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i

n
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1

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

J.nr- 721524 PS/hl
ndommens matr.nr.:
beli
tilhørende:

Auktionst
unkt:
Auktionssted:
Rekv
hæftelse nr.:
Ved advokat:

endomso

23-c
Hellehuse 22 4174

Midts ælland

Boet efter Peder Michael Rudbæk

den22

ber2020 kl. 11:00
Ved Ri
stuen 4000 Roskilde
Som
i boet efter Peder Michael Rudbæk
Advokat Per Steffensen Leoi Advokater Sct. Mathias Gade
8800 vi
Retten i Roskild

Retssal

ntn
t. er ud

Enfamiliesh

endomsværdi
Vurdering i h.t.
lovens
Rets
Areal ifø
Forsi
Ejendomsskatter
og afgifter fior året2020
and
omfatter:
Forslag til særlige vilkår:

01.10.2009 kr.2.650

heraf

ndværdi: kr. 485.600

lkke
2963 m2

lF Forsikri

heraf

vej:

0 m2

licenr. 41-1146363

I alt kr. 9.030,88
(Grundskyld kr. 5.982,13, indefrosset grundskyld kr. -475,00, rottebekæmpelse
kr.11
renovation kr.3.407

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

Fremvisning

Såfremt tilmelding, vil fremvisning være mandag, den '14l9 2020 kl. 15.00. Tilmelsenest den 1119 2020
leoniadvokater.dk eller tlf. nr. 87 27 48 03
Ejendommen er p. t udlejet til Lea Sonne. Der er ikke betalt depositum. Der er

din

Lejemål

ikke

Byrder og servitutter

men alene aftale der ved
Se ved lagte ti n gbogsattest.
I

es

2

3. Restancer

Hæftelser
kræves ind-

kan forventes

evt. ejerskiftepå hæftel-

overtaget m/tillæg

r, der kan for-

Prioritetsopgørelse

1. Fordring

2. Restgæld

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

opgjort pr.

på hæftelser, der

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.

auktionsdato

overtaget.

af uforfald.renter

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport
Hæftelse nr. {:
Lån opr. kr. 1.635.000,00, tinglyst den 1216 2007

til Totalkredit, variabelt obligationelån med !/4årlige terminer ca. kr. 23.195,19, variabel rente,
p.t. 0,0497% p.a. Lånet forfalder ved ejerskifte,
jfr. bilag. Der må søges gældsovertagelse.
Repræsenteret ved Syd bank, Lone Dessau
I alt ved
Mail: lonearp@sydbank.dk
budsum kr
CVR. nr. 21832278
Hæftelse nr.2
Lån opr. kr. 394.000,00, tinglyst den 2116 2010
til Totalkredit, obligationslån, rente 4% p.a.,
114-årlige terminer ca. kr. 6.467,01. Lånet forfalder ved ejerskifte, jfr. bilag. Der må søges
gældsovertagelse.
Repræsenteret ved Sydba nk, Lone Dessau
I alt ved
Mail: lonearp@sydbank.dk
budsum kr.
CVR. nr. 21 83 2278
Hæftelse nr.3
Ejerpantebrev opr. kr. 200.000,00, tinglyst den 9/3
1994 til Sydbank, Peberlyk 4,6200 Abenrå,
variabel rente
Mail : lonearp@sydbank.dk
GVR. nr. 12 62 65 09

1.456.850,21

1.370.487 ,95

86.362,26

1.456.850,21

1.370.487 ,95

86.362,26

307.122,55

27.593,22

.677.610,50

113.955,48

334.715,77
1.791.565,98

1

0,00

0,00

83.374,08

83.374,08
I alt ved

budsum kr

1.874.940,06

1

.677.610,50

113.955,48

83.374 08

Hæftelse nr.4
Lån opr. kr. 125.000,00 til ROBUSTO FORDRINGER
ApS, Hovedvagtsgade 8, 1103 København K. v/
Lasse Sørensen. Tinglyst den 412 2019. Oplysninger ikke modtaget - medtaget med tinglyst beløb

Mail: lasse@firstgroup.dk og lasse@vgrp.dk
125.000,00

125.000,00

CVR. nNr.33 04 97 30
I alt ved

budsum kr.
Hæftelse nr.5
Udlæg kr.26.094,00 tilSEB Kort Bank Danmark,
Bernstoffsgade 50,1577 København V. Tinglyst
den 18/2 2019. Oplysninger ikke modtaget - medtaget med det tinglyste beløb.
Mail: sebkort@sebkort.dk
GVR. nr. 25 80 47 59

1.999.940,06

1

.677.610,50

1

13.955,48

26.094,00

208.37

OB

26.

00

I alt ved

Transport

budsum kr

2.026.034,06

1

.677.610,50

1

13.955,48

234.468,08

3

Prioritetsopgørelse

1. Fordring

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

pr

2. Restgæld

3. Restancer

4. Hæftelser

på hæftelser, der

og evt. ejerskifte-

der kræves indfriet.

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, låneiype, rentesats,

kan forventes

afdrag på hæftel-

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

overtaget m/tillæg

ser, der kan for-

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

af uforfald.renter

ventes overtaget.

Transport
Hæftelse nr.6:
Udlæg kr. 49.177,O0 til SEB Kort Bank Danmark,
Bernstoffsgade 50, 1577 København V. Tinglyst
den 1812 2019. Oplysninger ikke modtaget - medtaget med det tinglyste beløb.
Mail: sebkort@sebkort.dk
CVR. Nr. 2580 47 59
I alt ved

2.026.034,06

1.677.610,50

1

13.955,48

49.177,00

234.468,08

49.177 00

budsum kr.

2.075.211.06

1.677.610,50

1

13.955,48

I alt ved
budsum kr

2.075.211,06

1

.677.610,50

1

13.955,48

OB

alt ved
budsum kr

2.075.211.06

1

.677.610,50

113.955,48

283.645 08

2.075.211,06

1.677.610,50

1

13.955,48

283.645 08

2.075.211,06

1

.677.610,50

1

13.955,48

283.645

283.

08

Hæftelse nr.

Hæftelse nr.

I

Hæftelse nr.

I alt ved

budsum kr.
Hæftelse nr.

