlidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. lndefrysnrngen 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. Vaer 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 I vedtog Folketinget aI indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2O18-2O2O. 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 stignrngen 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 hanlhun vil fortsætte med

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

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

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

Datakilde

ESR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyldsstigning.

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Fra 2018 og frem til 2021 er

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

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

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

hæfter personligt på eleren/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 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det

vil sige, at nominelle stigninger i grundslrylden i forhold til 201 7 automatisk indefryses.?Ordningen omfatter

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

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

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

at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb,

Lovgivningsmyndighed

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

love. LOV nr 278 af 17/O4/2O1e https://wwwretsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:

Kontakt Kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Resum6

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

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

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

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

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

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

til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret
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for sædige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne. Ejendomsvaerdi 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, fremtreeden og prrsforholdene

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 iøkonomisk henseende. lndtil 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 opkraevningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og

for opkrævning af ejendomsskat (grunds(yld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang tage

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

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

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

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

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastsættes 20 o/o lavere end selve vurderrngen, 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 201 1 -2018 er blevel

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

Lovgivningsmyndi ghed :

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

erhvervsejendomme fra 1 , januar 2020) 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 2Ol 9)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VU R)

Link til mere info:

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

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

Tlf:7222 1616

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

Vurderingsmeddelelse

Resum6

Alle ejendomsejere modtager en vurderingsmeddelelse hvert andet år, hvori den aktuelle ejendomsværdi og
grundværdi for e.jendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes i mellemåret, hvis der er sket

væsentlige eendringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr. 1 . september og ud {ra principperne i en ny

lov (ejendomsvurderingsloven). Du kan læse mere herom under Ejendoms- og grundværdi. Fra 2019 indføres

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

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

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

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

afsaet 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 grundværdren og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

v€esentligt. Med den ny Ejendomsvurderingslov indføres der desuden nye principper for beskatning af

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

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

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Lovgivningsmyndighed :

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 at 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 9 og for

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

30/06/201 3 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og

med 2019)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:

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

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

TII:7222 1616

www: https://www,vurdst.dkl

Forfalden gæld på ejendommen fratør 2017

Resum6

Vedr, fortrinsberettiget gæld på e.jendommen frafør 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 vurderingselendommen har arealer iflere kommuner, skal der

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner, Ved JA til
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forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have

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

inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapponen, men kan

fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede

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

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

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

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

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

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

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

FØR sidste rettidige indb.dag.

Baggrund

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

der hæfter på elendommen. Er kreditor fx grundejerforenrng, en privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der

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

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

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 at 23/O6/2017, 948 stk 6

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Resum6

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

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

som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller

afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter

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

brug.

Formål

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

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

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

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

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

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

øge tilgaengeligheden 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 af 09/03/2016, $ 106 samt "Boligreguleringsloven," LBK nr. 81O aI 01/O7/2O15

Datakilde:

Huslejenævn.dk

Link til mere info:

https ://www. borger. dk/Sider/H usleienaevn. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Huslejenævnet i kommunen.

Arbejderbolig

Resum6

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

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansØge om gældsovertagelse

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Baggrund

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

mulighed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården, Fra
'1 . april 1971 blev reglerne for landarbejderboliger ændret til, at ejendommene fremover skulle prioriteres med

realkrediilån. Staien udbetalte herefter halvårlige ydelsestilskud til betaling af ejendommens realkreditbelåning

Lovgivningsmyndighed :

Natu rErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet", LBK nr 778 al 23/O6/2016.

Datakilde:

Matrikelregisteret
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Link til mere info:

htto://wwwstatens-adm.dklLaan{ilskud-og-stotte/Jordbrug-ogJiskeri/Jordbrugsstotte/Ovriqe-laan-oq-

garantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

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

Jordrente

Resumd

Elere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 20Å af ejendommens

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

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved rndbetaling af en såkaldt afløsningssum,

Baggrund

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

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

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

ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig algift på 2o/o af ejendommens kontante
grundvaerdi til staten.

Lovgivningsmyndighed

Natu rErhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www.statens-adm.dk/Laan{ilskud-oq-stotte/Jordbruq-oqJiskeri/Jordbruqsstotte/Ovriqe-laan-oq-

qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

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

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.
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Baggrund

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

aktiveres, når Stormrådet erklærer stormfald, hvilket er sket i 1999, 2005 og 2013.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsministeriet

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald", LBK nr. 281 aI 16/O4/2018

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://wrrr.rw. storm raadet. d k/Stormf ald

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Stormrådet

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

Planer

Zonestatus

Resum6

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

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

planlovens $ 34.

Formål

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

og sommerhusområder fremgår af planlovens g 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 formå|. I landzone må der som udgangspunK

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

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

optøre ny bebyggelse og aendre anvendelsen i et bestående byggeri eller i ubebyggede arealer. Reglerne for

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

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

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

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

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

helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://planinf o. erhvervsstvrelsen.dk/plandatadk

Rapport købt 19/2 2O2A
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Lokalplaner, vedtagne

Resum6

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

benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Formål

Formålei 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 i videst

muligt omfang skal inddrages i arbejdei med den detal.jerede 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 emner, som

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

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

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

bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund

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

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

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 $13, der omhandler lokalplaner generelt

og $1 5 (lokalplankataloget).

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo. erhvervsstvrelsen.d k/lokalplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, forslag

Resum6

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Bapport købt 19/2 2020
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Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Landzonetilladelse

Resum6

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

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

myndighed på området, men {ør 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 lokalplanlægnrngen sikre en hensigtsmæssig

udvikling.

Lovgivningsmyndi ghed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 50 aI 19/01/2O18 $ 35 stk, 2-10 samt SS 36-38

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://plan info. erhvervsstvrelsen. dk/landzonead m inistration

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kommuneplaner, vedtagne

Resum6

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatier

en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes

udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en

række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsaetter rammebestemmelserne for delområderne og som

hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde -

og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Formål

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

byerne og i det åbne land.

Baggrund

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

efter planloven til Plandata.dk. Kommunerne har ansvaret for datakvallteten.
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Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBK nr 287 af 16/04/2018. Kapitel 4 omhandler kommuneplanlægning.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://planinfo.erhvervsstvrelsen. dklkommuneplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapport købt 19/2 2020

Rappotl lætdig 21/2 2020

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
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Kontaktoplysninger

Kommuneplanti llæg, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti I læg, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, 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. planlaegges at få ifremtiden. 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 hvrlken

kloakeringsstatus de planlaegges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et

matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund

Kloakoplande er geografiske data med tilknyttede oplysninger (attributier) for hvert område. Som grundlag for

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

Lovgivningsmyndighed :

Milløstyrelsen

Rapport købt 19/2 2020
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Lovgrundlag:

"Miljøbesl<yttelsesloven" LBK nr 966 al 23/06/2017 S32, samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr '1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://www. borqer. d k/Sider/Spildevand -oq-kloakeri nq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kloakopland, forslag

Resum6

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Miljøbes\iltelsesloven $ 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Resum6

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

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

Formål

Formålet er at kortlægge områder hvor udtræden af fælles spildevandsforsyning er mulig jf

spildevandsplanlægningen.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbes(yttelsesloven" LBK nr 966 at 23/06/201 7 S32 samt "Sprldevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

htips://www. borqer. dklSider/Spildevand-oq-kloakerinq. aspx

Fapport købt 19/2 2020
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Spildevandsplan

Resum6

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

a{løbsforhold.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kontakt kommunen

Link til mere info:

https ://www. borqer. dk/Sider/Spildevand-oq-kloakerjnq. asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Renseklasse

Resum6

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

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

som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.

Formål

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

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven", LBK nr 966 al 23/06/2017

Datakilde:

MiljøGlS

Link til mere info:

https ://wriuni. borqer. dk/Sider/Spildevand -oq -kloakerinq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forsyningsområde, vedtaget

Resum6

Et forsyntngsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning,

dvs, fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angrver, hvilken

forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollel(iv varmeforsyning, har

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

Formål

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

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

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

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

pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven",LBK nr 1211 al O9/1O/2O1 8, samt "Projektbekendtgørelsen",BEK nr 825 af

24/06/2016.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://ens. dklansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget

Resum6

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

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

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

udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt,

dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Formål

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

Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og iøvrigt inden for rammerne udstukket i
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varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

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

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 al O9/1O/2Oft $14 og "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904 af

24/06/2016 519.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

httos ://ens.dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Område med tilslutningspligt, vedtaget

Resum6

Kommunalbestyrelsen kunne før 1 . januar 20.19 enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i

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

til den kollektive varmeforsyning i området.

Formål

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

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

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

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

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Baggrund

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

områder. Efter 1 . ianuar 2019 er dette ikke længere en mulighed, men eksisterende områder med tilslutnings-

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

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

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

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

forsyntng. Dette kaldes forblivelsespligt. | øvrigt indebærer tilslutnings- eller forblivelsespligt ikke, at bygningen

skal være lysisk tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt

indebærer dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage økonomisk til det kolleKive varmeforsyningsanlæg.

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra tilslutnings-/forblivelsespligt. Evt.

fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Lovgivningsmyndighed

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 af O9/1Ol2018 SS1 1 og 12, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

at 24/06/2016 $$8 og 10-14 samt "Planloven" LBK nr 287 af 16/04/2O18 S15, stk. 2, nr.12.

Datakilde:

Plandata.dk
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Link til mere info:

https ://ens. dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Vejforsyning

Resum6

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

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

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

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

Formål

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

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

tvivlsiilfælde opfordres brugeren til at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

Veldirektoratet

Lovgrundlag:

"Vejloven," LOV nr 1520 at 27/12/2014 samt "Privatvejsloven," LBK nr 1234 at 04/11/2O15

Datakilde:

Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

Link til mere info

http://wwwcvf,dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen)

Hovedstadsområdets transportkorridorer

Resum6

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

baner m.m. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Transportkorridorerne betjener

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

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

bortset fra Bornholms Hegionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.

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

ikke er kendt eller besluttet detaljeret endnu. Arealreservationerne rummer imidlertid også eksisterende

motorvelsstrækninger, hvor de fungerer som en støjdæmpende afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt

naturgas- og højspændingsledninger med sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne er en del af den

overordnede iysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke

får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Kommunerne er forpligtet til at

lade transportkorridorerne indgå som en Iandsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt

landzoneadministration.

Formål

Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at sikre passagemulighed for fremtidige tra{ik- og

forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig bebyggelse ellers kan bljve en barriere. Derved minimerer
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man de samfundsmæssige omkostninger til ekspropriation af nyopførte huse samt indgreb i bymiljøer og

landskaber.

Baggrund

Fingerplanens udpegning af transportkorridorer fastsættes efter planloven af Miljøministeren. Naturstyrelsen

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

opdateres ca. hvert 4. år.

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBK nr 287 at 16/04/2018, kapitel 2c samt "Ve.jledning om administration af transportkorridorerne

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

Datakilde:

Plandata,dk

Link til mere info:

https ://plan info, erhvervsstvrelsen. d k/f inqerplanen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Erhvervssiyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø

Tlf: 35291000

Email: planloven@erst,dk

www: https://planinfo,erhvervsstvrelsen.dk/

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"

Resum6

Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.

Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i

Polen. Landsplandirektiv vil srkre plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra

Jyllands vestlgst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland. Landsplandirektivet overtager den kommunale planlægning

for øvrige anlæg, som er nødvendrge for udnyttelsen af gasledningen. Det dreler sig om en kompressorstation

ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde

Kommune.

Formål

Bekendtgørelsens formål er at reservere arealer trl en ny gastransmrssionsledning fra Houstrup Strand via Fyn

til Faxe Bugt på Sjælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro iVarde Kommune og en ny kompressorstation

ved Everdrup i Næstved Kommune.

Baggrund

Erhvervsministeren kan efter planlovens S 3 varetage landsplanmæssige interesser, herunder ved et

landsplandirektiv Et landsplandirektiv udstedes som en bekendtgørelse, Et landsplandirektiv kan iht.

planlovens S 3, stk, 2, tillægges retsvirkning som kommuneplaner. Forslaget til landsplandirektiv for Baltic Prpe

med miljøvurdering blev sendt i offentlig høring fra den 15. februar til den 1 2. april 2019. Landsplandirektivet for

Baltic Pipe er trådte i kraft den 12. juli 2019,

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om landsplandrrektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlaeg
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Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://plan info. erhvervsstvrelsen. dkl

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø

Tlf:35291000

Email: planloven@erst.dk

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"

Resum6

Den moderniserede planlov giver kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege udviklingsområder inden

for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljørnteresser. I udviklingsområderne får

kommunerne større adgang til at planlaegge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg
svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområdervil som udgangspunkt ikke ligge helt ude
ved kysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af områder tæt
ved [<ysten, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser, {x omkring byer og på små og

mellemstore øer. Kommunalbestyrelsens udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt

med udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder til GrØnt Danmarkskort, Arealer der indgår i

Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder.

Formål

Bekendtgørelsens formål er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen, jf.

planlovens S 5 b, stk. 2.

Baggrund

Erhvervsministeren inviterede i februar 2017 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger om

udviklingsområder. Den 15. juni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft, og kommunerne kunne ansøge

om udpegning af udviklingsområder med frist for ansØgning den 15. oktober 2017. Med dette forslag til

landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen med tilhørende miljøvurderingsrapport inviteres alle

interesserede til at sende bemærkninger og forslag. Hvis kommunerne på hraggrund af anbefalingerne fra de
lokale naturråd eller anden kommuneplanlægning finder det hensigtsmæssigt at reducere afgrænsningen af de
foreslåede udviklingsområder, betingelser knyttet til udviklingsområder mm., som de fremgår i dette iorslag til

landsplandirektiv, kan forslag herom sendes i høringsperioden.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 201 I for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

httos ://planinfo. erhvervsstvrelsen. dkludviklinqsomraader

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Erhvervsslyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø

Tlf:35291000

Email: planloven@erst.dk
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Spildevand og drikkevand

Rapport købt 19/2 2020

Rappott lærdig 21 /2 2O2O

Aktuel le af løbsforhold

Resum6

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes

overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede

ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område,

hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv)

ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i 6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der

er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde

spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-

vejledning.

Formål

Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. i forbindelse med spildevands- og miljøplanlægning

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1 469 al 12/12/2O17

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https ://www. borger. dk/Sider/Spildevand -oq-kloakerinq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Påbud/til ladelser vedr. spi ldevandsforhold

Resum6

Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her.

Formål

Formålet er at oplyse om påbud og tilladelser, der eW. afuiger fra spildevandsplanen.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven," LBK nr 966 al 23/06/2017 S32. Samt "spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr 1469

aI 12/12/2017

Datakilde

BBR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen
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Aktuel vandforsyning

Resum6

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment

vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller

blandet vandforsyning.

Formål

Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.

Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregistret har til formål at understØtte dette arbejde.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-loven," LBKnr. 1080 af O5/O912O13

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https ://www. borqer. dldSider/Drikkevand-og-vandf orbruq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefal inger vedr.
vand indvind ingsanlæg/-boringer

Resum6

Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på

offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige

database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter: - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. I om at det
jkke-almene vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger,

herunder at {orbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har desuden mulighed for at

indberette kogeanbefalinger, - Påbud meddelt efter lovens $ 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag
'1 fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-almene anlæg. - Påbud efter lovens S 36 om at sløjfe en

vand{orsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Formål

Formålet er, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en raakke nødvendige ejendoms-

oplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Nu indføres regler i relation til DIADEM og

vandforsyningsloven.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Drikkevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1 070 al 2ahO/2O19

Datakilde:

Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og

geotekniske data)
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Resum6

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-områderne er oprindeligt udpeget ud fra {ølgende 4

kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2, Kvaliteten af grundvandet

skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige besllyttelse skal vaere den bedst mulige. 4. Den eksisterende

indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne

udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet,

der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og

erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD),

men disse udpeges ikke længere,

Formål

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden

er områderne blevet revideret iforbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015.

Baggrund

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget iforbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er

områderne blevet revideret iforbindelse med den nationale aigiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljømålsloven,'LBK nr 119 af 26/01/2017 samt "Vandforsyningsloven" LBK nr 1 18 al 22/02/2018.

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Crundvand - Følsomme indvindingsområder

Resum6

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Der udpeges to typer af følsomme

indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
(SFl).

Formål

Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages i forbindelse med grundvandskortlægningen, og har

til formål at sikre drikkevandsinteresserne, Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at

beskytte drikkevandet mod forurening, herunder især nitrat og sprøjtemidler. Udpegningerne har beiydning for

arealanvendelsen og kan medfØre rådighedsindskrænkninger.

Baggrund

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) udpeges i grundvandsdannende områder, hvor grundvandet

allerede er nitratbelastet, eller hvor der er ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. Sprøjtemiddelfølsomme

indvindingsområder (SFl) er identificeret ud {ra jordens følsomhed over for sprøltemidler. SFI er udpeget for
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sandjorde, som er, eller vil kunne komme, i omdrift dyrkningsmæssigt, og hvor der kan være en særlig risiko for
udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet, selv om sprøjtemidlerne er godkendt og anvendes regelret.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

'Lov om vandforsyning" LBK nr 1 1 8 af 22/02/2018 911a.

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Link til mere info:

http://mst.dklservice/publikationer/publikationsarkiv/201 7/marlindsatsomraader-inden-for-

sproeitemiddelfoelsomme-indvindinqsomraader/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Flapport købt 19/22O2O

Rappori færdig 21/2 2020

Jordforurening

J ordforu ren i n gsattest

Resum6

Danmarks Milløportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne

dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af

områdeklassificering.

Formål

Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventuel jordforurening.

Der er i Danmark kortlagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede. Mange af

lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens det på andre arealer kan være sundhedsskadeligt at anvende jorden

til fx leg eller dyrkning af grøntsager. Årsagerne kan være, ai der tidligere har ligget et autoværksted, et renseri

eller en anden forurenende virksomhed på grunden.

Baggrund

Jordforureningsattesten er dannet med følgende indhold: - data om forureningskortlagte ejendomme

indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til Miljøstyrelsen via DKlord - data om

områdeklassificering indberettet a{ de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation

Jordforureningsattesten indeholder således data fra flere myndighedsniveauer.

Lovgivningsmyndighed :

Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmarks MiljøPortal

Lovgrundlag:

" Jordforurenin gsloven " LBK nr 282 af 27 / 03/ 2O1 7

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https ://www. borqer. dk/Sider/Forurenet-iord. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen og regionen
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Kortlagt jordforurening - V1

Resum6

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faldisk viden om aktiviteter på

arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27/03/201 7 53 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr, 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Den faellesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https ://www. borqer.dklSrder/Forurenet-iord. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Kortlagt jordforurening - VZ

Resum6

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør,

at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og

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

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven," LBK nr 282 af 27/03/2017 53 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https://wurw. borqer. dk/Sider/Foru renet-iord. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

0mrådeklassificering

Resum6

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

elendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
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Baggrund

Byzone klassificeres som udgangspunKet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet.

Større, sammenhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering,

når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet (lf. $ SOa, stk. 2). Større, sammenhængende

områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassi{icering, når kommunen har viden om, at

jorden er lettere forurenet fif. $ 50a, stk. 3).

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at 27/03/2017 glOa.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https ://www. borqer. d k/Sider/Forurenet-iord. asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Påbud iht. jordforureningsloven

Resum6

Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord,

Der oplyses om påbud efter $$ 9(2), 10, 44(2), 48,72a, if. S 7, stk, 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

Formål

Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller

forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven," LBK nr 282 af 27/O3/2O17 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/O6/2O14.

Datakilde:

Danmarks Areallnformaiion (DAl)

Link til mere info:

https ://www. borqer.dk/Sider/Forurenet-iord. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed ; Kommunen

Rapport købt 1912 2020

Rapport fæIdig 21 /2 2020

Natur, skov og landbrug

Fredskov

Side 36 af 47

96



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nønebro "163

7900 Nykøbing N/

Resum6

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at drive

arealel efter skovlovens regler om bæredygtig drift. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der

tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Formål

Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten

al skov i landet var blevet ryddet. Formålet med loven er dermed primært at bevare og værne landets skove og

forøge skovarealet.

Baggrund

Det fremgår af en ejendoms matrikeloplysninger og tingbogen, om et areal er fredskovspligtigt. De

fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. Langi den største del af de danske skove er fredskovspligtige. En

fredskov skal bestå af lræer, som enten danner eller er i færd med at vokse op til sluttet skov af højstammede

træer. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Som udgangspunK

er fredskovspligtige arealer ifølge Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være

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

der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der eles af disse, og hvor skov etableres eller

indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Skovloven", LBKnr. 122 af 26/01/2017

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://mst.dk/erhverv/skovbruq/lovoivninq/fredskovspliqten-oq.tilsvn/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Miljøstyrelsen

Tlf:72 54 40 OO

Email: mst@mst.qlf

www: http://mst.dk/

Majoratsskov

Resum6

Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer, Skovmyndigheden (miljøstyrelsens lokale

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

Formål

Formålet med at holde samlede skovstrækninger under samme ejer er at bibeholde så store driftsenheder, at

de kan bære en forstlig ledelse.

Baggrund

Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1919 så man en fordel i at holde majoratsskovene i så store

driftsenheder, at de kunne bære en forstlig ledelse. Disse skove udgjorde dengang, som de gør i dag, meget

store private skovdistrikter. De består ofte af store sammenhængende skovstraekninger, som kan være

fordelt på flere selvstændige ejendomme i udstykningslovens forstand. I Iensafløsningsloven blev det derfor

bestemt, at et majorats skovejendom skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede skovstrækninger',

og at de ikke samlede skovstrækninger kun kunne deles efter bestemte regler, Reglerne vedr. majoratsskov i

lensafløsningsloven er i dag ophævet.
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Lovgivningsmynd i ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Skovloven", LBKnr. 122 al 26/01/2017 57

Datakilde:

lvlatrikelregisteret

Link til mere info:

http://mst.dklerhverv/skovbruq/lovqivning/veiledninq-om-skovloven/7/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsens lokale enhed

Tlf:72 54 40 OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dk/

Beskyttede naturtyper

Resum6

Vejledende registrering af naturtyper, som er besl{Åtet efter naturbeslqyttelseslovens S 3. Disse er: . søer og

vandhuller med et areal på mindst 100 m2, . moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med

et areal på mindst 2500 m2, . "mosaikker" af ovennævnte natudyper med et areal på mindst 2500 m2, visse

udpegede vandløb & alle moser i f, m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset

om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyltet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyltet

areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet, Omvendt kan et areal som r

dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik,

omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende

Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet.

Formål

Mange naiurområder er forsvundet fra landskabei og med dem også levestederne for mange vilde dyr og

planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens g 3.

Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeslqyttelsesloven", LBK nr 1 122 af O3/O9/2O18 ,93.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbes[<vttelse/3-beskyttede-naturtvper/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb
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Resum6

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er besMtet efter naturbeskyttelseslovens $ 3. Et

vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. Tilstandsændring af beskyltet natur kræver

kommunens dispensation.

Formål

Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vigtige spredningskorridorer

i landskabet, BeslqÅtelsen af udpegede $ 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i

tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre,

at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs vedkommende

beskrevet i vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"NaturbesMelsesloven", LBK nr 1 122 at O3/O9/2O18,53.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/3-beskvttede-naturtvper/besMtelse-af-3-

naturtvper/vandloeb/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fuglebeskytte lsesom råde r

Resum6

Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at

opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigiige for mange vandfugle. Hvis ejendommen

er beliggende indenfor et fuglebeskyttelsesområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne

på ejendommen.

Formål

Fuglebeskyltelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.

Baggrund

Danmark har udpeget 1 1 3 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor

de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte

fuglearter. Fuglebeskyttelsesområderne har et samlet areal på ca. 14.7OOkmz, fordelt med ca. 12.100 km2

som marine områder og ca. 2,600 km, på land, svarende til ca. 82 o/o hav og 18 % land, Arealet på land

svarer til ca. 6 o/o at Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca . 11 o/o af Danmarks havareal. Ca, 9,200

km2 af fuglebeskyttelsesområderne er samtidig udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er

fuglebeslqyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter

i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder. Direktivet indeholder også

bestemmelser om, hvilke fuglearter der må jages og hvilke iagtmetoder, der må bruges.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Mil.jøministeriets BEK, nr.926 aI 27/06/2016
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Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http ://m st. dk/natur-vand/natu r/natura-2000/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Habitatområder

Resum6

Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at besffie dels for at genoprette en

gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter

Formål

Natura 2000-områderne beskytter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for

to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebesl<yttelsesdirektivet, Målet er at sikre biologisk

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

retningslinjer for indsatsen i en naturplan og kommunerne, der udarbejder en handleplan og forestår aftaler

med lodsejere. I skov der er fredskovspligtig, på havet samt på egne arealer forestår staten den aktive indsats.

Forvaltningen sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbeskyttelsesloven og et specifikt

udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper. Danmark har i alt udpeget 250 Natura 2000-områder.

I alt rummer de 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder. Et Natura 2000-område kan således

rummer et eller flere af disse, og de kan for habital og fuglebeskyttelsesområdernes vedkommende være helt

eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3 % af det danske landareal og 17 ,7 Vo af havel udpeget, hvilket

svarer til henholdsvis ca. 3.590 km2 og ca. 18.686 km,. For hvert område udarbejdes en bindende Natura

2000-plan, der danner den overordnede ramme for områdernes administration og forvaltning.

Baggrund

De naturtyper, der skal beskyttes i habitatområder, er dem: - Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige

udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi

de fra naturens hånd er begrænset. - Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa. De dyre- og

planteader, der skal bevares i habitatområder, er dem: - Der er truede, sårbare eller sjældne. - Der kun findes

på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige

levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus,

Lovgivningsmyndighed

lViljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre

vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU, Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http ://m st. dklnatur-vand/natur/natu ra-2000/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen
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Ramsarområder

Resum6

Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen

er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen.

Formål

Formålet med ramsarområderne er at beslsr'tte vådområder, der har international betydning som levested for

vandfugle. Samtidig nyder en lang række andre planter og dyr godt af beskyttelsen.

Baggrund

Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7 .4OO km2. Det samlede areal er fordelt

med ca. 6.000 km2 som marine områder og ca, 1,400 km, på land, idet de danske Ramsarområder ofte

omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstylsen

Lovgrundlag:

"Ramsarkonventionen," som blev tiltrådt af Danmark i 1977. Bekendtgørelse om konvention om vådområder,

BEK nr. 26 at 04/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret i dansk lovgivning ved BEK nr 926

aI 27/O6/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyltelse af

visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbesMtelse/ramsar-konventionen/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Miljøstyrelsen

Landbrugspligt

Resum6

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m,J. Når en elendom er

noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler

for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.

Baggrund

Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er der et bopaelskrav, der skal opfyldes i en periode på 10 år efter

erhvervelsen. Bopælspligten kan opfyldes af erhververen selv eller af en lejer.

Lovgivningsmyndighed :

Landbrugsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Landbrugsloven" LBK nr 27. af O4/O1/2017

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://lfst.dkllandbruq/arealer-oq-eiendomme/landbruosloven/landbrugspliqt/

Rapport købt 19/2 2O2O

P,appotl tærdig 21/2 2O2O

Side 41 af 47

101



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro I63
7900 Nykøbing M

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Landbrugsstyrelsen

Tlf: 33 95 80 00

Email: landbruqsloven@lbst.dk

www: http://lbst.dk/

Rapport købt 19/2 2020

Rappotl færdig 21 /2 2020

Fredede fortidsminder, bygge- og
beskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder

Resum6

Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje, men

der eksisterer også fortidsminder som ikke umiddelbart er synligt for det blotte fie: Køkkenmøddinger, vigtige

oldtidsbopladser, jorddækkede ruiner af bygninger og veje mm. lfølge museumsloven må man ikke foretage

ændringer af fredede fortidsminder. En ændring kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortrdsmindet.

Det vil sige, at ingen ttltag, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt.

Mange fredede fortidsminder er tinglyst på en given ejendom og vil derfor fremgå af ejendommens papirer. Et

fortidsminde skal dog ikke være tinglyst for at være fredet. En del fortidsminder er alene pga. deres synlighed i

landskabet fredet uanset om de er registreret af Slots og Kulturstyrelsen, Andre typer af fortidspinder vil først

være fredet, når ejer har fået meddelelse herom fra Slots- og Kulturstyrelsen. Lovgivningen er i udgangspunktei

restriktiv, og for at opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde. I disse tilfælde

er det Fortidsmindeenheden i Center for Kulturary Slots- og Kulturstyrelsen, der har bemyndigelse til at

dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer.

Formål

Fortidsminder er forhistoriske og historiske monumenter af national betydning og de betragtes derfor som

umistelige og som et led i bevarelsen af den danske kulturarv.

Baggrund

I 
.1807 

begyndte den systematiske registrering af fredede forlidsminder i Danmark, men det var først i

begyndelsen af 1900{allet da mange fortidsminder blev fjernet, at man indførte den første lov om fredede

fortidsminder, der blev underskrevet i 1937.

Lovgivningsmyndighed

Kulturministeriet

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Fund og fortidsminder

Link til mere info:

https ://slks. dt</f ortidsminder-diqer/f redede{ortidsm inder/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og Kulturstyrelsen

HC Andersens Blvd. 2, 1553 København K

Tlf: 33954200

Fortidsmindebeskyttelseslinjer
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Resum6

Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Fortidsminder kan være mere end tusinde

år gamle og udgøres typisk af gravhøje, men også vigtige oldtidsbopladser, mindesmærker samt sten-

og jorddiger kan være fredet. lfølge Naturbeskyltelsesloven er der fastlagt en beslqyttelseslinje på 100

meter omkring flere synlige fredede fortidsminder. Denne beskyttelseslinje indebærer, at der ikke må

foretages ændringer fra foftidsmindets ydergrænse og 100 m ud uden tilladelse. Det er derfor ikke er

tilladt at lave ændringer i terrænet eller at placere bebyggelse såsom bygninger, campingvogne, skure,

eller lignende indenfor beskyttelseszonen. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringerne. Undtaget

er dog landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning af eksempelvis juletraeer, frugttræer og lign, Linjens

placering fremgår af et vejledende kort, der er offentligt tilgængelige på Miljøportalen wwwmiljoeportalen.dk

Fortidsmindebeskyttelseslinjen forvaltes af landets 98 kommuner og de kan i særlige tilfælde give

dtspensation til ændringer indenfor beslqttelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen, de kulturhistonske museer,

interesseorganisationer m.fl. er klageberettiget og kan indbringe afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet,

Formål

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer,

herunder at sikre at de er synlige og at der er udsyn fra dem. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag i

området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de

fredede fortidsminder.

Baggrund

Beskyttelseslinlen 100 meter fra fodidsmindet blev indført i 1 961

Lovgivningsmyndighed :

MiljØ - og Fødevareministeriet

Lovgrundlag:

NaturbeskyttelseslovenLovomnaturbeslqyttelse, jf. Iovbekendtgørelsenr.934af 27.juni 2017,S 18

Datakilde:

Fund og forlidsminder

Link til mere info:

https://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesl<vttelse/bvqqe-oq-beskvttelseslinier/

fortidsmindebeskyttelseslin ien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger

Resum6

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er besllyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.

Besl{Åtelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og by-l
sommerhuszone. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til aI atgøre, om der er beskyttede

diger i et område.

Formål

Sten- og jorddiger er besllfitede, fordi de fortæller om historien i landskabet gennem 2OOO år: om Danmarks

inddeling t sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings og ejerforhold. De er

også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel

betydning for oplevelsen af landskabet.

Baggrund

Datasættet er tilve.lebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering a{ digetemaet fra de

danske amter, Datasættet vedligeholdes i dag af Slots- og Kulturstyrelsen.

Rapport købt 19/2 2O2A

Rappon læ(dig 21/2 2020
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Lovgivningsmyndighed

Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:

"Museumsloven", LBK nr 358 al O8/O4/2O1 4 S29a samt "Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og

lignende", Bek. nr. 1 190 aI 26/09/2013.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://slks. dklfortidsm inder-diqer/sten -oq-iorddiqer/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Skovbyggelinje

Resum6

Skovbyggelinien er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og

for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. lndenfor byggelinjen er der forbud mod at

bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet.

Formål

Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene

som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 af 27/06/2017 g 17

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesl<vttelse/bvqqe-oq-besMtelseslinier/skovbvqqelinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Søbeskyttelseslinje

Resum6

Søbes(yttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv lndenfor beskyltelseslinien er der generelt forbud mod ændringer,

d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i tenænet, beplantningen o.l.

Lovgivningsmyndighed

Milløstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 af 27/O6/2017 g 16

Rapport købt 19/22O2O

Fapport færdig 21/2 2020
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Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqqe-oq-beskvttelseslinierAoe-oq-

aabeskvttelseslinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: KommunenRapport købt 1g/2 2O2A

Fapport færdig 21/2 2020

Åbeskyttelseslinje

Resum6

Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv Der er indenfor besllyttelseslinien tale om et generelt forbud mod

ændringer.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbesl<yttelsesloven", LBK nr 934 al 27/06/2O17 g 16.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqqe-oq-beskvttelseslinier/soe-oq-

aabesl<vttelseslinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kirkebyggelinjer

Resum6

Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttolseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbes[fitelsesloven','LBK nr 934 al 27 /06/2O17, 51I

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeslMtelse/bvqqe-oq-beskvttelsesljnier/kirkebvqqelinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Side 45 af 47

105



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro I63
7900 Nykøbing M

Klitfredningslinje

Resum6

Klitfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende

tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. F.eks. må

der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terråenændringer, herunder etableres

hegn, eller placeres campingvogne og lignende, og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke

foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Klitfredningslinjen er

en beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind

i landet fra kysten og i bebyggede områder typisk 100 meter fra kysten. Klitfredningslinjen kan nogle steder

strække sig op til 500 meter ind i landet. Derudover findes stØrre og mindre arealer, der er klitfredede, og som

kan ligge langt fra kysten, f.eks. store sandmiler og indlandsklitter.