I alt ved

Transport

budsum kr.

4

Afslutningsside

1. Fordring

2. Restgæld

3. Restancer

4. Hæftelser

på hæftelser, der

og evt. ejerskifte-

kræves ind-

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

kan forventes

afdrag på hæftel-

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

overtaget m/tillæg

ser. der kan for-

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

pr

af uforfald.renter

2.075.211.06

Hæftelse nr.7
Udlæg kr. 60.375,00 til SEB Kort Bank Danmark,
Bernstoffsgade 50, 1577 København V. Tinglyst
den 20/8 2019. Oplysninger ikke moddtaget - medtaget med det tinglyste beløb
Mail: sebkort@sebkort.dk
I alt ved
CVR. nr. 25 80 47 59
budsum kr

ntes ove

1.677.610,50

1

13.955,48

60.375,00

60.375 00

2.135.586,06
2.135.586,06

1.677.610,50
1.677.610,50

A.

Total

B.

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

kr

54.202,08

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

kr

54.202,08

Gæld, der kan overtages
(størstebelø bet - kontantbeløbet)

kr

0,00

kr

283.645 08

13.955,48
1 13.955,48
1

344.020
344.020

OB
OB

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

a.
b.

rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
(salærer og gebyrer

m.v.)
mødesalærer m.v.
rettighedshavernes

kr.

43.556,25

kr.

5.000,00

De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor.

c.

4. andre offentlige

1.

ejendomsskatter

vejbidrag
3. Lejeforhold *

2.

*

C.

bidrag

kr.

restancervedrørende:
5.

kr.

vandafgifter

kr.

4.807,83
6. brandforsikringsbidrag kr.

838

kr.

7. krav i h.t. leje- eller

kr.

brandsikringslovgivningen kr

Administrationsregnskab fremlægges på auktionsdagen

Afgifter m.v. til offentl ige i anledning af auktionen: Se ved lagte Vejledning i brug af salgsopstillli

Ved et auktionsbud på

kr
2.650.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstill
vilkårenes pkt.
kr
255.000,00

7

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 20. august

2020

af

advokat, bo

Advo

rer

5

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

Gebyr ejendomsdatara pport

Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfoldiggørelse af salgsopstilling
15 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg af 25o/o

kr
kr

2.650.000,00
662.500 00
3.312.500

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

kr

9.000,00

kr

I alt

kr

19.875
28.875,00

med tillæg af moms 25%
Rekvirentsalær ialt inkl. moms

kr

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

7.218 75

kr
kr
kr

100,00
800,00
6.000,00

kr

562,50

kr.

36.093,75

kr.

43.556,25

6

tvc.

Sendt pr. e-mailtil

AOVOKATFIRMA

Tvangsauktion 2219 202A kl. 1 1:00 Ret i Roskilde
AS nr. 10-1771202A - Helleh use 22, 4174 Jystrup
Midtsj - boet efter Peder M. Rudbæk
Besigtigelse
lndkørslen til ejendommen består af perlesten. Til højre er der et drivhus med
spiseplads, ligefrem kommer man til haven med indbygget pool, der ligger til højre

for huset.
Huset har 4 indgange, til entre, til badeværelse, til bryggers og til stuen. I entr6en
er der lyst stengulv, indbygget skab til venstre, en radiator, el-skab og spotlys. På
væggene er der glasvæv, som ikke sidder godt fast i bunden, hvor der ingen fodpaneler er. Trinnet ind til fordelingsgangen har også brugsmærker.

ADVOKAT
Anders Rynkebjerg

E-mail

anr@tvc.dk

Direkte

+4587347570

SEKRETÆR
Merethe Tarp

E-mail

mta@tvc.dk

Direkte

+45 8734 7586

ROSKILDE

I fordelingsgangen er der til højre indgang til køkken, til venstre indgang til bade-

Københavnsvej 69,

værelse, soveværelse og stue, og ligefremme en trappe til 1. sal.

DK-4000 Roskilde

'1

TVC.DK

I køkkenet er der ovn og mikrobølgeovn indbygget i væggen til højre fra indgangen, samt en opvaskemaskine overfor og køleskab til højre. Lågerne i køkkenet er
røde, med slidte overflader. Bordpladerne er laminat, dog stenbordplade ved ko-

J.

nr.

Dato

313574
27.7.20?0

gepladerne. Der er høje fliser med mønster op ad væggene, og gråt tapet opefter.
Her er der vinduer til vej og indkørsel. Til højre en dør til bryggers og værksted.
Der er stengulv, og en af klinkerne har en revne i hjørnet. Der er også huller i
væggen fra et tv-ophæng. OK med skabsplads.
Bryggers/vaerkstedet er delt op med en dør imellem. I første rum er der et småt
bryggers med håndvask og lidt skabsplads. Lågerne er grønne og slidte, og der er
stengulv. Der er noget, som ligner mug/skimmel bag ved vaskemaskine og tørretumbler. I værkstedet, som er brugt til opbevaringsrum, er der lagt et trægulv /

laminat{rægulv i halvdelen af rummet, og resten er stengulv, som er slidt. Til højre
fra værkstedet er der en udgang til vejen.
I stuen er der lyst trægulv, der buler op nogle steder. Der er småstenstapet og
mange små huller i vægge og loft. Der er derudover også et langt skab, som deler

fordelingsgangen og stuen. I stuen er der en dobbeltdør ud til terrassen, og vindu-

I\DVOMTPARTNERSELSKAB

cvR-NR, 34 62

11 01

TELEFON +45 70 11 08 00

SIDE

1/3

7

er ud til haven. Der er gulvvarme, men det virker ikke. Mange af overfladerne er
slidte.

o
I badeværelset på stueplan er der et toilet, en brusekabine, en håndvask og et lille

opbevaringsskab. Derudover er der fliser på gulv og vægge, samt en dør til terrassen, hvor poolen er.
Værelset på stueetagen består af et lyst trægulv med malerpletter, mange stikkontakter, små huller i væggene og loftet, aircondition og hvide presenninger. Vinduerne er ud til haven.
Trappen, som fører op til første sal, har mange skrammer, og er af mørkere træ.
1.sal med 4 rum. Et større værelse samt 2 mindre værelser og et badeværelse.
Her er der mørkllrødt trægulv, skrå vægge og 1% væg, som der er uden tapet,

maling mm.
Værelset til venstre har et lyst hvidt trægulv, opbevaringspladser i væggene uden
låger, men med presenninger. Der er en radiator, og 5 store huller i hjørnet fra tidl
Spotlys.