Formål

Formålet med klitfredningslinjen er at sikre en generel friholdelse af (ystområderne imod indgreb, der aendrer

den nuværende tilstand og anvendelse samt at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Baggrund

Klitfredningens omfang er fastsat af Strandbesl!r'ttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos

lodsejere, kommuner og amter. Klitfrednjng er registreret i matriklen og noteret itrngbogen på de ejendomme,

som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer på

digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af klitfredning er som hovedregel

omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed:

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven." LBK nr 1122 af O3/Q9/2018 58 samt bekendtgørelse om Klitfredning BEK 1061 af

21/O8/2018

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://kvsterne. kvst.dk/klitfredninqslinien,html

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://www kvst.dkl

Stra nd beskytte lses I i nj e

Resum6

Strandbesllyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den

eksisterende tilstand. Eeks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller

terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages

udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. I åbne landskaber ligger

strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre {ra

kysten.

Formål

Formåle1 med strandbeskyttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af lqstområderne imod indgreb, der

ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Rapport købt 19/2 2020

Rappon færdig 21/2 2020
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Baggrund

Strandbeskyttelseslinjens omfang er fastsat af Strandbes$elseskommissionen og Miljøministeren efter høring

hos lodsejere, kommuner og amter. Strandbes[yttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret itingbogen
på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattede af bestemmelsen. Strandbeskyttelseslinjen vises ikke
på umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af

strandbeskyttelse er som hovedregel omfattet af strandbeskyttelse.

Lovgivningsmyndighed :

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBKnr 1122afO3/O9/2O18 515 samt "Bekendtgørelse om bygge- og

bes[yttelseslinjer" BEK nr 1O66 aI 21/O8/2O18

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://kvsterne. kvst. dk/strandbesMtelseslinien. html

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://www.kvst.dk/

Rapport købt 19/2 2020

Rapport tær dig 21 / 2 2020
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Bilag dannet 19/2 2O2O

Nørrebro 1 63, 7900 Nykøbing M

$h?

----EnxvenvsstyRELsEttt

Ejendommens adresse:.

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

Grundarea|...............

Ejendomsnummer:......

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

Ejerforhold:. . . . .

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

Antal enheder:.

Detalieret info rmation om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 309a Nykøbing M. Markjorder

... Nørrebro I 63, 7900 Nykøbing M

....... 309a Nykøbing f4, lvlarkjorder

5000 m'z

032572

... Morsø Kommune

Privatpersoner eller interessentskab

..... 3

. .. 3

Rapport-lD : a6e78fcd-e519-4lab-9f 3t063f 5c6929ae
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt, forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der haefter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld

Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Vedr, beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår

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

Oplysninger vedr, er indhentet d.

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i alt.

Gælden er opgjort pr.............

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato.............

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.

Gældsposter vedrørende Eiendomsskat

Gæld vedrørende..........

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb.....

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til rnddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Cældsposter vedrørende: Renovation

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...

For{aldsdato..

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT

Bilag dannet 19/2 2020

............1d

6,430,23 kr

3 I -03-2020

3 1 -03-2020

.......... Nej

Ejendomsskat

.. t.t 35,28 kr

...567,64 kr

01-07-2019

.......... Nej

...567,64 kr

0 1 -02-2020

.......... Nej

Renovation

2,830,00 kr

. 1,077,66 kr

0t-07-2019

. ......... Nej
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Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsposter vedrørende: RottebekæmDelse - Eiendomsskat

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsposter vedrørende: Gebvr

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

... I14,84 kr

01-07-2019

.......... Nej

. L437,50 kr

03-o2-2020

........ Nej

Bilag dannet 19/2 2020

Gældsposter vedrørende: Skorstensfeining -Ejendomsskat

Gæld vedrørende............... Skorstensfejning -Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gæ1dstype............... 145,5'l kr

Rottebekæmpelse - Eiendomsskat

........ I 02,00 kr

... 51,00 kr

0t -07-201 I
.......... Nej

,... 51,00 kr

01 -02-2020

.......... Nej

... 170,96 kr

0t-07-20r 9

.......... Nej

... 174,55 kr

01-02-2020

.......... Nej

...... Cebyr

r,000,00 kr

.. 250,00 kr

29-07-2019

.......... Nej

.. 250,00 kr

29-07-2019

......... Nej

Beløb.
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Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsposter vedrørende: Retsafeift
Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne oældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Gældsposter vedrørende: Renter

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til indddvelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

I 9-08-201 9

......... Nej

.. 250,00 kr

I 9-08-201 9

......... Nej

Retsafgift

3l0,00 kr

,.. 1.l0,00 kr

02-t 0-201 I
.......... Nej

... Renter

257,44 kr

7,44 kr

2,27 kr

1,37 kr

10,80 kr

28,75 kr

r,40 kr

4,54 kr

Bilag dannet 1 9/2 2020

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Beløb.. .........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

10,78 kr

3,1 5 kr

.... I 3,93 kr

02-05-201 9

.......... Nej

.... I 3,93 kr

0t-06-2019

.......... Nej

.,.... 2,27 kr

0t-06-201 9

.......... Nej

.... r 3,91 kr

02-07-2019

.......... Nej

... I 3,93 kr

29-07-2019

......... . Nej

Nej

Nej

Bilag dannet 19/2 2O2O

Beløb.
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Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

29-07-2019

... .. .. .. Nel

...... 0,20 kr

29-01,2019

.......... Nej

.... I 3,93 kr

02-08-201 9

.......... Nej

.... I 0,78 kr

0l -09-201 I
...... .... Nel

... I 0,78 kr

0z-1 0-z0t 9

.......... Nej

...... 2,27 kr

02-t 0-201 I
.. ........ Nej

Bilag dannet 19/2 2020

Slde 6 af 8

113



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nørrebro 163

7900 Nykøbing M

Beløb........... 
"

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.....

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT

Bilag dannet 19/2 2O2O

... I 0,78 kr

0z-t I -z0t 9

...... .... Nel

...... 3,1 5 kr

0l -t 2-201 9

.......... Nej

.... I 0,78 kr

0t -t 2-201 9

.......... Nej

.... I 0,78 kr

0t-01-2020

... ...... Nej

...... 0,68 kr

0t -01-2020

....... ... Nej

Beløb.

Side 7 af I
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Nønebro I 63

7900 Nykøbing M

Forfaldsdato..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsooster vedrørende: UnderretninRsRebvr

Gæld vedrørende.... "..........
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

0 I -01 -2020

.......... Nej

.... I0,78 kr

0r -02-2020

.......... Nej

Undenetningsgebyr

450,00 kr

... 450,00 kr

02-t 0-z0t 9

.......... Nej

Bilag dannet 19/2 2020
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Nønebro 1 63

7900 Nykøbing M

Ordforklaring - ejendomsoplysninger

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der
oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse,
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden haefter på
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten
fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række sektorlove.
I eiendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav der er indhentet fra kommunens debitorsystem.

Bilag dannet 1 9/2 2020

Side 9 at 8
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr, 309a, Nykøbing M. Markjorder

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. I9. februar 2020.
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Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:

Offentlig

Privat fælles

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)

Planlagt nedklassificering

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for voje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Koniakt kommunen for oplysning om disse.

#2n

LL7



J o rdfo rure n i ngsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureni ngsområdet, D Kjord.

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

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

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Nykøbing M. Markjorder

Matrikelnummer 309a

Region Region Nordjylland

Kommune Morsø Kommune

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

nærheden af det søgte).

7000c

3A2n

Dan marks firl i ljdpo rta I

Data orn mil.løet i Danm;rrk Den 19-O2-2020, kl. 09:07

I uugå"t fn*r<ortlægning

I Uageet rørfortlægning

I Jordforurening. V2

!l ro Nuancer*

I Fl Nuanceret

I 12 ru*n"*r"t

I Jordfonrening. Vi

$ eauø-*riu

ffi eåAø - Wng.ruarende vilkår

3021.*
."Æ,

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

Matriklen er omfattet af områdeklassificering, Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved
jordflytning.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.m iljoeportal.dk

8d287368- 1 6f e-4ed4- e06o-r, t31::.f{6;



Danmarks Miljdportaf
Data om milløet i Danrnark

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.miljoeportal.dk

Den 19-02-2020, kl. 09:07

8d287368- 1 6f9-4ed4-9064 -21 f 9acc3b 17 I
side åh?a



Dan marks lvl i ljdp*rta t

Data orn rnilløtt i ltanrnark Den 19-02-2020, kl. 09:07

Region
Kontakt

Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

region@rn.dk

www.rn.dk

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

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

Adresse Jernbanevej 7 17900 Nykøbing M

Mail kommunen@morsoe.dk

Web http://www.morsoe.dk/B orger/Natur%20og%20miljoe/Jo rd%2}ogYo2}olietanke.aspx
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det

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

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.m iljoeportal.dk

8d287368- 1 6f 9-4ed4-906 4-21 f gacc3b 17 I
Side åå94

Kommune



Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www. m iljoeportal.dk

Den 19-02-2020, kl. 09:07

8d287368- 1 6f9-4ed4-906 4-21 f9acc3b17 9
Side 4214

Danmarks Miljdpartal
Data om rnilrøet i $annrark

Bilag

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

Jordforurening, V2
Etareal betegnes som kortlagtpå vidensniveau2(V2), hvis derertilvejebragtetdokumentationsgrundlag, dergør, atdetmed
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

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

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

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



Vej: Nørrebro 163 Post nr.: 7900 By: Nykøbing M

Kommunenr./Ejendomsnr.: 773 - 03257-2 Ejer: Søren Jensen Søndergaard

Matr.nr./Ejerlav : 309 A

HE nr: 326 Lbnr.: 361152 Dato: 15-12-98

TILSTA NDSR
Version 2.2

APPORT

Tilstandsrapport for ejendommen..
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HE nr.: 326

Ejen doms ide ntifi kati on

Ti lstandsrapport for ejendommen...

Bestilt af...

Udført af..

Følgende materiale forelå...

1 5-12-98

Lb.nr.: 361152 Side 1 af 16

PoulSteffensen - beskikket bygningssagkyndig

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

Vej: Nørrebro 163 Post nr.: 7900 By: NYkøbing M

Kommunenr./Ejendomsnr.: 773 - 03257-2 Ejer: Søren Jensen Søndergaard

Matr.nr./Ejerlav : 309 A

Navn; Nybolig Morsø

Vej: Vestergade 10 Post nr.: 7900 By: Nykøbing M

Telefon: 97 72 30 20 Mobiltelefon: Telefax: 97 7218 22

Navn; PoulSteffensen Firma: F S O

Vej: Vesteruigvej 131 Post nr.: 7755 By: Bedsted Thy

Telefon: 97 94 62 66 Mobiltelefon: 30 97 21 05 Telefax: 97 94 62 84

BBR ejermeddelse af: 13-08-96 Varmesynsrapport:

Tidligere tilstandsrapport lb.nr Energimærke

Forsikringspolice: Købstædernes

Andre bygningsoplysninger:

Dato

r23



TILSTANDSRAPPORT FOR EJENDOMME
Version 2.2

HE nr.: 326 Lb.nr.: H361152

Huseftersynets omfang og metode

H useftersynet omfatter..

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

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

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

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

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

Side 2 af 16

Huseftersynet omfalter ikke...

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

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

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

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

Ansvar

- Rapporten er ikke nogen garanli mod s(ulte fejl og mangler.

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

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

Ansvaret ophører 6 hr fra tilstandsrapportens datering.

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

SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDN INGEN
GREGERSENSVEJ . POSTBOKS 141 .DK-2630 TAASTRUP . TELEFON 43 50 41 71 . TELEFAX 43 50 41 39 L24
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HE nr.: 326 Lb.nr.: 361152 Side 3 af 16

Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygn ingsdel/l nstal lation : Vurdering:

Bemærkninger til sekundære bygninger:
Driftinventaret i bvanino B.C. oo D Lioesom kloakken I dlsse bvqninqer heller ikkeer ikke medtaoet

IB KO Kl IQ K3 UN

1. Fundamenter/Sokler
2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk
3 Yder- og indervægge
4. Vinduer og døre
5. Lofter/Etageadskillelser
6. Gulvkonstruktion og gulve
7. Indvendige trapper
8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten
9. Vådrum
10.WS-installationer
I 1. El-installationer

2 1

4 2 2
1 1

2

1 1

I
8 3 1

1 2
2 1

medtages i ge n ne meanqe n.

Generelle bemærknin r: Karakter:

rimelig god stand, alderen taget i

betragtning

Driftbygningerne er i IB: Ingen bemærkninger

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

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

K2z Alvorlige skader
Beskiver alvoriige skader, som følge af, at
en bygningsdels funktion vil svigte inden for
overskuelig tid. Dette vil ikke medføre ska-
der på andre bygningsdele.

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

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

Bygning:

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

ABC

A

B

B,C,D

AB,C,D

1.1 Sokkel

1.2 Udvendige trapper

1.3 Andet

2.8 Andet:

3.1 Facader

Kl UN

K1

K2

K1

K1 K2U

Bygn. A:
UN: Der er kraftige sætningsrevner i soklen mod nord og øst
på hjørnet mod nordøst.
løvrigt er der mindre sætningsrevner flere steder på soklen.

Bygn. B,C:
Der flere mindre svindrevner rundt på soklen.

Trappen mod nord til bryggerset revner fra bygningen ligesom
der er slået kanter af trappen.

Kørerampen til døren mod vest forvitre i overfladen.

Der er flere svindrevner i betongulvene og en del af gulvet i
Iaden er udført iteglsten og ligger ujævnt, teglstenene er
sandsynligvis lagt direkte på jorden.

Bygn. A:
UN: Der er kraftige sætningsrevner ifacaden mod nord på
hjørnet mod nordøst. Ligesom der også er en sætningsrevne
midt på facaden.

Bygn. B:
UN: En del af facaden mod syd "skyder Ltd", og på bagmuren
ses der svind- og sætningsrevner vandret foroven på muren.

Bygn. C:
K2: Den murede portoverligger sæfter sig ved begge porte
mod øst.
Portoverliggeren udfØrt delvis ijern tæres hvorfor der er en
mindre revne vandret imurværket omkring poften mod vest.
Kl: Der er en revne i murvæket mellem byning B og C.
Muruærket omkring vinduet mod vest til stalden er skadet.

Bygn. D:
K1: Terrænnet er for tæt på murværket mod nord.

Bygn. A,B,C,D,

A:

B:

C:

Beboelse D:

E:

F:

Garage

Udhus

Udhus

Overdækkef ferrasse

I26
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Registrering af skader eller tegn på skader

Lb.nr.: H361152 Side 5 af 16

K2: Der er flere huller i fugningen. Ligesom der er en del sten
der foruitre i overfladen.

Bygn. B,C,D:
Der er mosbevoksning på den nederste del af murværket,
p.g.a. opfugtning.

Bygn. A:
UN: Der er en del større sætningsrevner på hele østgavlen.

Bygn. ABCD:
K2: Der er flere sfeder huller i fugningen som også flere
sfeder sidder løs og har fendens til foruitring på gavlen mod
vest på bygning B.
Der er flere sten som foruitre i overtladen.

Bygn. B:
Kl: Der er en revne indvendig på gavlen mod vest.

Bygn. C
UN: Der er flere sætningsrevner på begge sider af gavlen
mod nord.

Bygn D:
K1: Der er en svind-/sætningsrevne i hjørnet mod sydvest ind-
vendigt.

Bygn. A.:
K1: Der er invendige svindrevner over døren til viktualierum-
met og over døren til bryggerset fra køkkenet.
Vægbeklædningen på værelset i atgetagen revner flere
steder.
Væggen i tagetagen mellem beboelsen og stalden er inter-
misflsk udført.

Bygn B:
Der er enkelte sætningsrevner i væggen mod bygn. A.

Bygn. C:
Der er enkelte mindre svind- / sætningsrevner i skillevæggene

De er ingen dampstander i konstruktionen på værelset itage-
tagen.

Bygn. A:
Alle vinduer mod syd og øst er skadet af råd og nedslidte
p.g.a. alder.
Overkarmen trykkes på vinduet mod nordøst på nordfacaden.

Bygn. B,C:
Udvendige døre/porte er nedbrudte af råd.

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

ABCD

AC

A

ABC

3.4lnderuægge

3.7 Vægbeklædninger

4.3 Karmhamme/dørblad

3.2 Gavle K1 K2L

K1

K1

K2
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Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

ABCD

A,C

ABC

B

B

A

A

c

5. 1 Lofte r/etage a d skil I e I se r

5.2 Loftbeklædninger

6.1 Gulvkonstruktion

6.2 Belægninger

7.2 Konstruktion

8.1 Tagbelægning

4.9 Sålbænke

5.4 Andet:

K1 K2

Kl K2

K1

K1

UN

KO

K2

Bygn. A:
Der er slået kanter af flere af sålbænkene.

Bygn. B,C,D:
K2: Der er ingen sålbænke under vinduerne, hvilket bevirker
opfugtning af murværket.

Jernbjælkerne for hvælvningsloftet har begyndende tærrin-
ger.

Bygn. A:
Loftbeklædningen i værelset mod nordøst falder ikke til
murværket mod nordøst.
På loftet i bryggerset er der mindre fugtskjolder.
Loftbeklædningen på værelset itagetagen revner flere steder.

Bygn. C:
Loftbeklædningerne er flere sfeder over staldafdelingen ned-
slidte og der er foretaget uautoriserede reparationer i loftet.
Loftbjælkerne hænger en del flere steder over staldafde-
lingen.

Hvor der ligger halm på loftet kan underliggende
ko n stru ktio n e r i kke beslgfrges.

Gulvet gynger kraftigt flere steder i stuen.
I tagetagen er gulvet ujævnt og hvor der ikke er gulvtæpper på
kan der konsfaferes svækkelse af bræddekanterne (mørner
p.g.a. alder og slidtage).

Terrassogulvet i bryggerset er gennembrudt i forbindelse med
nedstøbning af olieledninge mellem fyr og olietank.

Trappen til loftet er svækket p.g.a. alder og tidligere
borebilleangreb.

Bygn. A,B,C.
K1 : Tagbeklædningen er malerbehandlet, behandlingen skaller
enkelte steder af.
Under malerbehandlingen kan der konstateres afskallinger af
overfladen.

Bygn A:
K2: En tagplade mod syd er revnet

Bygn. B:
K2: Malingen skaller af cementstenene på tagfladen mod nord-
vesf.

K2: Der mangles en del af en tagsten mod skorstenen på
nordsiden og der mangles en tagsten mod gavlen til
afdækning af muruærket, hvor flere af tagstenene også
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Registrering af skader eller tegn på skader

revner fra

K1:Tagfladen ligger ujævn i særdeleshed i overgangen fra
bygning A.

Fugleklodserne mangles i rygningen

Der er fugt på undersiden af begge skotrender mellem byg-
ning B og C. Ligesom der flere steder mangles fugleklodser

Bygn. C:
Der er utæt omkring ventilationsskakfen.

Bygn. D:
inddækningen mod bygning C er ikke udført korrekt, hvortor
vand trænger ind igaragen.

Bygn. A:
Tagrenderne trænger til rensning.

Bygn. B,C,D:
Der er ingen tagrender på bygningen, hvilket er åsag til
opfugtning af den nederste del af murværket.

Bygn. A,B,C:
Kl: Spær og lægter har huller efter borebiller, der kan ikke
kon state re s aktive a n g re b.

Bygn D:
UN: Der er en del nedbøjning på spærende.

Understrygningen er flere steder faldet af.

Der er ingen dampspære i væg- og loftkonstruktionen i vær-
relset itagetagen.

Bygn. A:
UN: Tagkonstruktionen mod nord hænger mod nordøst.

Bygn. B:
Der er revner i ventilationsskorsfenen i lecaringene. Udvendig
er vintilationshætten skadet afdækningen mangles.

Der enkelte huller ifugningen.

Der er ingen skorstensafdækning på skorstenen.

Der er mindre angreb af løbesod på skorstenen.

Der er flere gulvklinker som ligger løse (skruklyde ved gang
over gulvet).

Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

ABCD

ABCD

D,C

A,B

A

B

B

A

A

A

A

A

B.S lnddækninger

B. 1 1 Tag re nder/tagnedl ø b

8.14 Spær/lægter

B. 1 5 Undertag/understrygn

8.18 Dampspærre

8.21 Skorsten, overflader

8.22 Skorsten, afdækning

8.23 Skorsfe n, indvendig

9.1 Gulvkonstruktion

8.20 Andet:

8.3 Rygninger

8.4 Skotrender

Kl K2

K1 UN

K1 UN

K2

K1

K2

K1

K2

K1

K2

K1

K1
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Bygning Bygningsdel Karakter Bemærkninger

A

A

A

A

A

9.2 Vægkonstruktion

9.4 Fuger

1 0. 3 Afl ø b si n stal I atio n e r

10.7 Andet:

11.1 Andet:

K2

K1

K2 UN

K2

Der er flere fliser der er skrukke / løse med mekanisk
påvirkning på ydervæggen samt væggen til baggangen på
badeværelset.

Der enkelte fuger der er revnet og mangles mellem gulv og
Væ9.

K2: Afløbsinstallationen under bryggersvasken og køkken-
vasken er magelfuldt udført, hvilket også gør sig gældende for
gulvafløbet i bryggerset.

UN: Vandet falder kun langsomt i klosettet ved udskylling.

Tagvandet løber ved siden af overfladebrønden på nordsiden,
og ned langs brønden.

Der er en del ældre installationer i bygningen, hvorfor man
bør lade el-installationen undersøge af autoriseret el-in-
satllatør.
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Adresse: Nørrebro 163,7900 Nvkøbinq M

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

tidligere været problemer pga. konstaterede sætningsskader?

1.8 Har der været foretaget efterfunderinger?

2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk

2.A, Er der grundvandspumpe?

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

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

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

3. Yder- og indervægge

3.A Er der foretaget bygningsændringer/ombygninger?

3.8 Er der foretaget reparationer efter svamp, insekt-, rør-, fugt- eller vandskade?
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Sælgers oplysninger om ejendommen

4. Vinduer og døre

4.A Er De bekendt med punkterede termoruder?

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

5. Lofter/Etageadskillelser

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

6. Gulvkonstruktion og gulve

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

7. lndvendige trapper

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

8. Tag konstruktion/-belægning/Skorsten

8.A Er eller har taget været utæt?

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

Side 10 af 16

JA NEJ ?

9. Vådrum
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Sælgers oplysninger om ejendommen

10. WS-installationer

10.A Er der kloakpumpe?

10.B Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang om året? - Hvor ofte?

10.C Er dele af WS-, afløbs- eller el-installationen, som ellers skal udføres af
autoriserede installatører, udførl af personer uden autorisation?

l0.D Er der eller har der været fejl ved eller problemer med vand, vaffne eller sanitet?

11. El-installationer

1l.AEr der eller har der været problemer med el-installationen?

12. Andet

l2.A Er grunden periodevis oversvømmet?

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

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

Side 11 af 16

JA NEJ ?
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Sælgers oplysninger om ejendommen

12. Andet JA NEJ ?

12.D Er der tidligere udarbejdet vanneslmsrapport/energimærke for ejendommen?

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Dato Underskrift - ejer/sælger

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

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
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Ejendommens hoveddata
Forsikringsoplysninger for tilbud om ejerskifteforsikring

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra
foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 01: Hvor der er væa til væq tænper/vinvl kan q u lv be I æ o n i n q i kke beslqf/oes

Bolig type: Sfuehus til nedlagt landbrug

E Typehus
hvis ja - hvilket?

t] Selvbygger

Medbygger
hvis ja - hvilke fag?

E Nedlagt landbrug

Fredet/bevaringsværdig ejendom

Dødsbo

Tvangsauktion

Konkursbo

Ejendommen henligger forladt

Bygning Anvendelse Opført
fr

Bebygget areal
m2

Total I Kælder

Areal
m2

Bolig I Erhverv

Etager ud
over kælder
og tagetage

Udnyttet
tagetage

m2

A Beboelse 1905 105 0 11s 0 1 10

B Udhus 1905 108 0 0 0 1 0

C Udhus 1905 171 0 0 0 1 0

D Garage 1960 50 0 0 0 1 0

E Overdækket ferrasse 1970 17 0 0 0 1 0

F

1. Er der utilgængelige bygninger eller bygningsdele?
Angiv årsag/begrundelse/er den normalt tilgængelig.

2. Er der specielle bemærkninger til termoruder?

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

JA NEJ

X

BYGNING
A

A

E

X

X

Det er ikke muliqt at besiqtiae under trægulvet. - Hvor der er beklædning af vægqene indvendigt kan bagved lig-
qende konstruktioner ikke - Ad. Pkt. 02: På besloflqe/se stidspunktet kunne der ikke konstateres

defekte termoruder. - Ad. Pkt. 03: Den overdækkede ferrasse, bygning E, er nedbrudt af råd p.g.a. manglende

vedligeholdelse og byggemåden er intermistisk, hvorfor b

Oplysninger til udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring:

ikke medtages i gennemgangen.
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1. Fundamenter/Sokler Bygning

1.0 Beton
Fundamentblokke
Andet:

ABCD-En
n
n
E
tr
tr
tr

nej I ia

Kommentar

Bemærkninger
1.1 Sokkel
1.2 Udvendige trapper
1.3 Andet:

ABC

B

2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk

3. Yder- og indervægge

Side 14 af 16

Bygning

4. Vinduer og døre

5. Lofter/Etageadski llelser

Bemærkninger nej Z iq 8
5.1 Lofter/etageadskillelser m
5.2 Loftbeklædninger/-materialer tr
5.3 Efterisolering n
5.4 Andet: Etaqeadskillelse over sta,@

F
A,C

6. Gulvkonstruktion og gulvr

Blank mur
Murværk med puds

tr
E
trn
m
E
tr
n
En
n
tr
n

nej I ia

ABC'

AB,C,D
ABCD

Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger
3.1 Facader
3.2 Gavle
3.3 Læmure
3.4
3.5
3.6
3.t
3.8

Indervægge
Udvendig efterisolering
Indvendig efterisolering
Vægbekiædninger/-materialer
Andet:

AC

2.0 Støbt i beton
Muret i bloksten eller klinker
Andet;Type;
Kælder
Krybekælder
Terrændæk

lag
Type
Ingen adgang til krybekælder
Kommentar

Bemærkninger nej A ia
2.1 Vægge
2.2 Drænlaglkapillarbrydende lag
2.3 Ventilation
2.4 Indvendigisolering
2.5 lndvendig beklædning
2.6 Etageadskillelse
2.7 Lyskasser
2.8 Andet:

trn
n
trn
E
tr
nn
n
E
tr
n
n
n
tr
n
n
tr

ABCD

B,C,D

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

Bemærkninger
4.1 Funktion
4.2 Konstruktion
4.3 Karn/ramme/dørblad
4.4 Glas
4.5 Glaslister
4.6 Topforsegiing
4.7 Kitning
4.8 Fugning
4.9 Sålbænke
4.10 Andet:

E
tr
ts
trn
tr
E
n
n
trnn
n
tr
n
trI]

nej I ia

ABCD

BCD

ABC

ABCD

3.0 Beton
Hulmur
Massiv mur
Træ
Andet;Type:
Formur

n
E
tr
n

ABCD
BC

Tegl/kalksandsten
Murværk med puds
Letbetonblokke
Træ
Træ med puds
Træbeton med puds
Bjælkekonstruktion

tr
!
n
n
nntl
n
tr
n
nn
n
tr
tr

ABCD-

Andet;Type:
Bagmur
Tegl/kalksandsten
Letbetonelementer
Træelementer
Andet;Type:
Indervæ g ge/Skillevægee
Beton
Letbeton
Let pladekonstruktion

ABCD

6.0 Gulv på strøer
Gulv på bjælker

n
E
tr
tr
Etl
tr

Kommentar

Bemærkninger
6.1 Gulvkonstruktion
6.2 Belægninger
6.3 Andet:

tl
nei J iaT

m
tr
D
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Byg n i n gsgen nemgan g - Forsi kri n gsoplysn i n ger
7. lndvendige trapper Bygning

Bemærkninger
7.1 Funktion
7.2 Konstruktion
7.3 Andet:

nej liaB tl
trn

C

8. Tagkonstru ktion/-belæg n ing/Skorsten

9. Vådrum

10. WS-installationer

Side 15 af 16

Bygning

11.0 Kommentar A

Bemærkninger nej a ia E
1l.l Andet: El-install. 8 A

Skorsten
Elementer
Muret
stål
Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger nej Z ia
8.2 I Skorsten, overflader
8.22 Skorsten, afdækning - top
8.23 Skorsten, indvendige overflader
8.24 Skorsten, inddækninger - tag
8.25 Andet:

A
A-

n
m
En
E

E
E
E
E
En

A

8.0

Bemærkninger
8.1 Tagbeiægning
8.2 Tagfald
8.3 Rygninger
8.4 Skotrender
8.5 Inddækninger
8.6 Hætter/aftræk
8.7 Sternbrædder
8.8 Vindskeder

Taekonstruktion
Ensidigt fald
Fladt tag
Sadeltag
Askonstruktion
Hanebåndsspær
Gitterspær
Bjælkespær
Andet;Type:
Taehældnins
0 grader
1-15 grader
15-35 grader
> 35 grader
Tagbelægning
Tegl
Betonsten
Fiberarmerede bølgeplader
Fiberarmeret skifer
Metalplader
Tagpap/tagduge
Stråtag
Plastplader
Andet;Type:_
Kommentar

En
En
tr
E
En
tr
E
n
tr

A

tl
m
tr
E
E
trtln
trn
E
Etl
E
tr
E
ntlnnn
tr
n
E
tr
E
n
D
E
tr
E

nej Z ia

Isolering

ABC

B
ABC

ABC

B
D,C

ABCD
B

8.9
8.10
8.1 I

8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

Dækbrædder
Udhængsbeklædning
Tagrender/tagnedløb
Kviste
Remender
Spær/lægter
Undertag/understrygning
Ventilation

Dampspærre
Gangbro
Andet: Tagkonstruktionen.

ABCD
8.12
8.13
8. t4
8.15

A,B

Bemærkninger nej Zia
9.1 Gulvkonstruktion/-belægning
9.2 Vægkonstruktion/-beklædning
9.3 Installationers tilslutninger
9.4 Fuger, brusekabine/badekar
9.5 Gulvafløb

vafløb

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Fald mod gul
Rumaftræk
Andet:

6
7
8

9
9
9

10.0 Olie/centralvarme
Gas/centralvarme
Fjernvarme
El-varme
Gulwarme;
Andet;Type:
Kommentar

Bemærkninger
I 0. I Vandinstallationer
I 0.2 Varmeinstallationer
I 0.3 Afløbsinstallationer
10.4 Olietanke
10.5 Vandstop
10.6 Lækagemelder E
10.7 Andet: Udvendigt afløb. N

Etln
E

n
nej J iaT

E

11. E1-installationer
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Fors i kri ngsoplysn i nger
Kommentarer til materialer og konstruktionsbeskrivelser

Bygning Bygningsdel Bemærkninger



TILSTANDSRAPPORT FOR EJENDOMME
TILLÆG TIL RAPPORT
Version 2.2

Allonge 1af1Side

Vej: Nørrebro 163 Post nr.: 7900 By: NYkøbing M

Kommunenr./Ejendomsnr.: 773 - 03257-2 Ejer: Søren Jensen Søndergaard

Matr.nr./Ejerlav : 309 A

HE nr: 326 Lbnr.: 361152 Dato: 15-12-98

Bemærkninger til tilstandsrapport

Dato Poul Steffensen - beskikket bygningssagkyndig
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Aktuelt tinglyst dokument

Dokur*ea.:t:
Dato/løbenummer:

Realkreditpantæhrev:

06.0 4 .20 1 1 - 1 00237 981 4

Kontantlån
1 38533003

Kapitalcenter: F

06.04.2011 15:07:48

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

TOTALKREDIT A/S
HelgeshøjAlle 53
2630 Taastrup
21832278

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Debitor har personligt gældsansvar

Frank Søndergaard Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
080869-****

Debitor har personligt gældsansvar

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

$enest påtegreet:

Hjendom
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Kredit*r
Navn:

Cvr-nr

ffiebltor:
Navn:

Cpr-nr.

Personl igt gældsansvar:

ffiehitor:
Navn:

Cpr-nr

Personl igt gældsansvar
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FlovedstoN:

Refinansiering.:
Refi na nsieri ngsi nterval :

Tidspunkt for første
refinansiering:

hovedstol

1.360.000 DKK

Lån kan refinansieres på ændrede vilkår.
1år

Oktober 2011

30 år
30 år
Løbetiden er fast.

1,6931 0/o

Renten ændres ved rentetilpasning, der sker ved
refinansiering af hele lånets obligationsrestgæld.

Annuitetslån.
Der er aftalt mulighed for afdragsfrihed

Perioden 1. januar - 31. marts forfalder 11. marts
Perioden 1. april - 30. juni forfalder 11. juni
Perioden 1. juli - 30. september forfalder 11. september
Perioden 1. oktober - 31. december forfalder 11. december

Lånerestgæld
0,125 0/o

16,8 o/o

MORARENTER

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige
betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende
gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten
beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t.
med den anførle sats pr. påbegyndt måned regnet fra
forfaldsdagen indtil betaling sker. Kreditor fastsætter
beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan
ændres uden varsel.

BIDRAG

Bidraget tilskrives hver termin med den anførte bidragssats qg1

Løbetid:
Maksimal løbetid
Aftalt løbetid:

Variabeå rente:
Pålydende årlig rente

Øvrige rentevilkår:

Eetallngsvilkån:
Tilbagebetalingsmåde
Afdragsfrihed:
Betalingstermin:

Bidrag:
Grundlag for beregning af
bidragssatsen:
Procentsats:

Arlig morarente:
Øvrige betal ingsvil kår
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Opsågelsesvilkår:

Øvrige opsigelsesvilkår:

beregnes af lånets restgæld

Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre
størrelsen af bidraget samt ændre beregningsmåden for
bidraget.

Forudsat kreditors accept, kan der inden for lånets løbetid
bevilges afdragsfrihed i en eller flere perioder i

overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning.

I de perioder, hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales
lånet som annuitetslån.

Lånets restgæld forfalder til fuld betaling i lånets sidste termin,
og restgælden kan højst udgøre summen af de ikke betalte
afdrag ide afdragsfrie perioder.

Ydelserne på lånet fastsættes således, at der opnås dækning
for rente og indfrielse af de i anledning af lånet udstedte
obligationer, bortset fra det beløb, der ved en renteperiodes
udløb skal refinansieres samt for bidrag, jf. dog afsnittet om
refinansiering. Ved renteperiode forstås tidsrummet fra lånets
udbetaling henholdsvis ordinære refinansiering frem til
tidspunktet for den efterfølgende ordinære refinansiering
henholdsvis lånets udløb.