Værelset til højre er et mindre værelse med et slidt lyst trægulv, skrå vægge og
vinduer til vej og indkørsel.
På 1 salen findes ejendommens andet badeværelse med et toilet, håndvask,
spa/badekar og brusekabine. Der er en skrå væg, røde fliser på gulvet med flænger, lyseblå fliser på væggene og vindue ud til indkørslen.
Det sidste værelse består af det samme mørkelrødlige trægulv som i fordelingsgangen, skrå vægge og vinduer til terrassen med pool og haven.

Leiers oplvsninq:
Lejer har oplyst, at der er kommet nye vinduer i stueetagen, hvorimod på 1. sal er
vinduerne ikke helt tætte, og de er slidte.
I hele stueetagen er der lavt til loftet, høje og brede fodlister (ikke i entr6en) og

store dørlister.
På 1. sal er der højere til loftet, dog mange skrå vægge, og ligeledes høje og brede fodlister og store dørlister.
Taget består af røde teglsten, som ikke har tegn på at være ødelagte.

SIDE2/3

I

Der er en stor have delt op i 2. med et lille skovområde som deler haverne, samt
en træterrasse, som er slidt og ikke behandlet. Der er en indbygget stor pool i
terrassen.

t

/KR
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Tingbogsattest
Udskrevet:

H3endom:
Adresse:

18.06.2020 0B:26:32

Hellehuse 22
4174 Jystrup Midtsj

BFE-nummer:

2496719

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

12.02.1973
Jystrup By, Jystrup
0023c
2963 m2
Om2

Adkomster
Sokurnent:
Dokumenttype:
Datolløbenummer:

Skøde
27 .03.1987-900812-26

Adå<CImsthsavere:
Navn:

Boet efter Peder Michael Rudbæk

Cpr-nr.:
Ejerandel:

111

Køhesa"asffi:

Kontant købssum
Købesum ialt:

*ato

fæn

O
O

DKK
DKK

ævertageåse:
27.03.1987

Tiåiæegstekst:

Bobestyrer
Meddelelse om bobestyrer v/ Per Valdemar Buur Steffensen

Hæftelser
18.06.2020 A8.26.32

Side 1 af

B

13

Doå<uement:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Realkreditpantebrev
1.635.000 DKK
var

Kredåtorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Totalkredit A/S
21832278

12.06.2007-10808-26
2

Tiå!ægstekst:
Tillægstekst
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afdragsfri perioder

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

V

21 .06.2010-1

000793336

3

Realkreditpantebrev
394.000 DKK
4 o/o
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed

Kneditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

TOTALKREDIT A/S
21832278

Dehitoner:
Navn:
Cpr-nr.:

Dokun'lent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Boet efter Peder Michael Rudbæk

09.03.1994-8443-26
4
Ejerpantebrev
200.000 DKK
var

?

$enest påtegnet:
18.06.2020 O8:26:32

Side 2 af 8

Dato:

20.07.2010 08:23:40

Kreditonen:
Navn:
Cpr-nr.:

Boet efter Peder Michael Rudbæk

Itrll

ed de !e ses
å

h

ave re

:

Navn:
Cvr-nr.:

Fu ldenagtsbeste

L4

Sydbank ÆS
12626509

cn

Fuldmagtshaver:
Navn:
Cvr-nr.:

rneåser:

Sydbank A/S
12626509

T'ållaegstekst:

Tillægstekst
Hovedstolen tilskrives rente
Undenpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

Doka.rnrent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Hovedstol:
Rentesats:
Særlige lånevilkår:

0 1 .09.2009-00033472

1

I

1

200.000 DKK
Sydbank A/S
12626509

04.02.2019-1 0 1 047 1 456
5

Pantebrev
125.000 DKK
9,5 0/o
Mulighed for afdragsfrihed

Senest påtegnet
Dato:

13.03.2020 13:51:11

Kredåtoner:
Navn:
Cvr-nr.:

ROBUSTO FORDRINGER ApS
33049730

Debitoner:
Navn:

Boet efter Peder Michael Rudbæk

18.06.2O2O 08:26:32

Side 3 af

B

Cpr-nr.
Navn:
Cpr-nr.:

15

Birgit Kolstrup Rudbæk

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

KredEtoren:
Navn:

I

i

Cvr-nr.:

1

8.02.2019-1

0

1

0495 1 46

6

Udlæg
26.094 DKK

0%

SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE
25804759

d

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Boet efter Peder Michael Rudbæk

AalcrærkE?ia'rgen:

Datolløbenummer:
Servitut:

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

90820-908990-26
Servitut
1

91

12.06.2007-10808-26
2

Realkreditpantebrev
1.635.000 DKK
Totalkredit A/S
21

.06.2010- 1 000793336

3

Realkreditpantebrev
394.000 DKK

4%
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT A/S

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

09.03.1 994-8443-26
4
Ejerpantebrev
200.000 DKK
Boet efter Peder Michael Rudbæk

Dato/løbenummer:
Prioritet:

5

18.06.2020 08:26:32

04.02.2019-

1

0 1 047 1 456

Side 4 af 8

Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

Pantebrev
125.000 DKK
9,5 0/o
Mulighed for afdragsfrihed
ROBUSTO FORDRINGER ApS

16

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

I 8.02.2019-

1

0

1

0495 1 83

7

Udlæg
49.177 DKK

0%

Kreditoren:
Navn:

Cvr-nr.

SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE
25804759

Dehitoren:
Navn:
Cpr-nr.:

AsrmærkctEnger;
Dato/løbenummer:
Servitut:

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

Boet efter Peder Michael Rudbæk

90820-908990-26
Servitut
1

91

12.06.2007-10808-26
2

Realkreditpantebrev
1.635.000 DKK
Totalkredit ÆS
21 .06.2010-

1

000793336

3

Realkreditpantebrev
394.000 DKK

4%
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT A/S

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

09.03.1 994-8443-26
4
Ejerpantebrev
200.000 DKK
Boet efter Peder Michael Rudbæk

Dato/løbenummer:

04.02 -2019-

18.06.202A 08:26:32

1

0 1 047 1 456

Side 5 af

B

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

Dokumeart:
Dato/løbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

{

KredEtorer
Navn:
Cvr-nr.:

Debitoner:
Navn:
Cpr-nr.:

L7

5
Pantebrev
125.000 DKK

9,5 0/o
Mulighed for afdragsfrihed
ROBUSTO FORDRINGER ApS
1

8.02.2019-

1

0

1

0495 1 46

6

26.094 DKK
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE

20.08.2019-1 01 1041796
8
Udlæg
60.375 DKK

0%

SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE
25804759

Boet efter Peder Michael Rudbæk

Ansnænknånger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

1 91 90820-908990-26
Servitut

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

12.06.2007-10808-26
2
Realkreditpantebrev
1.635.000 DKK
Totalkredit A/S

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

21 .06.2010-

18.06.2A20 08:26.32

1

000793336

3

Realkreditpantebrev
394.000 DKK
4 o/o
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT ÆS

Side 6 af

B

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummerl
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

09.03.1994-8443-26

18

4
Ejerpantebrev
200.000 DKK
Boet efter Peder Michael Rudbæk
04.02.2019- 1 0 1 047 1 456
5
Pantebrev
125.000 DKK

9,5 0/o
Mulighed for afdragsfrihed
ROBUSTO FORDRINGER ApS
1

8.02.2019-

1

0

1

0495 1 46

o

26.094 DKK
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE
1

8.02.2019-1

0

1

0495 1 83

7

49.177 DKK
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK
AB, SVERIGE

Servitutter
Eokument:
Datolløbenummer

20.08.1919-908990-26

Prioritet:
Dokumenttype:

Servitut

Akt nr:

26 N

1

490

Area!anvendeåse:
Andet

Tåålægsteåest

Tillægstekst
Oldtidsminder er forbeholdt det offentlige

Øvnge oplysninger
Hjendon'rsvundening:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
18.06.2020 A8:26:32

2.650.000 DKK
485.600 DKK
01.10.2019
Side 7 af

B

Kommunekode:
Ejendomsnu mmer (BBR-nr.

lndskannet akt:
Akt nr:

18.06.202A 08:26:32

):

0329
085708

19

26_Q_463

Side B af

B

Retten i Viborg

Sagsnummer SKS 4-?.ltln{}z*
nr. 327439

19. maj ?020

Deresj.

Skifteretsattest om bebestyrerbehandling
Det attesteres, at bcet effer
Navn

Peder Michael Rudbæk
Adresse

N{ejerigården 15,74VA Karup J
Cpr. nurnrner

Død den

16. febnrar 2020

den 19-05-2020 er udlevere*il

Advokat Per Steffensen
Adresse

l-eoni Advokater Advokatpartnerseiskab, sct. Mathia.s Gade 968,
8800 Viborg
ti

I botrestyrerbehandl ing.

Navn

Birgit Kolstrup Rudbæk
Adresse

Mejerigårrden l5^ 747*Karup

I

Cpr. nummer

Død den

I.{1,'rup
U letmægtig

"i

lit,:'.

s

Mi;iir+r.

N:+ 1 i il

I-KlJa r41 i.t 1il.lliJ t -tr!r,!K:t
_

Ejendomsvurdering

Side

I af I
2I

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderin gsoplysnin ger for 2019
Adresse:

HELLEHUSE

Vurderingsår:

2019

Kommune:

RINGSTED

Vurderingskreds

RINGSTED

Benyttelse:

Beboelse
23C, JYSTRUP
2.650.000

Matrikel:
Ejendomsværdi:

22,

4174 JYSTRUP MSJ

Ejendomsnr.:

85708

Lejligheds antal

1

Grundareal:

2.963

Grundværdi:

485.600

Vis "Grundværd ispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse

01 Kvadratmeterpris
02 Kvadratmeterpris
03 Nedslag regulering

Areal/Enhed

Enhedsbeløb

Total

1.400

320 kr

448.000 kr

1.563

32kr

50.016 kr

0

12.400 kr

-12.400 kr

I alt:

4B5.600 kr

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

:

kr.

Ejendomsværdi 2001
1.400.000
Ejendomsværdi 2002..
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag al2001 + So/o:

1.500.000 kr
1.470.000 kr

Vis tidligere vurdering

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:329&side...

08-07-2020

22

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
Fra:

uw.kvalitet@if.dk
21. juli 2020 09:51
Hanne Pedersen - Leoni Advokater
RE: Sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr.23-c Jystrup by,
Jystrup, beliggende Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder
Michael Rudbæk, cpr. nr.
, tidl. boende Mejerigården 15, Frederiks,
7470 Karup J.

Sendt:
Tit:
Emne:

Hej

Angående tvangsauktionen over ejendommen beliggende Hellehuse 22,4I74 Jystrup Midtsjælland, matr.nr. 23c
Der er en skyldig brandpræmie på kr. 8

pr

Bankoplysninger regnr. 2149 kontonr. 0001450093, husk at påføre vores refnr 41,-1,146363
Besked som skal gives

til køber af ejendommen

på tvangsauktionen

Før vi kan slette forsikringen, har den nye ejers forsikringsselskab pligt til at sende os en bekræftelse på, at de
overtager brandforsikringen - dette er af hensyn til den særlige forpligtelse, der gælder for forsikringsselskaberne

overfor

panthavere.

I

Ulrik S. Nielsen

m1il toL' h,ln-'e e6 ofÅ

->
y'?tet-r,-z

UW Kvalitet
Telefon : 36874'l 03, uw. kvalitet@if.dk
lf Skadeforsikring, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Telefon: T0 1Z 1212 . www.if.dk
il

From : hp@leoniadvokater.dk

Date: 2020-07 -21, 08:38
To: kundeservice. privat@if.dk
Cc:
Subject: Sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 23-c Jystrup by, Jystrup, beliggende
Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder Michael Rudbæk, cpr. nr.
tidl. boende Mejerigården 15, Frederiks,7470 Karup J.
Se vedhæftede skrivelse med bilag.

Jeg hører gerne snarest nærmere

Med venlig hilsen

23

Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Cc:

Post - Leoni Advokater
21.juli 2020 13:08
Per Steffensen - Leoni Advokater
Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Emne:

VS: sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 23-c Jystrup by,

Fra:

Sendt:
Tit:

-

l

Jystrup, beliggende Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder
Michael Rudbæk, cpr. nr.
tidl. boende Mejerigården 15, Frederiks,
7470 Karup J.

Fra: uw.kvalitet@ if.d k <uw.kva litet@if.dk>
Sendt: 2L. juli 2e2o L2:52
Til: Post - Leoni Advokater <post@leoniadvokater.dk>
Emne: RE: Sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr.23-cJystrup by, Jystrup, beliggende
Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder Michael Rudbæk, cpr. nr. 050445-1607, tidl. boende
Mejerigården i.5, Frederiks,T4TO Karup j.
Hej

Den årlige præmie på bygni

rsikrineen er kr. 5.455.-

Hilsen Ulrik

Ulrik S. Nielsen
UW Kvalitet
Telefon: 368741 03, uw.kvalitet@if.dk
lf skadeforsikring, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Telefon: 70

i21212 . www.if.dk

From: post@leoniadvokater.dk <post@ leoniadvokater.d k>
Sent: 21. juli 2020 10:18
To: DK FM lF UW Kvalitet <uw.kvalitet@if.dk>
Subject: SV: Sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr.23-c Jystrup by, Jystrup, beliggende
Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder Michael Rudbæk, cpr. nr.
:, tidl. boende
Mejerigården L5, Frederiks,7470 Karup J.

Hej Ulrik
Mange tak for din mail,
Kan du oplyse, hvad den årlige brandpræmie ca. er for sådan et hus Det skal jeg skrive
salgsopstillingen til oplysning for en ny køber O

i

24

EKSP. MANDAG-TORSDAG 11-15, TLF. 10-15
EKSP. FREDAG 11-]-3 , TLF. 1.0-]-3
TLF.: 57626300

Kommune
Teknik- og
Rønnedevej 9

E

-MATL

:

TEKNIKOGMIL.IO@RINGSTED. DK

Udskrevet den

lvloms-nr.:

28/07-2020

1,89s798r
Kommunenr.:

Debitomummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:

Hellehuse

Vurderet areal:

22

Ejendomsnr.:

329

085708

Vurderingsår:

2963

2

018

(01,

/

1.0 - 2

018

)

Matrikelbetegnelse:

JYSTRUP

BY, ,JYSTRUP

23C

Ejendomsværdi

Grundværdi

2.550.000

485.600

241".800

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi dgr beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Kommunal

ej

Grundskatteloftværdi

Stuehusgrundværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

endomsskat m.m. affast ejendom 2020

Specifikation

Side 01 af 01
Beløb

promille af grundlag
24,'740 |
24L800 01/01-37/L2

KOMMUNE

Grundskyld
Indef rosset. grundskyld

Heraf moms

5982 ,13

-4'15,00

Rottebekæmpelse

1l_6,60

RENOVATTON:

110 Liter

sæk - 14 dage l- stk

3407,15

ER BETALING IKKE TILMELDT BETALINGS-

68L ,43

SERVICE, SENDES GIROKORT SÆRSKILT

CA. DEN 20.

MÅNEDEN FØR BETALING

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld

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

01
02

I ALT

903 0, BB

681,43

Forfaldsdato

Sidste rettidige indb.dag

Ratebeløb

01,/02-2020
0L/ 0B -2O2O

æ / a2-2020

427'l ,94

or/ 02-2020

340,72

4752 ,94

01,/ oB-2020

3

03

/

oB

-2020

Fakturadato

Moms beløb

40 ,

F

o
N
ci
c;
ts

o
o
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 restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

'71,

\.
\

25

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
- Opkraevningen < opkraevningen@ringsted.dk>

Fra:

Rl

Sendt:
Tit:

21. juli 202A 09:23
'
Post - Leoni
Sagsnr. 721524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 23-c Jystrup by,
jystrup, beliggende Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder
Michael Rudbæk, cpr.
tidl. boende Mejerigården 15, Frederiks,

NGSTED KOM MU

NE

'l

Advokater

Emne:

nr.

7470

Vedhæftede filer:

sig natu rbevis.txt

Saldo pr. 22. september 2O20, vedrørende ejendomsskat Hellehuse 22,4L74
Evt. afregning kan ske

til Ringsted

Kommunes bankkkonto/nemkonto

-

J

reg. 2186

p, kan oplyses

-1230

til kr. 4.807,83

25 05 00

Med venlig hilsen

Conny Reding
sagsbehandler

Ad mi nistrativ

Ringsted Kommune
Økonomiog lndkøb
Økonomi
Amtstue A11671 4100 Ringsted
Tel.: 57626009 Du.:57626057
www.rinqsted.dk
EAN: 5798007642396
Hvis du ønsker at sende følsomme eller forlrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr nr
oplysninger om dine helbredsforhoid eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks.
Hvis du ønsker en uddybning af, hvad følsomme og fortrolige oplysninger er, kan du klikke her.
Læs om beskvttelse af persondata i Rinqsted Kommune

Fra: post@ leoniadvokater.dk <post@ leoniadvokater.dk>

Sendt: 20. juli 2O20 t2:L8
Til: Ringsted Kommune - e-mail <ringsted@ringsted.dk>
Emne: IRINGSTED]Sagsnr. 72L524 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr.23-cJystrup by, Jystrup, beliggende
Hellehuse 22,4174 Jystrup Midtsjælland - dødsboet efter Peder Michael Rudbæk, cpr. nr,
tidl. boende
Mejerigården L5, Frederiks, 7470 K...
Se

vedhæftede skrivelse med bilag

Med venlig hilsen
Hanne Pedersen
adv.sekr.