I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld
afuikling af lånet, herunder til indfrielse af de obligationer, som
ligger bag lånet. Der betales rente og bidrag indtil udgangen
af terminen.

Ved ændringer af refinansieringstidspunktet kan kreditor
samtidig bestemme at forfaldsdagen og sidste rettidige
betalingsdag for terminsydelser ændres.

Pantebrevet er i nkonvertibel
INDFRIELSE

Lånet er inkonverterbart og kan således kun indfries
ekstraordinært ved indlevering af obligationer til kreditor
svarende til lånets obligationsrestgæld og indfrielsestidspunkt.
Ved indfrielse med obligationer skal disse være af samme
fondskode som de bag lånet liggende obligationer. Delvis
ekstraordinær indfrielse kan kun ske forholdsmæssig i de
enkelte fondskoder bag lånet. Ved delvis indfrielse sker der en
regulering af ydelsen på lånet.

Ekstraordinær indfrielse på tidspunktet for en refinansiering
skal ske med mindst 1 måneds varsel. Der kan ikke foretages
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Rektaklaursul:

ekstraordinær indfrielse i den sidste måned forud for
tidspunktet for en refinansiering. Kreditor kan ændre disse
frister.

Ved ekstraordinær indfrielse på tidspunktet for en
refinansiering kan låntager indfri refinansieringsbeløbet
kontant ved betaling af det beløb, der kræves til indløsning af
obligationsbeløbet til pari.

Ved en ændring af refinansieringstidspunktet, ændres
tidspunkterne for indfrielse tilsvarende.

Hvis de på lånet frem til indfrielsestidspunktet betalte renter
og afdrag er mindre end de frem til indfrielsestidspunktet
påløbne renter på den bag lånet liggende obligationsrestgæld,
skal forskelsbeløbet - samtidig med indleveringen af
obligationer - kontant indbetales til kreditor. Hvis de på lånet
frem til indfrielsestidspunktet betalte renter og afdrag er større
end de frem til indfrielsestidspunktet påløbne renter på den
bag lånet liggende obligationsrestgæld, godtgøres låntager
forskelsbeløbet. Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres
forskelsbel øbet forholdsmæssigt.

Ved fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse pr. en
anden dag end første dag i en terminsperiode skal der betales
forholdsmæssig ydelse til indfrielsesdagen.

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant.

Dette pantebrev kan ikke gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

Dette dokument er med oprykningsret.

Dette lån er ydet i Totalkredits kapitalcenter F. Lånet og det
tilhørende realkreditpantebrev, overføres uden yderligere
vedtagelse til Totalkredits kapitalcenter E, når den garanti, der
er stillet for tinglysning af realkreditpantebrevet, frigives af
Totalkredit. Overførslen af lånet og realkreditpantebrevet sker
dog under alle omstændigheder senest 6 måneder (2 år ved
forhåndslån) efter lånetilbudets udstedelse. Vilkårene for lånet
forbliver uændret gældende ved overførslen til Totalkredits
kapitalcenter E.

Dette pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved
udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer eller r43

Retsfo nføå g n i n gsfo rb u d

0prykningsret:

$ærlige bestemrnelser;
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særligt dækkede obligationer

Refinansiering sker med virkning fra den 1. i den anførte
refinansieringsmåned.Første refinansiering sker et år senere
end det anførte refinansieringstidspunkt, hvis lånet udbetales i

måneden før den anførte refinansieringsmåned.

Det kan i tilfælde af sædige kursforhold ved lånets udbetaling
og/eller refinansiering være nødvendigt, at kreditor med
virkning fra en refinansieringsmåned i år, hvor der ikke skal
ske refinansiering, udsteder yderligere obligationer i lånets
løbetid, hvorved lånets obligationsrestgæld øges, og således
at det er denne forøgede obligationsrestgæld, der skal
afdrages henholdsvis indfries. En sådan udstedelse af
yderligere obligationer medfører en ændring af lånets
kontantrente set i forhold til den ved udbetalingen henholdsvis
refi na nsieri nge n fastsatte konta ntre nte. Kred itor fastsætter
hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og
fastsætter i øvrigt vilkårene for refinansieringen.

Hvis en sådan yderligere udstedelse af obligationer er
nødvendig, vælger kreditor, i hvilke fondskoder obligationerne
skal udstedes.

Kreditor kan med minimum 2 måneders varsel til et
refinansieringstidspu n kt bestemme, at
refinansieringstidspunktet ændres til en anden dato. Ændring
af refinansieringstidspunktet kan ske således, at den
førstkommende renteperiode enten bliver kortere eller
længere. Herefter vil lånet blive refinansieret med det anførte
interval. Kreditor kan dog senere på ny - med samme varsel,
træffe bestemmelse om ændring af refinansieringstidspunktet.

Forudsat kreditors accept kan debitor i forbindelse med en
refinansiering aftale ændring af refinansieringshyppigheden
og lånets terminsantal. Kreditor fastsætter hvilke ændringer,
der kan indgås aftale om.

FORFALD OG OPSIGELSE

Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden
varsel, hvis:

- debitor træder i solvent likvidation, standser sine betalinger,
erklæres konkurs eller indleder forhandlinger om udenretlig
akkord,

- ejendommen overgår til anden anvendelse, der ville have
medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere
værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er
ydet. Debitor har pligt til at underrette kreditor om ændret
anvendelse.

- lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke
opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori u,a,
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ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår
sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale
lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes
inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig
garanti m.v.,

- ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig
dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller
mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets
udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt
til at underrette kreditor om ændret anvendelse.

Kreditor kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse,
hvis:

- debitor, som ejer af bygning på lejet grund uden kreditor
forudgående samtykke fremlejer det lejede, opsiger, hæver,
misligholder eller ændrer lejekontrakten med grundejeren,

- ejendommen uden kreditors forudgående samtykke udlejes
for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på
dette og foranstående lån,

Pantebrevets uoverdragelighed er ikke til hinder for,

- at et formidlende pengeinstitut, som har stillet supplerende
sikkerhed for lånet, indtræder i panteretten i tilfælde af det
formidlende pengeinstituts ekstraordinære indfrielse af lånet.
Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af et
formidlende pengeinstituts indfrielse, forbliver vilkår om
indfrielse og opsigelse uændrede iforhold til efterstående
pant- og udlægshavere.

- at Totalkredits rettigheder overdrages til Nykredit Realkredit
ÆS, såfremt koncernforbindelsen mellem Nykredit Realkredit
AIS og Totalkredit ÆS måtte ophøre.

- at lånet og pantebrevet overdrages til et andet
koncernforbundet kreditinstitut, som finansierer lånet ved
udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. reglerne i lov
om finansiel virksomhed om fælles funding, og der kan i så
fald videregives oplysninger om låntager mellem Totalkredit
og det koncernforbundne kreditinstitut. Betalinger efter dette
pantebrev skal i så fald fortsat ske til Totalkredit, medmindre
låntager modtager særskilt meddelelse om andet
betalingssted fra det koncernforbundne kreditinstitut.

- at dette lån, der er ydet i Totalkredits kapitalcenter F, af
Totalkredit til enhver tid uden yderligere vedtagelse, kan
overføres sammen med lånets pantebrev til Totalkredits
kapitalcenter E. Overførslen af lån og pantebrev sker dog
under alle omstændigheder senest 6 måneder (2 år ved
forhåndslån) efter lånetilbuddets udstedelse.

145
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Følgende servitutter
respekteres:
Dalolløbenummer:
Dokumenttype:

Pantebnevsform a.l lar:
I øvrigt gælder
Justitsmin isteriets al mindel ige
betingelser AB:

BYGNING PA LEJET GRUND

Hvis pantet omfatter bygninger på lejet grund, giver
pantebrevet sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud,
depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig
ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som kreditor måtte
blive afkrævet af grundejeren i henhold til den med debitor
indgåede lejekontrakt, jf. pkt. 8 i Justitsministeriets
pantebrevsformular B. Denne sikkerhed kan dog højst udgøre
et beløb svarende til et års leje.

09.11 .2004-10659-72
Servitut

1) Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af
forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til
enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og
bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder
eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2) Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan
nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer
efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at
acceptere, at der skal ske nedbringelse af realkreditlån,
såfremt lånet er ydet i strid med lov om realkreditlån og
realkreditobligationer mv., jf. $ 53, stk. 1 i lov om finansiel
virksomhed.

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

4) Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser
ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne
fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. lndbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af
debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring,
medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæ|. rao
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6) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbeh ør efter
tinglysningslovens SS 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtn i n gsafg ifter, samt erstatn i ngs- og fors i kri ngssu m mer

7) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsi kri n gsselskabers teg n i n g af byg n i n gsbra ndforsi kri ng er
opfyldt.

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

medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

9) Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange
kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr.4,

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

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende
sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes,
herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for
erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,

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

f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf
skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af
ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

r47
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E!ektron isk akt anrne!delse
information:

Anmelder:

Cvr-nr

Kontaktoplysninger:

Erklaeringer

Betalt ti arglys n i n gsafgift:

Fjordbank Mors af 2011 ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
33765843

Bettina Stenfeldt,

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

1.400 DKK

Ejendorn:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

TingNysningsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

06.04.2011 15:07:48

Realkreditpantebrev

Status;

Dokumenttype:

Dato/løbenumå$er:

45.02.202010.45:49

06.04.20 1 I - I 00237 98 1 4
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Realkreditpantebrev

Ejendonr:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Kontantlån
1 38533003

Kapitalcenter: F

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Debitor har personligt gældsansvar

FJORDBANK MORS A/S
Algade 2
7900 Nykøbing M

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

Frank Søndergaard Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
080868-****

Debitor har personligt gældsansvar

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M

Vedr. TL S 49C, stk. 2 - Erklæring om anvendelse af
anmelderordning på debitor og kreditorrettigheder Anmelderrnn

Sebitor:
Navn:

Cpr-nr.

Personl igt gældsansvar:

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

Debitor:
Navn:

Cpr-nr.

Personligt gældsansvar:

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:
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Kreditor:
Navn:

Cvr-nr

erklærer i henhold til Tinglysningslovens $ 49 c, stk. 2, at det
digitale dokument hidrører fra den, der ifølge tingbogen er
berettiget til at råde over den pågældende ret, eller er udstedt
med hans samtykke, og at han har forpligtet sig som anførti
det digitale dokument.

TOTALKREDIT ÆS
Helgeshøj Alle 53
2630 Taastrup
21832278

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

1.360.000 DKK

Lån kan refinansieres på ændrede vilkår
1år

Oktober 2011

30 år
30 år
Løbetiden er fast

1,6931 0/o

Renten ændres ved rentetilpasning, der sker ved
refinansiering af hele lånets obligationsrestgæld.

Annuitetslån.
Der er aftalt mulighed for afdragsfrihed

Perioden 1. januar - 31. marts forfalder 11. marts
Perioden 1. april - 30. juni forfalder 11. juni
Perioden 1. juli - 30. september forfalder 11. september
Perioden 1. oktober - 31. december forfalder 11. december

Lånerestgæld
0,125 0/o

Hovedstol:

Refinansiering.:
Refinansieringsinterval
Tidspunkt for første
refinansiering:

tøbetid:
Maksimal løbetid
Aftalt løbetid:

Variabel nente:
Pålydende årlig rente:

Øvrige rentevilkår:

tsetalingsvilkår:
Tilbagebetalingsmåde
Afdragsfrihed:
Betalingstermin:

Bidrag:
Grundlag for beregning af
bidragssatsen:
Procentsats:

Adig morarente: 150
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Øvrige betalingsvil kår: MORARENTER

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige
betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende
gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten
beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t.
med den anførte sats pr. påbegyndt måned regnet fra
forfaldsdagen indtil betaling sker. Kreditor fastsætter
beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan
ændres uden varsel.

BIDRAG

Bidraget tilskrives hver termin med den anførte bidragssats og
beregnes af lånets restgæld.

Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre
størrelsen af bidraget samt ændre beregningsmåden for
bidraget.

Forudsat kreditors accept, kan der inden for lånets løbetid
bevilges afdragsfrihed i en eller flere perioder i

overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning.

I de perioder, hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales
lånet som annuitetslån.

Lånets restgæld forfalder til fuld betaling i lånets sidste termin,
og restgælden kan højst udgøre summen af de ikke betalte
afdrag ide afdragsfrie perioder.

Ydelserne på lånet fastsættes således, at der opnås dækning
for rente og indfrielse af de i anledning af lånet udstedte
obligationer, bortset fra det beløb, der ved en renteperiodes
udløb skal refinansieres samt for bidrag, jf. dog afsnittet om
refinansiering. Ved renteperiode forstås tidsrummet fra lånets
udbetaling henholdsvis ordinære refinansiering frem til
tidspu nktet for den efterfølgende ord i nære refi nansieri n g
henholdsvis lånets udløb.

I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld
afuikling af lånet, herunder til indfrielse af de obligationer, som
ligger bag lånet. Der betales rente og bidrag indtil udgangen
af terminen.

Ved ændringer af refinansieringstidspunktet kan kreditor
samtidig bestemme at forfaldsdagen og sidste rettidige
betalingsdag for terminsydelser ændres.

Pantebrevet er inkonverti bel.
INDFRIELSE 151

0psigelsesvilkår:

Øvrige opsigelsesvil kår:
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Rektaklausuå:

Lånet er inkonverterbart og kan således kun indfries
ekstraordinært ved indlevering af obligationer til kreditor
svarende til lånets obligationsrestgæld og indfrielsestidspunkt.
Ved indfrielse med obligationer skal disse være af samme
fondskode som de bag lånet liggende obligationer. Delvis
ekstraordinær indfrielse kan kun ske forholdsmæssig i de
enkelte fondskoder bag lånet. Ved delvis indfrielse sker der en
regulering af ydelsen på lånet.

Ekstraordinær indfrielse på tidspunktet for en refinansiering
skal ske med mindst 1 måneds varsel. Der kan ikke foretages
ekstraordinær indfrielse i den sidste måned forud for
tidspunktet for en refinansiering. Kreditor kan ændre disse
frister.

Ved ekstraordinær indfrielse på tidspunktet for en
refinansiering kan låntager indfri refinansieringsbeløbet
kontant ved betaling af det beløb, der kræves til indløsning af
obligationsbeløbet til pari.

Ved en ændring af refinansieringstidspunktet, ændres
tidspu nkterne for indfrielse tilsvarende.

Hvis de på lånet frem til indfrielsestidspunktet betalte renter
og afdrag er mindre end de frem til indfrielsestidspunktet
påløbne renter på den bag lånet liggende obligationsrestgæld,
skal forskelsbeløbet - samtidig med indleveringen af
obligationer - kontant indbetales til kreditor. Hvis de på lånet
frem til indfrielsestidspunktet betalte renter og afdrag er større
end de frem til indfrielsestidspunktet påløbne renter på den
bag lånet liggende obligationsrestgæld, godtgøres låntager
forskelsbeløbet. Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres
forskelsbel øbet forholdsmæssi gt.

Ved fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse pr. en
anden dag end første dag i en terminsperiode skal der betales
forholdsmæssig ydelse til indfrielsesdagen.

Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant

Dette pantebrev kan ikke gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

r52

Retsfonføl g n i n gsforbud :

0prykningsret:
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Dette dokument er med oprykningsret.
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Følgende servitutter
respekteres:

Frklæringer:

Servitutter tinglyst til og med 06.01 .2011 respekteres

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

Dette lån er ydet i Totalkredits kapitalcenter F. Lånet og det
tilhørende realkreditpantebrev, overføres uden yderligere
vedtagelse til Totalkredits kapitalcenter E, når den garanti, der
er stillet for tinglysning af realkreditpantebrevet, frigives af
Totalkredit. Overførslen af lånet og realkreditpantebrevet sker
dog under alle omstændigheder senest 6 måneder (2 år ved
forhåndslån) efter lånetilbudets udstedelse. Vilkårene for lånet
forbliver uændret gældende ved overførslen til Totalkredits
kapitalcenter E.

Dette pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved
udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer eller
særligt dækkede obligationer.

Refinansiering sker med virkning fra den 1. i den anførte
refinansieringsmåned.Første refinansiering sker et år senere
end det anførte refinansieringstidspunkt, hvis lånet udbetales i

måneden før den anførte refinansieringsmåned.

Det kan i tilfælde af særlige kursforhold ved lånets udbetaling
og/eller refinansiering være nødvendigt, at kreditor med
virkning fra en refinansieringsmåned i år, hvor der ikke skal
ske refinansiering, udsteder yderligere obligationer i lånets
løbetid, hvorved lånets obligationsrestgæld øges, og således
at det er denne forøgede obligationsrestgæld, der skal
afdrages henholdsvis indfries. En sådan udstedelse af
yderligere obligationer medfører en ændring af lånets
kontantrente set i forhold til den ved udbetalingen henholdsvis
refinansieringen fastsatte kontantrente. Kreditor fastsætter
hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af og
fastsætter i øvrigt vilkårene for refinansieringen.

Hvis en sådan yderligere udstedelse af obligationer er
nødvendig, vælger kreditor, i hvilke fondskoder obligationerne
skal udstedes.

Kreditor kan med minimum 2 måneders varsel til et
refi nansieringstidspu nkt bestemme, at
refinansieringstidspunktet ændres til en anden dato. Ændring
af refinansieringstidspunktet kan ske således, at den
førstkommende renteperiode enten bliver kortere eller

153

Særåige bestemmelsen:
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længere. Herefter vil lånet blive refinansieret med det anførte
interval. Kreditor kan dog senere på ny - med samme varsel,
træffe bestemmelse om ændring af refinansieringstidspunktet.