Direkte nr.87 27 4803

26

Aftale om leje

:

Aftale om leje af Hellhuse 22 4L74 Jystrup

Aftalen er mellem Lea Sonne

Fra 0L.09.19

,

- ..og Peder Rudbæk

,

20L9. Lejen er 9.000 kr. om måneden plus forbrug

Lea må male og andet indvendig vedligeholdelse, slå græsplæne

traktor forefindes

Som udlejer Peder M. Rudbæk
Mejerigården

15

7470 Karup /Frederiks.

def eu /.G,tU t:Lt

e

/re.d2/'{

x

27

Totolkredit
Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96b
8800 Viborg

Dato
Deres ref
Kunde

20.

juli 2020

727524
Boet Eft. Peder Michael
Rudbæk

Ejendomsnr.
Beliggenhed
Matr. nr

Ejerlav

Auktionsopgørelse pr. 22. september

0504404
Hellehuse 22
4174 Jystrup Midtsj
0023 c
Jystrup By, Jystrup

2O2O

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom
Totalkredits tilgodehavende er følgende:
Lånenummer

Hovedstol i kr

Restgæld i kr

Obligations-

Skyldige beløb i kr

restgæld i kr.
o50440417
050440418

I

alt

635.000,00
394.000,00

7.370.789,t6
307.505,48

86.362,26
27.593,22

2.029.000,00

t.678.294,64

113.955,48

Specifikation af lånene findes på efterfølgende sider.
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Sydbank.
Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Sydbank
Der beregnes yderligere morarenter på pt. 10,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 22. september 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. iindeværende måned regnetfra forfaldsdagen til betaling findersted.
Der henvises iøvrigt

til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse.

Venlig hilsen
Lone Dessau Arp
Sydbank
Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

o
o
d
dt

q
o

N

o
N
o
o

Totalkredit A/s

.

Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V . Tlf. 44 55 54 00

. cvR 21 83 22 78

Lls

x

28

Totslkredit
Auktionsopgørelse pr. 22. september 2O2O på lånenr. O5,O44O4LV

Specifikation af skyldige beløb pr. 22. september
Restgæld pr. 1. oktober 2020

2O2O

Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra 22. september 2020 - 30 september

2020.........
Terminsydelse.........
Heraf pr. 11. december 2019
................. kr.
Heraf pr. 11. marts 2020.........
.............. kr.
Heraf pr. 11. juni 2020..........
................ kr.
Heraf pr. 11. september 2020
....,........... kr.
Gebyrer ..
Heraf Misligh. gebyr af 3. marts 2020.................
Morarente pr. 22. september 2020 .........
Ii:

[i:

"'o-'r3?',)?lru$
82.137,03

73.749,LL

22.913,93
22.878,80
23.195,19

4

.kr

100,0

100,00

............. kr

4.I25,23

kr,

I alt

1.456.850,21

Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse
Morarenter pr. 22. september 2020
Gebyrer

I

kr
kr
kr

82.137,03
4.725,23
100,00

alt .........

86.362,26

Specifikation af lånet
Låntype: Var. obl. lån
Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2O2O

1.635.000,00

7.370.789,t6

Lånet er udbetalt den 6. juni 2007 og udtøber den 30. juni 2037

Specifikation af obligationer
Forening

Serie

Afdeling

Nykredit

22

Hd0

Procent

Årgang

Fondskode

2028

0951 595

Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11.

juni,

11. september og 11. december

juli 2020 til 30. september 2020:
Ydelse (excl. bidrag) ..............
Ydelse for perioden 1.

Heraf rente O,0497

o/o

af restgæld ...

20.807,01
kr
kr

- afdrag .......
Bidrag 0,2092 o/o af restgæld ..............
KundeKroner ..............

690,93
20. 116,08

o
&

I alt

e
q
o
o

Bemærkninger

N

kr
kr

2.909,77
-521,59

kr

23.195,19

For obligationslån med variabel rente kan der være særlige indfrielsesvilkår for lånet, herunder en
særlig kurs.

N
o
o

Totalkredit A/S e Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V o Tlf. 44 55 54 00

.

cvR 21 83 22 78

2/s

x

29

Totolkredit
Auktionsopgørelse pr.22. september 2O2O på lånenr. OSO44O418
Specifikation af skyldige beløb pr.22. september 2020
Restgæld pr. 1. oktober 2020......
............... kr
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra 22. september zo2o - 30. september kr

307.sos.4$J

2020..

Terminsydelse.............
Heraf pr. 11. december 2019 ...
Heraf pr. 11. marts 2020...
Heraf pr. 11. juni 2020......
Heraf pr. 11. september 202O.......
Gebyrer
Heraf Rykker af 31. marts 2020.....
Heraf Rykker af 30. juni 2020 .......
Morarente pr. 22. september 2O2O ......

25.907,58
6.486,77
6.48O,21

6.473,65
6.467,01

........... kr

200,00

100,00
100,00

kr

7.485,64

kr

334.7t5,77

25.907,59

Gebyrer

kr
kr
kr

I alt

kr

27.593,22

kr

394.000,00
307.505,49

I alt ..
Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse............
Morarenter pr. 22. september 2020

r.485,64
200,00

Specifikation af lånet
Låntype : Obligationslån

Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2020.

kr

Lånet er udbetalt den 24. juni 2010 og udløber den 30. juni 2040

Specifikation af obligationer
Forening

Serie

Afdeling

Procent

Årgang

Fondskode

Nykredit

01

Ead

4,00

2041

0977535

Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11.
Ydelse for perioden 1.

juni, 11. september og 11. december

juli 2020 til 30. september 2020:

Ydelse (excl. bidrag) 1,4348

o

o/o af hovedstol.
Heraf rente 1,0000 o/o af restgæld .........
- afdrag
Bidrag 0,3000 o/o af restgæld ............
KundeKroner ..............

d

I

....... kr
kr
kr

5.653,11

3.100,58
2.552,53
kr
kr

alt ..

930,L7

-176,27
6.467,07
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Totolkredit
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 formåI, 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 tånene 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 forførste 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
o

er bevilget.

d
dt

q

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

o
o
o
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q
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Kontoudtog

lnkass*
Feledyle 4
Et$S Å":bar*sa

Tekfen ?4 1I gI g?

T#f*x

Revision 2001
v/Peder Rudbæk's bo
Hellehuse 22
4174 Jystrup Midtsj
Denmark

74 3T 35

sldba*.dr
silVtFT S1'å1{ Btt

tS

tt

Syea*& A€,
CVR t*t. D4( li€æSW, Å*erxa=
us4?-ås3*

l"/' ?Ø'M''
Eiø-Torrls$vø'/ o?

Dato

Tekst

Rentesats %

20-07-2017 Gæld
31-08-2017 Fra Peder Michael
30-09-201 7 Rente
03-10-2017 Revision 2001
07-11-2017 Revision 2001
31-12-2017 Rente
12-01-2018 Fra Peder Michael
31-03-2018 Rente
30-06-2018 Rente
30-09-2018 Rente
31-12-2018 Rente
3't-03-2019 Rente
30-06-2019 Rente
30-09-2019 Rente
31-12-2019 Rente
31-03-2020 Rente
30-06-2020 Rente
20-07-2020 Rente

&.

""

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

/"

2o76

Har du spergsnnål til udskriften, så kentakt:
Sydbank, lnkasso" Peberlyk 4, 520fl Aabenraa, Telefon 74

$qsm. S3t*?
ficotcr*. å?trSttl$i4

*iafI

Postering
1.000,00
-1 .583,1

1

500,00
500,00
-1.585,74
500,00

-1.609,00
-1.647,55
-1.688,74

-1.730,96
-1.774,23

-1.818,59
-1.864,05
-1.910,65
-1.958,42
-2.007,38
-457,24

Saldo
-63.624,16
-62.624,16
-64.207,27
-63.707,27
-63.207,27
-64.793,01
-64.293,01
-65.902,01
-67.549,56

-69.238,30
-70.969,26
-72.743,49
-74.562,09
-76.426,13
-78.336,78
-80.295,20
-82.302,58
-82.759,82
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Ringsted kommune

BBR-Meddelelse

reknik- os Miljøcenter

qW

(Udskrift af oplysninger fra Bygnings og Boligregistret)

Afsender
Ringsted kommune , Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9 ,4100 Ringsled

Kommune nr.:
329
BFE-nr.:

Kommunalt ejendoms

nr.:

85708

udskrift dato:
28-07-2020

2496719

Ejendommens beliggenhed:
Hellehuse 22 (Vejkode: 3166), 4174 Jystrup Midtsj

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OlS.
Fejl eller mangler i udskriffen bedes meddelt til kommunen via +mailadEssen

bbrringsted@ringsted dk ellertelefonnr 57626300

Oplysninger om grunde
Adresse: Hellehuse 22 (vejkode: 3166), Jystrup,4lT[Jystrup Midtsj
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav

Bemærkninger for grund
TRIXTANK

Matrikelnr.
23c

Ejerlav
JYSTRUP BY, JYSTRUP

Ejendom

2496719

BFE-nr.:

Kommunalt ejendoms nr.: 85709

Ejerforhold:10

Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.:

1

Adresse: Hellehuse 22 (vejkode: 3166), Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)
Makikelnr.: 23c

Landsejerlavsnavn: JYSTRUP BY, JYSTRUP

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår: 1 883

TiF/ombygningsår: 1 993

Antal etager u. kælder & tagetage:

Antal boliger med køkken:

1

Antal boliger uden køkken: 0

1

Materialer
Ydervæggens materiale: Bindingsværk
Tagdækningsmateriale:

Tegl

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Areal i

grundplan
areal

Bebygget

Areal afindbygget affaldsrum

i

m2 Areal i hele bygningen
142 Samlet bygningsareal
0 Herafudvendig efterisolering

terræn

Heraf indbygget carport
Heraf indbygget udhus
Heraf indbygget udestue
Overdækket areal

0
0
0
0
0

Arealanvendelse

m2

Samlet boligareal

238

0

Samlet kælderareal

Heraf indbygget garage

m2
142

Dyb kælder
Areal af indbygget garage i kælder

Samlet erhvervsareal

0

0

Samlet andet areal

0

Bygningens adgangsareal

0

Øvrige arealer

0

0

Såmlet tagetageareal

96

Heraf udnyttet tagetage

96

Samlet areal af lukkede overdækninger på

n

Heraf beboelse i kælder

0

Antal etager u. kælder & tagetage

1

0

bygningen
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Vurdering

Energioplysninger
Varmeinstallation: Varmepumpe

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Hellehuse 22 (Vejkode: 3166),4174 Jystrup Midtsj

Kommunenr
0329

Kommunalt Ejd.nr
85708

Udskriftsdato:

28-07-2020

Side:

1t4
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Opvarmningsmiddel: Elekkicitet
Bemærkninger for bygning
TILB. CA. HALVDELEN GASBETON

Oplysni nger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Hellehuse 22 (vejkode: 3166), Jptrup, 4174 Jystrup Midtsj
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode:'120)
Samlet areal:

238m2

Enhedens erhvervsareal:

0m2

Enhedens boligareal:

238 m2

Andet areal:

0m2

Fællesareal:

0m2

Enhedens andel i fælles boligareal:

0m2

Areal af lukket altan/udestue:

0m2

Areal af åben altan/tagterrasse:

0m2

Tinglyst areal fra Matriklen:

0m2

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Antal værelser: 6
Antal toilefter:
Antal bade:

1

1

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb

Bygningsnr.:2
Adresse: Hellehuse 22 (vejkode: 3166), Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)

Matrikelnr.: 23c

Landsejerlavsnavn: JYSTRUP BY, JYSTRUP

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår: 1 950

Materialer
Ydervæggens materiale: Træ
Tagdækningsmateriale; Andet materiale
Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Areal
Bebygget areal: 24 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Bygningsnr.:3
Adresse: Hellehuse 22 (vejkode: 3166), Jystrup,4174 Jptrup Midtsj
Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920)

Matrikelnr.: 23c

Landsejerlavsnavn: JYSTRUP BY, JYSTRUP

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår: 1 975

Materialer
Ydervæggens materiale: Træ
Tagdækningsmateriale: Andet materiale
Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Areal
Bebygget areal: 60 m2
Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Hellehuse 22 (Vejkode: 3166),4174 Jystrup Midtsj

Kommunenr.:
0329

Kommunalt Ejd.nr

Udskriftsdato:

Side:

85708

28-07-2020
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Kortmateriale
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Linjer i kortet
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Bygningsnummer