Forudsat kreditors accept kan debitor iforbindelse med en
refinansiering aftale ændring af refinansieringshyppigheden
og lånets terminsantal. Kreditor fastsætter hvilke ændringer,
der kan indgås aftale om.

FORFALD OG OPSIGELSE

Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden
varsel, hvis:

- debitor træder i solvent likvidation, standser sine betalinger,
erklæres konkurs eller indleder forhandlinger om udenretlig
akkord,

- ejendommen overgår til anden anvendelse, der ville have
medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere
værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er
ydet. Debitor har pligt til at underrette kreditor om ændret
anvendelse.

- lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke
opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori
ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår
sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale
lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes
inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf,

bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig
garanti m.v.,

- ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig
dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller
mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets
udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt
til at underrette kreditor om ændret anvendelse.

Kreditor kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse,
hvis:

- debitor, som ejer af bygning på lejet grund uden kreditor
forudgående samtykke fremlejer det lejede, opsiger, hæver,
misligholder eller ændrer lejekontrakten med grundejeren,

- ejendommen uden kreditors forudgående samtykke udlejes
for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på
dette og foranstående lån,

Pantebrevets uoverdragelighed er ikke til hinder for,

- at et formidlende pengeinstitut, som har stillet supplerende
sikkerhed for lånet, indtræder i panteretten i tilfælde af det
formidlende pengeinstituts ekstraordinære indfrielse af lånetrs+
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Fantebrevsforryruåar:
I øvrigt gælder
Justitsmi n isteriets al mindelige
betingelser AB:

Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af et
formidlende pengeinstituts indfrielse, forbliver vilkår om
indfrielse og opsigelse uændrede iforhold til efterstående
pant- og udlægshavere.

- at Totalkredits rettigheder overdrages til Nykredit Realkredit
ÆS, såfremt koncernforbindelsen mellem Nykredit Realkredit
ÆS og Totalkredit ÆS måtte ophøre.

- at lånet og pantebrevet overdrages til et andet
koncernforbundet kreditinstitut, som finansierer lånet ved
udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. reglerne i lov
om finansiel virksomhed om fælles funding, og der kan i så
fald videregives oplysninger om låntager mellem Totalkredit
og det koncernforbundne kreditinstitut. Betalinger efter dette
pantebrev skal i så fald fortsat ske til Totalkredit, medmindre
låntager modtager særskilt meddelelse om andet
betalingssted fra det koncernforbundne kreditinstitut.

- at dette lån, der er ydet i Totalkredits kapitalcenter F, af
Totalkredit til enhver tid uden yderligere vedtagelse, kan
overføres sammen med lånets pantebrev til Totalkredits
kapitalcenter E. Overførslen af lån og pantebrev sker dog
under alle omstændigheder senest 6 måneder (2 år ved
forhåndslån) efter lånetilbuddets udstedelse.

BYGNING PA LEJET GRUND

Hvis pantet omfatter bygninger på lejet grund, giver
pantebrevet sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud,
depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig
ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som kreditor måtte
blive afkrævet af grundejeren i henhold til den med debitor
indgåede lejekontrakt, jf. pkt. 8 i Justitsministeriets
pantebrevsformular B. Denne sikkerhed kan dog højst udgøre
et beløb svarende til et års leje.

1) Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af
forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til
enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og
bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder
eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2) Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan
nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer
efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at
acceptere, at der skal ske nedbringelse af realkreditlån,
såfremt lånet er ydet i strid med lov om realkreditlån og
realkreditobligationer mv., jf. $ 53, stk. 1 i lov om finansiel
virksomhed.

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

4) Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser
ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne
fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. lndbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af
debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring,
medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæ|.

6) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens SS 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtn i n gsafg ift er, samt erstatn i n gs- og forsi kri ngssu m me r

7) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsi kri n gsselska bers teg n i n g af byg n i n gsbra ndfors i kri ng er
opfyldt.

B) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter
herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og
kautionsforsi kri ngspræm ie r samt morarenter. Kred itor har
endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt
ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til
varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt ioverensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i

medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostn i nger i anled ning af forsinket betali ng.

9) Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange
kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr.4, ts6
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b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,

c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende
sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes,
herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for
erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,

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

f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf
skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af
ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

lVæ #æ n s tiå * n de a n rw e {d* rop fys ar t n g æ r a n dæ rs kru v* s a f e n e a f
efi{??efder"

Anmelder:

Cvr-nr.:

Kontaktoplysninger:

Anmelders sagsnummer:

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Bettina Stenfeldt,

Tinglysni*rgsafgift:
Afgift: 1.400 DKK

Afgiftspligtigt beløb:
Pålydende nyt lån:

Nominel værdi:
I ndfrielseom kostn i nger:
Forholdsmæssige
omkostninger:
Restgæld:
Fra pantebrev:

Anmelder erklærer, at følgende
oplysninger er lagt til grund for
omregning til danske kroner:

57 7 dea2f -6fb 1 -4d 00 -bf32-0921f0 0 1 acOc

O DKK
1.360.000 DKK

O DKK

O DKK
1.500.000 DKK
02.09.2008-6172-72

L57
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Kurstype: Officiel middelkurs
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$torkundenun"!mer:

ErklærinEer vedr.
tånglysningsafgift:

Dato/løbenummerl

29217890
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning

Afgiftsbegynstigelse/overførsel af afgift Tinglysning af dette
pantebrev sker på vilkår om aflysning indenfor 6t år af det
angivne pantebrev. Dette pantebrev giver pant i mindst 1 år i

samme ejendom(me).
02.09.2008-6172-72

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tinglysningsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

06.04.2011 15:07:48

Realkreditpantebrev

06.04.20 1 1 - 1 00237 98 1 4

02.09.2008-6172-72
4
Pantebrev
1.500.000 DKK
12,25 0/o

FJORDBANK MORS A/S

$taturs:

Dokumenttype

Dato/løbenucnmer:

Anmærkninger:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Kreditor:

158
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)

Afgift

Ejerlav: Nykøbing Mors Mar$order
Matr. nr: 309 a
Gade og husnr.: Nørrebro 163

6.700,00 kr

Side 1

sxao 6 ", qUlS

Anmelder:
Sparekassen Vestsalling
Skive afdelingen
Resenvej 77
7800 Skive
Tlf.nr.96 140377

Akt:
(udfyldes af tinglysningskontoret)

'\'

giver herved

Kreditor miglos selv eller den, til hvem nærværende ejerpantebrev måtte blive
overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse.

Gældens stønelse Kr. 350.000,00 skriver kr. trehundredeoghalvtredstusinde 00/100
kr.

Debitor(er)s
navn(e)
og bopæl(e)

Rente- og
betalingsvilkår

Opsigelse

Ejerpantebrev
(tast ejendom)

Ejendommen Hotel Hurup ApS
Skrænten 25
7900 Nykøbing M

Ved tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom(me), forrentes
ejerpantebrevet fra tva n gsa u ktionstidspunktet til beta li ng fi nder sted
Renten udgør 10,00 o/o pr. år over Nationalbankens diskonto på
tva ngsa uktionstidspu nktet.

Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden.

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag
kan kreditor fodaåge kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a.

(EhIFART il8?F84 lll ilt]l:lir"111166 'l3u"L1.:r-r[4 :]

6"7t_tt-1 rt-ttl

o
FORMUlA
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Side 2

Matr.nr. 309 a Nykøbing Mors Markjorder

lngen

Pantebrevet respekterer de før den 27-09-20A4 tinglyste servitutter og andre byrder
med og uden pant, hvorom henvises tilejendommens blad itingbogen.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51og andre meddelelser, der efter loven skal
sendes til pantekreditor bedes sendt til:

Sparekassen Vestsalling, Skive afdeti ngen, Resenvej 77, 7 80A Skive,

der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på
nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og
relaksationspåtegninger

I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele heraf skifter ejer, kan
kreditor uanset foranstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet
straks. Den i pantebrevet sædvanemæssige tekst - Justitsministeriets
pantebrevsformular A pkt. 10 - indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette
pantebrev.

I øvrigt gælder Justilsministeriets pantebrevsformular A, se sidste side.

\

r

Den pantsatte
ejendom

Oprykkende
panteret efter

Respekterede
servitutter m.v.

Særlige
bestemmelser

o

t','" I

161
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Side 3

4frr*7Dato

Underskrifter

Vitterligheds-
påtegning

L<
Ejendommen Hotel Hurup ApS

For så vidt pantebrevet alene underskrives af
debitor,.erklærer denne samtidig at være
ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov
om ægteskabets retsvkkninger S 18.

Poshr.,rby (iblokbogstaver)

For så vidt debitor er gift, giver
medunderskrevne ægtefælle.samtykke i

pantsaetningen. Er ægtefællen medejer,
underskrives som debitor og pantsætter

ala .@
Stilling {i blokbogståver)

Til vitterlighed om ægte underskrifVunderskrifter, dateringens rigtighed og
udstederens/udstedernes myndighed:

(i blokbogsl,aver) Navn (i blokbogstaver)

Stillino li blokboostaverl

Somoul"tuec gS 1Xrq6a7ø1/ /z
Adresse (i blokb0061aver)

clnzøzlVHsz
Posair./by (i blokbogsta'rer)

toRMutA
rryrAcfn

,'1{"

r62
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Side 4

Justitsministeriets pantebrevsformular A

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

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

3. Ophævet.

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

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens $$ 37 og 38, indtægter, herunder
lejq og forpagtnin g safgifter, samt erstatnings- og forsikrin gssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabets tegning af bygningsbrandforsikring er
opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende
karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspraemier - morarenter og gebyr efter pkt. 8.
Kreditor har ehdvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse,
berigtigelse af gældsoveriagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfaelde af retsskridt mod pantet
fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger,
der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i

medfør af loven udstedte bekendgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket
betaling.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, med mindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes
om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder
omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskifte senest 3 uger efter, at endeligt skøde er
tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kap han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte,

. . . I-o.rjgnge qt gepyr på 2oÅ at pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr." '' Hiii5.d;t ei'VeOtaget i pantebr€vbt, at kapitalen helt eller O-etvisforfatOef Vdd djeiskifte;'skal betaling ske inden
samåe frist, dog ienest 3 måneder eftei ejendom'mens enoelige overtagelse, ii. pft. I i. - . i

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende titfælde;

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

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

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

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig.adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftah ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt 8.

10. Med mlndre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfaelde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes mislighoidelse af pantebrevet eller af andrq forpligtelssr, hvis restancer og ør'rige
forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister.
Pantebrevets bestemmelser om misligholdeise, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og besternmelser om, at
pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efier den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som

t
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Allonge til ejerpantebrev kr. 350.000,- udstedt af Ejendommen Hotel Hurup ApS med pant i
matr.nr. 309-a Nykøbing Mors Markjorder.

Anmelder:

R\ Soarclcæsen\€ .YESTSALTIT{G

Hesemej Z
7800 Skive
Ttf.96 14 03 77

Som skødehaver ifølge endelig adkomst meddeler undertegnede herved tilladelse til, at nærvæ-
rende pantebrev tinglyses med ubetinget panteret iden pantsatte ejendom på den i pantebrevets
forudsatte prioritetsplads, med bemærkning, at pantsætningen efter udstykning alene skalvedrøre
det nu til Ejendommen Hotel Hurup ApS overdragne areal.

Nykøbing Mors, den 23. november 2004

Morsø - som skødehaver:

Pleidrup Poulsen I Dreydr
kommunaldirektør

Tilvitterlighed for underskriftens ægthed, daterings rigtighed og udstederensiudstedernes myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Adresse Adresse

Pcstnr:. qg-6ii
j-.l:i.."j.-.-.-.. .:--r:i:';_ "r.':i, i rir-: : ''..

Postnr. og

ronxlun
InIxffEt

L64
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ReLten i Nykøbing Mors
Tinglysningsaf de1 j.ngen

Akt. nr. :

Side: Lg

72 B 443

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk L.350.000
Vedrørende maEr.nr. 309 A, Nykøbing Mors Markjorder
Ejendomsejer: Fam Furbos Inv.selsk. af 2008 ApS
Lyst, fØrst,e gang den: 30.1L ,2004 under nr. l-1"191-

SenesE ændret den : 09.0L.2009 under nr. It2

Opr lyst for kr. 350.000
Herefter lyst for kr. L.350.000

Retten i Nykøbing Mors den 1-5.01-.2009

Heidi Søgaard Madsen
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Side 16

Afsift k. 16,40q;00

Tillæg tileierpantebrev stort kr. 350.000,00 med pant i matr. nr. 309 A,Nykøbing Mors Markjordbr
udstedt af Fam. Furbos lnvesteringsselskab

Anmelder:
Morsø Bank
Friskolevej 16
Bjergby
7950 Erslev
Tlf.nr. 97 74 01 11

Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom

Næryærendå pantebrev kr. 350.000,00
forhøjes herved.med kr. 1.000.000,00
til i alt kr. 1.350,000,00
Skriver kroner: enm illiontreh undredeogha lvtredstusinde 00/1 00

Meddelelser.der i henhold til loven, samt øvrige meddelelser der skal tilgå pantekreditor, [ådes
fremtidig sendt.til:

Morsø Bank
Friskolevei 1 6, Bjergby
7950 ErsleV

der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne, at underskrive påtegninger af enhver art på
næruærende:ejerpantebrev, herunder kvifterings-, transport-, moderations- og
relaksationspåtegninger.

Ejerpantebievets øvrige bestemmelser gentages ialle dets ord og punkter, idet dog bemærkes, al der
for så vidt angår forhøjelsesbeløbet meddeles afkald på en eventuel renteopskrivningsbestbmmblse.

Ejerpantebrevet består herefter af 16 sider
../

Erslev, den fr -/aO,

Påtegningen tiltrædes som debitor og kreditor
Fam. Furbos lnvesteringsselskab

Furbo
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Side 17

Til vitterlighbd.om ægte underskrifUunderskrifter, dateringens
udstederens/udstedernes myndi ghed:

og

Underskrift

Navn Nåvn

Adresss

(l blokbogstaver)

Adresss (i blokbogslaver)

7s00
Poshr./by 0 blokbogstaver) Postnr.rby (i blokbogslaver)

o

r67



Underpantsætning aI
pantebrev

ilokunnent som
undcrpantsættes:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

30.11 .2004-11191-72
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
04'1069-****

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M

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

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M

U nderpænthraver:
Navn:

Cvr-nr

*æhlton:
Navn:

Cpr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

KredåtCIr:

Navn:

Cpr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

168

05.02 2020 l0;53:50

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

Pantebrevet underpantsættes til underpanthaver

Nedensfåewdæ ærem*f#ær*pfysnrnger undersfrrcvæs afene a f
efifnæ{d8{"

Anrnelder:
FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Kontaktoplysninger: Marlene Kjeldgaard,
mkj@morsbank.dk

Anmelders sagsnummer: M80614205

Tinglysningsafglft:
Afgift: O DKK

Cvr-nr

Dokument:
Datolløbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Resultat af tinglysning

30.11 .2004-11191-72
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

Tinglyst
Status:

TtnElysningsdato

169
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Dokumenttype:

Dato/løbenummer:

Underpantsætni ng af pantebrev

1 8. 03.20 1 1 -1 002324086

0 1 .09.2009-000388 1 233
1

1.350.000 DKK
Morsø Bank, Bjergby, 7950 Erslev

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

170
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Påtegning

D.okurnent sorn påtegnes :

Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

30.11 .2004-11191-72
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
GADE OG PEDERSEN INVEST ApS

Debitorskifte

Debitor(er) indtræder i pantebrevet. Ved debitorskifte på et
ejerpantebrev indtræder debitor tillige som kreditor.
Udtrædende debitor(er) er ikke længere debitor på
pantebrevet.

ffijendorm:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Respekt

Påtegningen angiver, hvilke hæftelser og servitutter,
doku mentet fremover skal respektere.

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

02.09.2008-6172-72
Ejerpantebrev
1.500.000 DKK
GADE OG PEDERSEN INVEST ApS

1.360.000 DKK
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

Fø!gænde hæfteåser
respektenes:
Dato/løbenummer:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Fø!gende fremtidige
fr æftclser res pekteres
Hovedstol:
Låntype:
Sædige lånevilkår:

Kreditor:

F'ølågendc seruitutter
respektercs: L7L

05.A?^.20?-01C:55:53 Side 1 af B



Servitutter tinglyst til og med 09.11 .2004 respekteres

Kreditor:
Navn:

Cpr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

Transport

U dtræde nde kred itor(er) overd rager rettig hederne efter
dokumentet til kreditor(er) som indtræder.

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M

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

GADE OG PEDERSEN INVEST ApS
Plantagen 21
7900 Nykøbing M
31475058

FJORDBANK MORS A/S
Algade 2
7900 Nykøbing M

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

X.!dtraedende kreditor:
Navn:

Cvr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

Meddelelse i henhold til retsplejelovens kap. 51

Meddelelser i henhold til Retsplejelovens kapitel 51 og øvrigetz

05.02.202A 10:55:53 Side 2 af 8



meddelelser, der efter loven skal tilgå pantekreditor, bedes
sendt til meddelelseshaver(e).

Fa,r I dma gts bestem me! ser:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Fuldmagtsgiver:
Navn:

Cpr-nr

Fuldmagt

Fuldmagtshaver gives ret til at disponere over dokumentet i

det angivne omfang.

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

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

Påtegning

Fremtid ig respektpåteg ning
Kred itforen i n gspantebrev, Total kred it, CVR 2 1 83227 8, kr.
1.360.000. Kontantlån med rentetilpasning. lndeholder hel
eller delvis afdragsfri hed.

Debiton
Navn:

Cpr-nr.

Personl igt gældsansvar:

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Debitor har ikke personligt gældsansvar

FJORDBANK MORS A/S
Algade 2
7900 Nykøbing M

173
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Udtrædende debitor:
Navn:

Cvr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

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

GADE OG PEDERSEN INVEST ApS
Plantagen 21
7900 Nykøbing M
31475058

FJORDBANK MORS A/S
Algade 2
7900 Nykøbing M

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

det digitale dokument.

AKTI ESELSKABET MORSØ BANK
Algade 2
7900 Nykøbing M
81771014

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

AKTIESELSKABET MORSØ BANK
Algade 2
7900 Nykøbing M
81771014

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M

Udtrædende
rneddelelseshaver:
Navn:

Cvr-nr

ffledde!elseshaven:
Navn:

Cvr-nr.

Underpanthaver:
Navn:

Cvr-nr

Underskrevet i henhold til
anmelderordning af:

174
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Fuldrnagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

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

FJORDBANK MORS ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Frklaeringer:
Autoriseret anmelders digitalisering af fysiske pantebreve ved
påtegning. Autoriserede anmelder erklærer herved, at være i

besiddelse af det fysiske pantebrev på
anmeldelsestidspunktet, at pantebrevet er endelig digitaliseret
og at det fysiske pantebrev er på pantebrevets forside pålørt
et stempel "Digitaliseret og taget ud af omsætningen". -
Digitaliseringen sker med det indhold pantebrevet har i den
digitale tingbog. - Autoriseret anmelder påtager sig således
ikke noget ansvar for pantebrevets indhold, som det fremstår i

tingbogen på tidspunktet for digitalisering, men påtager sig at
sikre anmeldelse af evt. utinglyste relevante påtegninger efter
seneste tinglysning i det fysiske pantebrev samt evt.
pantsætninger senest i sammenhæng med næste
afgiftsbærende påtegning på pantebrevet. For så vidt angår
transporter, dog således, at det alene er den sidste transport i

en ubrudt række af transporter der tinglyses. -

Nsd, ensfående ænmelderopfysninger" underskrives æfene df
el\tnefd€n

Anmelder:
FJORDBANK MORS A/S
Algade 2
7900 Nykøbing M
29217890

Kontaktoplysninger Marlene Kjeldgaard,
mkj@morsbank.dk

Anmelders sagsnummer: MB0614502

Tinglysningsafgift:
Afgift:

L75

Cvr-nr.

05.02.202A 10:55.53

1.400 DKK
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Afgiftspligtigt beløb O DKK

29217890
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning

Storkundenurrmer:

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tinglysningsdato

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

17.03.2011 13:32:02

Fuldmagt

$tatus

Dokumenttype:

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst
$tatus:

Tånglysningsdato:

Eokumeslttype:
t76

05.02.2020 10:55:53

17.03.2011 13:32:02
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Meddelelse i henhold til retsplejelovens kap. 51

Status:

Ejendon'r:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

17.03.2011 13:32:02

Debitorskifte

Tinglysnlngsdato

Dokururenttype:

Status:

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

17.03.2011 13:32:02

Påtegning

Tinglysningsdato:

Dokumenttype

Ejendom
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a L77
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Status

Tinglysningsdato:

Tinglyst

17.03.2011 13:32:02

Respekt
Dokumenttype:

Statc.Is:

Fjendorn:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

17.03.2011 13:32:02

Transport

Tinglysningsdato:

Dokumenttype:

178
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Aktuelt tinglyst dokument

Udlæg:

Dskurnent:
Datolløbenummer: 09. 1 1 .201 1-1 003064941

09.11 .201109:49:59

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21659509
Retten i Holstebro

JYSKE BANK ÆS
Vestergade 8
8600 Silkeborg
17616617

Frank Søndergaard Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
080868-****

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Senest påteEeret:

H.!endoml

Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

tulyndighed:
Navn:

Cvr-nr.:
Myndighed

Ke'edltor
Navn:

Cvr-nr.:

Debitor:
Navn:

Cpr-nr

ffiebåtor;
Navn:

Cpr-nr

LJd!æg dats: 179
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Udlaeg beløb:

Elektronisk akt anrneldelse
information:

Anmelder:

Cvr-nr.:

Beta!t tiar g lysn in gsafg ltt:

Anmaerkningen:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

09.11 .2011

1.160.860 DKK

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21659509

O DKK

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - I 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 Vo

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mul ighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse:

180
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Status:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

09.11 .2011 09:49:59

Udlæg

09. 1 1 .201 1-1 003064941

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

Tinglysningsdato:

Dokurnenttype:

Dato/løbenummer:

Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

181
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f;jenrlonl:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer

Udlæg

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

FJORDBANK MORS AF 2011 ÆS
Algade 2
7900 Nykøbing M
33765843

Frank Søndergaard Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
080968-****

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21659509
Retten i Holstebro

Hermed meddeles det, at der er foretaget udlæg for det
angivne beløb

09.11 .2011

Krediton:
Navn:

Cvr-nr

SebåtCIr:
Navn:

Cpr-nr

Sebitor:
Navn:

Cpr-nr

Myndåg*:ed:
Navn:

Cvr-nr.:
Myndighed

Udlæg dato:

LJdlæg beløb

45.02.2024 11 .02.20

1.160.860 DKK

Side 1 af 3
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Nedenstående anm elderoplysninger underskrives a lene af
anme{den

Anrneldee':
Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21659509

Sendes også til chl@funchnielsen.dk

FS-624812011Anmelders sagsnummer:

Tinglysningsatglft:
Afgift: O DKK

Cvr-nr.:

E3'endonn:

Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tinglysningsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

09.11 .201109:49:59

Udlæg

09. 1 1 .201 1-1 003064941

20041109-10659-72
Servitut

Status

Dokumenttype:

Dato/åøbenumrner:

Annraerkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

183

OS .02.2020 1 1 '.02:20 Side 2 af 3



Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
lnkonvertibel
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

184
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Aktuelt tinglyst dokument

L.3d!æg:

Dokunlent:
Dato/løbenummer: 23.05.2014- 1 005363030

23.05.2014 10:01:39

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
1 95521 01

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

20.05.2014

Senest påtegnet:

ffijendcrn;
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Myndighed
Navn:

Cvr-nr.:

Kneelåtor

Navn:

Cvr-nr.:

DebEton:

Navn:

Cpr-nr

Ud!æg dato

L.9dl;eE beløh:

185

A5.02.2020 11:05.23

86.076 DKK

Side 1 af 4



Elektronisk akt anrneldelse
!nforrnation:

AnmeNder:

Cvr-nr

Kontaktoplysninger

Betalt ti nE lysn i n gsafg ift

AnmærkninEer:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Tillaegstekst

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

8069041069,
72383558
karen. noergaa rd @skat.d k

O DKK

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09.1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK A/S

ldeel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel

186
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Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer

TinElysningsdato:

Resu ltat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

23.05.2014 10:01:39

Udlæg

23.05.2014- 1 005363030

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04 .20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

Status:

Dokunnenttype:

CIato/løbenumi??er:

Anrcrærkninger:
Datolløbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige Iånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

187
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Ejendomr:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Udlæg

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Kreditor:
Navn: SKAT

Østbanegade 123
2100 København Ø
1 95521 01Cvr-nr.:

ffiehåtor:
Navn: Joan Furbo

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****Cpr-nr

Myndighed:
Navn: SKAT

Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101Cvr-nr.

Hermed meddeles det, at der er foretaget udlæg for det
angivne beløb

Lid{æg dat*
20.05.2014

LJrSåæg heiøb
86.076 DKK

Udlæg foretaget i debitors ideelle andel af ejendommen

Ns rfe rp s {eå æ w de æ øz rxx æftfær*g* fp's n øn g ær w w d* rs krivæ s æ fs n æ æ f
ænrmæfdæs."

uånr*cleier:

SKAT
Østbanegade 123 189

45.02:2020 '11:07 48 Side '1 af 3



Cvr-nr.

Kontaktoplysninger:

Anmelders sagsnummer: 8069041 069

Tinglysningsafgift:
Afgift: O DKK

Afgiftspligtigt beløb O DKK

2100 København Ø
19552101

Karen Margrete Nørgaard, Jernbanevej 6,4300 Holbæk
72383558
karen. noergaard @skat.d k

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tinglysr:ingsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

23.05.2014 10:01 :39

Udlæg

23.05.2014- 1 005363030

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 98 1 4
2
Realkreditpantebrev

Status:

DokuE'nenttype:

Dato/løbenurnmer

Anmærkningen:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

190

05.02.2020 11 07:48 Side 2 af 3



Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1 -1003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

191
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Aktuelt tinglyst dokument

Udlæg:

*okurnent:
Dato/løbenummer: 02.07 .2015- 1 006524349

02.07.2015 09:13:29

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264København K
21659509
Retten i Holstebro

X SYSTEMS ApS
Holmbladsvej 15
8600 Silkeborg
26522404

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

02.07.2015

$es?cst påtegnet;

Hje*:dæn::
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Myndighed:
Navn:

Cvr-nr.:
Myndighed:

Knealltor:
Navn:

Cvr-nr

Dehåtsr:
Navn:

Cpr-nr.

Udlæg dat*:

Udlæg beåøb:

L92

{i5 .02 .?-A20 1 1 :08.52

9.096 DKK

Side 1 af 4



Elektronisk akt annreldelse
inforn'rat!on:

Anrnelder':

Cvr-nr.:

tsetalt tinglysn in gsafg ift

Ann'rærkninger:
Datolløbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21659509

O DKK

20041 109-1 0659-72
Servitut

06.0 4.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK A/S

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

193

05.42.2020 1 1:08:52

Resu ltat af tinglysning

Side 2 af 4



$tatus

Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

02.07 .2015 09:13:29

Udlæg

02.07 .20 1 5- 1 006524349

20041 109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 98 1 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK A/S

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

Tinglysningsdato:

Dokurnenttype:

Dato/løbenummer:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor: 194
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Kreditor:
Navn:

Cvr-nr

Hjendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Udlæg

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

X SYSTEMS ApS
Holmbladsvej 15
8600 Silkeborg
26522404

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K
21 659509
Retten i Holstebro

Debåtor:
Navn:

Cpr-nr

Myndåghed:
Navn:

Cvr-nr.:
Myndighed

Hermed meddeles det, at der er foretaget udlæg for det
angivne beløb

LJdlæg dato:
02.07.2015

Ue$?aeg beiøb:
9.096 DKK

Næ rSæ sz s taå æ n ds # {? {w # fd#rcp {ys n xw g #r s,r tr d8 r"s {rrs wæs æ f æ n * æ f
æ{f trpæ{d8n

Ånmeleåer:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1

1264 København K 196
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Cvr-nr.:

Sendes også til:

Anmelders sagsnummer:

21 659509

kis@kis.dk

FS-1925/2015

O DKK
Tinglysningsafgift:
Afgift:

Ejendom
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer

Tånglysn!ngsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

02.07 .2015 09:13:29

Udlæg

02.07 .20 1 5- 1 006524349

20041 109-1 0659-72
Servitut

06.04 .20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulig hed for afdragsfri hed

$tatus

DokL"rs'nenttype:

Dato/løbeRumrner:

Anrnærknånger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

L97
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Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1 -1003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

198

05.02.2020 11:09:49 Side 3 af 3



Aktuelt tinglyst dokument

Udlæg

Eokunrent:
Dato/løbenummer: 09.09.20 1 5-1 006691 799

09.09.2015 1 1 :19:03

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

07.09.2015

$enrest påteEnet:

Hjendcrn:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer

Mya:dåEhed

Navn:

Cvr-nr.:

Kreditor
Navn:

Cvr-nr.:

Debitor:
Navn:

Cpr-nr

{Jdlæg dat*

Udlæg beløb:

199

45.02.2020 11.10.47

358.129 DKK

Side 1 af 4



Elektronisk akt anmeldelse
inforrnation:

Annrelden:

Cvr-nr

Kontaktoplysninger

Betalt ti n glysn ! ngsafgift:

ArrrnærkninEer:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår

Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

8081 041 069,
lis.jorgensen@skat.d k

O DKK

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 98 1 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

02.07 .2015- 1 006524349
6
9,096 DKK
X SYSTEMS ApS

200
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Ejendorn:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Tir:glysningsdato:

Resultat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

09.09.2015 11:19:03

Udlæg

09.09.201 5- 1 00669 1 799

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

Status:

Dokumenttype:

Dats/løbenurnme!':

Anrnærkninger:
Datolløbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

2AI
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Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

09. 1 1 .2A1 I -1003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.20 1 4- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

02.07 .20 1 5- 1 006524349
6
9.096 DKK
X SYSTEMS ApS

202
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Hjendoa"rr

Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Udlæg

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101

Joan Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
041069-****

Knedit*r:
Navn:

Cvr-nr.:

De bltor:
Navn:

Cpr-nr

Måyndåghed:

Navn: SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101Cvr-nr

Hermed meddeles det, at der er foretaget udlæg for det
angivne beløb

Ud{,æg dats:
07.09.2015

uetrlæg beløb:
358.129 DKK

Næ dæ rp s {å * rx r{* # rp {Fx #p f#*{#g; W n xn g ær w rs dæ rs krs w*s æ fæ n * æ f
efftwm{dsr"

Årenrelder

Cvr-nr.:

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø
19552101 203
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Kontaktoplysninger:

Anmelders sagsnummer:

lis.jorgensen@skat.dk

8081 041 069

O DKK

O DKK

Tinglysningsafgift:
Afgift:

Afgiftspligtigt beløb:

Ejendorn:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Ting!ysningsdato:

Resu ltat af tinglysning

Nørrebro 163
7900 Nykøbing M
Nykøbing M. Markjorder
0309a

Tinglyst

09.09.201 5 1 1 :19:03

Udlæg

09.09.201 5-1 006691 799

20041109-1 0659-72
Servitut

06.04.20 1 1 - 1 00237 981 4
2
Realkreditpantebrev
1.360.000 DKK
1,6931 0/o

Kontantlån

Status:

Dokun'renttype:

Dato/løbenummer:

Anmaerkningen:
Datolløbenummer:
Servitut:

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

244
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Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Refinansiering
Kontantlån
Mulig hed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

30.11 .2004-11191-72
3
Ejerpantebrev
1.350.000 DKK
Joan Furbo

09. 1 1 .201 1-1 003064941
4
1.160.860 DKK
JYSKE BANK ÆS

23.05.2014- 1 005363030
5
86.076 DKK
SKAT

02.07 .20 1 5- 1 006524349
6
9.096 DKK
X SYSTEMS ApS

205
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Ejerlav:

Matr.nr.:

Tinglysningsafgift: 3.300 kr.

Beliggende:

Nykøbing M. Markjorder

309-a

Nørrebro 163

Anmelder:

Morsø Kommune
Fællesforvaltningen
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

or**Å[['t[*,=e€/o'fio Q'9 o,: . i":s u

Ekstrakt:

BETINGET SKØDE
(Begæres tillige tinglyst servitutstiftende)

Undertegnede

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

sælger, skøder og overdrager herved til medundertegnede

Ejendommen Hotel Hurup ApS
Skrænten 25
7900 Nykøbing Mors
cvr.nr. 28 09 78 40

Den ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, matr.nr. 309-a Nykøbing M. Markjorder,
areal 5.000 m2,ifr.landinspektørens skematiske redegørelse af 8. september 2A04,!.nr.
204 3128.
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Overtagelsen finder sted den 1. oktober 2004, fra hvilken dato ejendommen i enhver hen-
seende henligger for købers regning og risiko. Risikoen for ildsvåde er overgået til køber fra
samme dato, således at køber iså tilfælde bemyndiges til at oppebære brandassurance-
summen til anordningsmæssig anvendelse mod at opfylde betingelserne ifølge nærværend
skøde.

Ejendommen er brandforsikret i Kommune Forsikring, police nr. 1005231

Overtagelsesdagen danner tillige skæringsdag for indtægter og udgifter ejendommen
rende.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis
saldo berigtiges kontant.

ldet ejendommen ikke er selvstændig beskattet, beregnes skatter og afgifter, indtil
dig beskatning, forholdsmæssigt ud fra stamparcellens areal.

Ejendommen vil blive pålagt ejendomsskat pr. førstkommende kvartal efter overtagelsesda-
gen. Ejendomsskatten vil blive opkrævet af Morsø Kommunes Ejendomsskattekontor.

Sælger sørger for aflæsning og afmåling af el, vand og fiernvarme m.v. pr. overtagelsesda-
gen.

Sælger sørger for at give forsyningsværket meddelelse om ejerskiftet.

Eventuel oliebeholdning opmåles og betales kontant til dagsprisen pr. overtagelsesdagen.

s5.

Købesummen er aftalt til 302.500 kr., skriver trehundrede og to tusinde, femhundrede
og 00 øre, der berigtiges kontant pr. overtagelsesdagen.

Ejendommen overtages fri for pantehæftelser.

s6.

Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet,
overstiger efter vort bedste skøn ikke den nævnte handelspris.

s7

I henhold til lokalplan nr. 17.81 er ejendommen udlagt til erhvervsformå1, det vil sige at ejen-
dommen alene kan anvendes tilforretningsvirksomhed, lettere industri- og værkstedsvirk-
somhed, samt mindre lagervirksomhed. i

Der tillades dog beboelse på ejendommen itilknytning til erhvervsvirksomheden.

s8.

Bestemmelserne i $ 7 begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen, næst allerede
lyste byrder, hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

3
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Påtaleretten tilkommer Morsø Kommune.

se.

Samtlige omkostninger forbundet med registrering og tinglysning af dette skøde betales af
parterne med halvdelen til hver.

Parterne betaler eventuelle omkostninger til egen sagkyndig bistand, herunder advokatsalær.

Udstykningsomkostninger afholdes af sælger

Omkostninger iforbindelse med ejendommens eventuelle frigørelse for pantegæld betales af
sælger. Det skal dog bemærkes, at der ikke er tinglyst pantehæftelser på ejendommen.

Der har ikke medvirket ejendomsmægler.

s 10.

Overdragelsen er fra sælgerens side betinget af købesummens betaling som anført. Handlen
er endvidere betinget af Kort- & Matrikelstyrelsens godkendelse.

Når betingelserne er opfyldte, bemyndiger parterne ved deres underskrift, cand. jur. John
Langgaard Jensen til at underskrive endelig skødepåtegning.

Parterne bemyndiger endvidere landinspektør John Jeppesen til at anmode Kort- & Matrikel-
styrelsen om udstykning af det nævnte areal, ligesom parterne godkender skellene, således
som disse er afmærket på stedet. Parterne erklærer herudover at arealet anvendes til er-
hvervsformå1.

s 11.

Af hensyn til S I i lov om sommerhuse og campering m.v. erklærer køber, at arealet skal an-
vendes i erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens $ 1, nemlig til lager og værksted for
købers udlejningsvirksomhed.

s12

Kort- & Matrikelstyrelsen bemyndiges hermed til, på anmelderens vegne, at fremsende over-
dragelsesdokument til endelig tinglysning som adkomst for køber, når arealoverførslen er
gennemført

Som sælger:

Morsø Kommune

Dato:

Pleidrup Poulsen
ester

lvar Dreyer
kommunaldirektør

Som køber:

:::*w):";' 
HurupAps

Ffz+ntk T-rJc

4

Frank SØndergaard Furbo
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Retten i Nykøbing Mors
Ting lysni ngs af de 1 ingen

Side: 4

Akt.nr.:
B 443

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 309 A, Nykøbing Mors Markjorder
Ejendomsejer: Morsø Kommune
Lyst første gang den: 09.1-i- .2004 under nr. 10659
Senest ændret den : 09.11.2004 under nr. 1"0559

Foreløbig indført som byrde med frist. til 01.01-.2006
Dokumentet vil blive slettet. ved fristens udløb, medmindre det
forinden er modtaget Lil endelig lysning

Retten i Nykøbing Mors den L1 .13,.2004

Anne-Mette T. Andreasen, oass.
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Maria Koust Østerby - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:
Vedhæftede filer:

tk.inkasso <tk.inkasso@totalkredit.dk>
20. februar 2020 10:28

Maria Koust Øslerby - Leoni Advokater
DAM - Tvangsauktion - vores sagsnr. 136958
Total kred it.pdf; TVA - Auktionsopgørelse.pdf

Ejendom 1385330 - Nørrebro 163, 7900 Nykøbing M - Joan Furbo - Deres ref ,: 72t5I3 CB/LLJImk
Auktionsopgørelsen for tvangsauktionen over ovennævnte ejendom er vedhæftet.

Har I spørgsmå|, er I velkomne til at kontakte os på tlf . 44 55 49 47 eller på mail
tk. i n kasso@tota I kred it. d k.

Venlig hilsen

Dayana Murady
Studentermedhjælper,
Kredit Totalkredit

Totalkredit A/S
Kalvebod Brygge 47
1780 København V

Direkte 44554947

totalkredit.dk

2L0



Christopher Bering
Sct. Mathias Gade 90B
8800 Viborg

Auktionsopgørelse pr. 31. marts 2O2O

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom

Totalkredits tilgodehavende er følgende :

Dato

Deres ref.

Kunde
Ejendomsnr

Beliggenhed

Matr. n r

Ejerlav

Totolkredit

20. februar 2020
727513 CSlLJ/mk
Joan Furbo
138s330

Nørrebro 163

7900 Nykøbing M

0309 a

Nykøbing M. Markjorder

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

138533001 1.360.000,00 958.317,30 969.032,61 101.198,42

i alt 1.360.000,00 958.317,30 969.032,61 rot.t98,42

Specifikation af lånet findes på efterfølgende side

Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Totalkredit A/S

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Totalkredit A/S

Der er meddebitor på tån i ejendommen, og det er:
Frank Søndergaard Furbo
Nørrebro 163
7900 Nykøbing M

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 31. marts 2020. 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

Venlig hilsen

Dayana Murady

a;rl
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Auktionsopgørelse pr. 31. marts 2O2O på lånenr. 138533001

Specifikation af skyldige beløb pr. 31. marts 2O2O

Restgæld pr. 1. april 2O2O .........
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra 31 marts 2020

Totqlkredit

958,3 17,30
-16,25

83.224,29

kr 5.195,00

kr 12.779,73

kr. 7.O59.499,47

k
k
kTerminsydelse.

Heraf pr.
Heraf pr.
Heraf pr.
Heraf pr.
Heraf pr.
Heraf pr.

Gebyrer......
Heraf Misligh. gebyr af 18. februar 2019........
Heraf Rykker af 29. marts 2019
Heraf Rykker af 28. juni 2019
Heraf inkassoomkostni af 30. september 2019
Heraf Rykker af 30. september 2019.............

Morarente pr. 31. marts 2020

11. december 2018 ......
11. marts 2019............
11. juni 2019...............
11. september 2019 .....
11. december 2019 ......
11. marts 2020............

kr.
kr.
kr.

73.480,29
14.749,87
74.779,47
14.089,08
13.708,43
13.677,15

kr
kr
kr
kr
kr

100,00
100,00
100,00

4.795,00
100,00

kr

I alt

Efter auktionen skal følgende betales:

Terminsydelse.............
Morarenter pr. 31. marts 2020
Gebyrer

I alt

Specifikation af lånet

Låntype : Tilpasningslån

Hovedstol
Restsæld pr. 1. april iij;o' : : : : : : : : : : : : : : :. :

Obligationsrestgæld pr. 1. april 2O2O ..

Lånet er udbetalt den 21. marts 2011 og udløber den 30. september 2040

Specifikation af obligationer

kr
kr
kr

83.224,29
72.779,13
5.195,00

kr r1t.r98,42

kr
kr
kr

1.360.000,00
958,317,30
969.032,67

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode

Nykredit 13 H3d 1,00 2020 0952230

q
rt

Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11

Ydelse for perioden 1. januar 2O2O til 31. marts 2020:

Ydelse (excl. bidrag) 0,8228 %o af hovedstol........
Heraf rente -0,L037 o/o af restgæld ..
- afdrag

Bidrag 0,2937 o/o af restgæld ..............
KundeKroner

september og 11. december

-1.006,85
72.197,54

11.190,69

2.850,40
-363,94

kr
kr

73.677,r5I alt ..

Totalkredit A/S o Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 København V . Tlf. 44 55 54 00 . CVR 27 83 22 78 2/s 2L2
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Bemærkninger
For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden
Der er afgivet indeståelse for lånet.

Totalkredit A/S . Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 København V .11f, 44 55 54 00 . CVR 2t 83 2278 sts2L3
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Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S

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

Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.

Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.

Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formå|, vil
gældsovertagelse normalt blive afslået, når auktionskøber har andre udlejede ejendomm.

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

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

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

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

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

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

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

Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskøde,før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse
er bevilget.

q
cl
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Bekæmpelse af Hvidvask og terrorfinansiering
Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig

over for Totalkredit A/S.
Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas eller kørekort.
Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere
(privatperson er) og teg ni n gsberettigede perso ner.

q
fl

N
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Maria Koust Østerby - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Lisbeth Mahnkopf - LeoniAdvokater
26. februar 2020 08:23

Maria Koust Østerby - LeoniAdvokater
VS: Vedr. 02-117479/AK - 721513 CBlLU/mk - Tvangsauktion over Nørrebro 163,

7900 Nykøbing Mors

Fra: Annette Kjer <ak@advokathuset.d k>

Sendt: 25. februar 2020 L2:55
Til: Louise L. Johannessen - Leoni Advokater <llj@leoniadvokater.dk>
Emne:Vedr.02-117479/AK-72t5I3CB/LU/mk-TvangsauktionoverNørrebro 163,7900 NykøbingMors

Hej Louise

På vegne Jyske BankA/S kan jeg oplyse, at min klients tilgodehavender udgør følgende:

Hæftelse 3: Ejerpantebrev, stort kr. r.35o.ooo - opgØres til kr. t.35o.ooo i kolonne 1 og 4.
Hæftelse 4: Udlæg, stort kr. r.16o.86o - opgØres til kr. r.16o.86o i kolonne 1 og 4.

Et eksemplar af salgsopstilling bedes fremsendt til mit kontor straks denne foreligger.

Medvenlig hilsen

Annette Kjer
Juridisk assistent

di *::.

rW{&

ADVOKATHUSET,.I
S{.INCI{ C i'JIELSE}J

Mail : ak@advokathuset.dk
Telefon: +45 96154o38
www.advokathuset.dk

EE

CVR.NR.37tzo669
Advokatpartnerselskab
Afdeling: Resenvej 8g,78oo Skive, Tlf. +4597522722

Dette er en e-mail fra Advokathuset Funch & Nielsen P/S.

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede bilag er fortrolige og kan indeholde juridisk beskyttede oplysninger udelukkende til brug for den tiltænlite
modtager. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du meddele afsenderen dette straks og slette denne meddelelse og bilag fra dit
system uden at producere, distribuere eller fastholde kopier heraf.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S lægger stor vægt på, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Hvis du vil vide mere om, hvordan Advokathuset Funch & Nielsen P/S behandler dine oplysninger og om dine muligheder for at rette, slette eller se
disse, er du velkommen til at læse mere på vores hjemmeside.

Tilsvarende findes der persondatameddelelse til netop din sagstype på hjemmesiden.

Se forretningsbetingelser, privatlivspolitik, persondatameddelelse via dette link http://advokathuset.dk/om-os/

Som privatperson og virksomhed/myndighed kan du kontakte os sikkert via dette
link: https: //advokathuset.signfl ow.dk/webapp/securemailboVnew

Tænk på miljøet, før du printer denne mail

2I6



Maria Koust Østerby - LeoniAdvokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Hej.

Jeg skal herefter anmelde følgende restancer og omkostninger pr. auktionsdagen

Restance inkl. gebyr
Inkassoomkostninger
I alt

6.413,83

Z.66g,8g

Med venlig hilsen

Margit Davidsen
Juridisk assistent

Margit Davidsen < md@advokathuset.dk>
20. februar 2020 09:55
Maria Koust Østerby - Leoni Advokater
SV:Sagsnr. 721513 - J.nr.02-116229 - Restance ejendomsskat og renovation Morsø
Kommune

kr

kr

j:'i :"
*;1a

ADVOKATHUSETI'
i _1 I't I H .{" I'J I F L3 -! t,,l TIE

Mail: md@advokathuset.dk
Telefon: +4596t72584
www.advokathuset.dk

CVR.NR.3712o669
Advokatpartnerselskab
Ædeling: Toldbodgade 4, 77oo'Ihisted Tlf. +45 g7g2g3gs

Dette er en e-mail fra Advokathuset Funch & Nielsen P/S.

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede bilag er fortrolige og kan indeholde juridisk beskyttede oplysninger udelukkende til brug for den tiltænkte
modtager. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du meddele afsenderen dette straks og slette denne meddelelse og bilag fra dit
system uden at producere, distribuere eller fastholde kopier heraf.

Advokathuset Funch & Nielsen P/S lægger stor vægt på, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Hvis du vil vide mere om, hvordan Advokathuset Funch & Nielsen P/S behandler dine oplysninger og om dine muligheder for at rette, slette eller se
disse, er du velkommen til at læse mere på vores hjemmeside.

Tilsvarende findes der persondatameddelelse til netop din sagstype på hjemmesiden.

Se forretningsbetingelser, privatlivspolitik, persondatameddelelse via dette link http://advokathuset.dk/om-os/

Som privatperson og virksomhed/myndighed kan du kontakte os sikkert via dette
link: https : //advokathuset.signfl ow.dk/webapp/securemailbox/new

Tænk på miljøet, før du printer denne maii

Fra: Maria Koust Østerby - Leoni Advokater <mk@leoniadvokater.dk>
Sendt: 19. februar 2O2O 07:49
Til: Margit Davidsen <md@advokathuset.dk>
Emne: Sagsnr. 721,513 - J.nr.O2-L'16229 - Restance ejendomsskat og renovation Morsø Kommune

Hej Margit

2L7



Maria Koust Østerbv - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Lars Kroager < LK@kfforsikring.dk>
2T.februar 2020 13:03

Maria Koust Østerby - Leoni Advokater
Sagsnr. 721513 - Joan Furbo under konkurs vkurator Christopher Bering -
Tvangsauktion over ejendommen beliggende Nø_mk@leoniadvokater.dk_
1 9 -02 - 2020 _09.1 1 _1 25 47 5 637 1 840 481 1 5 B0 5 5 72. p d f
Sagsnr. 721513 - Joan Furbo under konkurs vkurator Christopher Bering -
Tvangsauktion over ejendommen bel iggende Nø_m k@ leoniadvokater.d k_

1 9 - 02 -2020 _09.1 1 _1 25 47 5 637 1 840 481 1 5 B0 5 5 7 2. pdf; s i g n atu rb evi s.txt

TilknyttetAP: 1

Hej Maria

Med henvisning tit din maiI på vedhæftet fit skat jeg hermed optyse at bygningsforsikringen for ejendommen
Nørrebro 163,7900 Nykøbing M har poticenr. 189252.

Brandpræmien pr. 01.01.2020 er på 1 .491kr.

Præmien f.t. 01 .01.2020 - 31.12 2020 tyder på i att 1.637,40 kr. og der er også sendt en rykker med rykkergebyr på
100 kr.

Ventig hitsen

Lars Kroager
Kunderådgiver

Købstædernes Forsikring
Strandgade 27A,1401 København K
Telefon: 33 45 74 60 . Direkte 33 45 73 30

CVR nr.: 51148819

oartnerservice@kfforsikrine.dk ' Besøg os på kfforsikrine.dk ' Se vores privattivspotitik
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Du letrer m€st, når du
bekymre r dig mindst.
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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1,. Salgsopstilling.

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

Salgsvilkarene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktions mødet.

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

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

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

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

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

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.

Sikkerheden udgør:

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

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

størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Detnøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

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

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

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

2. Købesummen

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

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

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.

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

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

o

a
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Sikkerhed kan stilles ved

kontanter

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

o check udstedt afen bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaveme accepterer dette)

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

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

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

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

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

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

6. Råderet over ejendommen

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

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

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

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionssk øde, når køberen fremsender ori ginal e

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

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

Fogedretten udarbej der auktionsskødet i papir-
form.

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

mere på følgende link:
http ://www. tin glysnin esretten. dldtin glysnin ginyve
i lednin ger/Do cuments/Tin gbo gen/Auktionssko/oC
3%B8de.pdf

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -
ti n g I y snin g s afg i fts vej le dni ngen.

a

version pr. 1.1.2015

220



Yejledning i brug af salgsopstilling

Prioritetsopgørelsen

1. Kolonne
Fordring opgjort pr
auktionsdato.

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

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

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk:

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

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

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

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

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

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

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

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

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

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

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilk ån
Jfr. iustitsminisfenefs bekendtgørelse nr. 652 af 1 5. december 1 978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31 . marts I 982,
Qe\e1dtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.

1. Auktionen omfafter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

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

Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens $ 3,
stk. 2

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, derfølger

med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op
lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.

Sa{gsopstillingen udleveres på fogedret
tens kontor.

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi
tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv rente-
eller lignende forpligtelser.

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

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

Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.

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

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

5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.

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

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

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

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldel se af a u ktion sbudet

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

Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke

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

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

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.

Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.

Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or
dinære indeksregulering.

Overstigerauktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet fonentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference -
sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.

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

Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skafter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.

På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overfages.

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

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

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
iauktionsbudet. Ved delvis dækning ned
sæftes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirenbalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
@
@

h. Brugspanthavers underskud efter afholdel -
se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave
rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes ford ring.

i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.

j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gaeldende mod enhver
uden tinglysning.

Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.

c.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.

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

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

7. Købe re n s sikkerhed ssti IIe I se
Efter hammerslaget skal kø beren straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.

Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.

Sikkerhedens størrclse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 114 af de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, jfr. pkt. 64 litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

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

end et års renteudgift af de overtagne priori
teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølgerejendommen, med tillaeg af
1i2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1

års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,

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

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opflder auktions

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

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

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

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene

er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 årefter
auktionen.

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

1 0. Auktion svilkårenes fravigel ighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til

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

11. Særlige vilkår

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