O

Beliggenhed
sikker placering

Teknisk anlæg nummer

O

Næsten sikker placering

Jordstykker

Nybyggeri

O

Usikker placering

Bygn ingsomrids, nøjagtigl2

*

Bygning på fremmed grund

Ejendom

Bygningsomrids,

u

nøjagtigt3

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

2. Bygningsomridset er nøiagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
3. Bygningsomridset er unøjagtigt, når dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.
Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Hellehuse 22 (Vejkode: 3166),4174 Jystrup Midtsj

Kommunenr
0329

Kommunalt Ejd.nr
85708

Udskriftsdato:

28-07-2020

Side:

3t4
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere

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

https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/.
GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.

af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen

-

fx en opførsel eller nedrivning af bygning

-

er sket.. Se mere på

https://www. geodanmark.dk/om-geodanmarld
DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dk/dar

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Hellehuse 22 (Vejkode: 3166),4174 Jystrup Midtsj

Kommunenr
0329

Kommunalt Ejd.nr
85708

Udskriftsdato:
2A-O7-2020

Side:

414
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

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

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 påga-'ldende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen 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 ofrest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
afløbsforhold.

Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.
Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har 6n boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har 6n eller flere
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.

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

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
f,ernvarmeregning 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 af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entr6, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige oprylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.
Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller
institutionsformål samt den del, der udgør andet areal.
Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.

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

Matedaler

Afløbsfothold

Andet

Helårsbeboelse

Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,

Afløbskoder

Boligtype

.
.
.
.
.
.
.

Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæd+ eller dobbelthus.
Elageboligbebyggelse.
Kollegium.

Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.

ProduKions- og lagerbygninger i
forbindelse med landbrug, industri,
offentlige værker og lign.

.
.
.
.

Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
lndustri, fabrik, håndværk m.v.
El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
Anden bygning til landbrug, industri
m.v.

Handel, kontor, t.ansport og service
Transport- og garageanlæg, slationer
lufthavne m.vKontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel

.
.
.
.

m.v.

lnstitutioner og kultur

.

Biograf, teater, erhvervsmæssig

udslilling, bibliotek, museum, kirke og

.
.
.
.

lign.

Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstilutionerm.v.
Anden institution.

Fritidsformål

.
.
.
.
.

Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortsei
fra sommerhus.
ldrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning lil fritidsformå|.

Mindre bygninger til garageformå1,
opbevaring m.v,
. Garage til et eller to kørclqet.

.
.

Carport.
Udhus.

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

cementsten).

Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver eendring skal nyt

Letbeton (lette bloksten,

kodesæt benyttes:

gasbeton).

Fibercement, asbest (eternit el.
lign).

Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer(Etagehøje
betonelementer).

Fibercement, herunderasbest
(bølge eller skifereternit).

Afløbskoder nyt kodesæt

Andet materiale.

Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.

Fibercement(asbestfri).
PVC.

Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
lngen

Andet materiale
Asbestholdigt
ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.

Opvarmningsforhold
Varmeinstallation

.
.
.
.
.

Fjernvarme/blokvarme.
Cenlralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.

Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to
fyringsenhe-der (fast brændsel,
olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
lngen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikalion på
enhedsniveau).

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

.
.
.
.

Køkken, toilet og alløb

Opvarmningsmiddel

Toiletforhold

.
.
.

Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden lype toilet udenfor enheden
eller inlet toilel 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 køkkenFast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
lngen fast kogeinstallation.

Vejledning til BBR-meddelelse

Vers. 1.8

.
.
.
.
.
.
.

Gasværksgas.
Flydende br€endsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.

Andet.

Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.

Elovne, elpaneler.
Biogasanlæ9,
Andet.

Bygningen har ingen supplerende
varme.

Enkeltværelse.
Fællesbolig eller

fælleshusholdning.
Sommer-/f ritidsbol g.
Andet.
i

Eierforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.

Alment boligselskab.
Akiie-, anparts- eller andet
selskab.

Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direKe uden rensning til
vandløb, søer eller havet.

Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforeni ng.
Kommunen
(beli ggenhedskommune).

Andet.

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 lil på egel 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 tilslultet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken, bad og toilet) ledes ned i
samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), eller om de behandles hver for
sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphai. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organisk stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens åfløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.

Elektricitet.

Supplerende varme
lkke oplyst.
Varmepumpeanlæ9.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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).

Built-up (fladt tag, typisk lagpap).
Tagpap (med taghældning).

Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.

Asbestholdigt materiale

.
.
.

'.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tagdækningsmateriale

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

Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig
med eget køkken.

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

Kommunen (anden
kommune).
Region.
Slaten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.

Vandforsyning

.
.
.
.
.
.

Almentvandforsyningsanlæg
(tidligere otfentligt).
Privat, almenl
vandforsyningsanlæ9.
Enkeltindvindingsanl€eg
(egen boring).
Brønd.
lkke alment

vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
lngen vandforsyning.

Afsender:sKAT

Ejendomsvurdering

_::: :_:--

___€__ ___:_-=
Ejendomsvurdering '
:=
Storebæ/ts Erhveruspark3 _FF
=-_:-= = 5=
j
4220 Korsør
=
=

:-å='==--------=-i€

Henvisningsnummer

€

!5KAT

@

Ejendommens registernummer

329

0Bs70B

Matr. nr.

23C

JYSTRUP
Modtager/ejer

Vurderet areal

2.963

m2

Ejendommens beliggenhed

Hellehuse

22

SKATS telefonnr.

329

72 22 28

Udskrevet

26

05

/

09

-201,7

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31

en er ved den almindeli

vurderi

Vmt

1

1. oktober 2011 vurderet sådan:

01 - Beboelsese-i endom med 1 Ie i liqhed
Ej endomsværd

i

2.75O .000

kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. 1. oktober 201 1. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
jf. $ 9, stk. 1, $ 13, stk. l, samt g 33, stk.l og stk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til I . oktober 201 L Prisudviklingen mellem L oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012kL.07.00.
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.
Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens
c!

o

:
N

ts

o
o
o
Y

Grundværd

i

498.000 kr

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

Den standardpris, som indgår i beregningen afejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priseme på solgte
ejendomme i området.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 201 1.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på72 22 18 18.
Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.

Områdeoplysninger
Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.

Side 1 af
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SPECIFIKATIONER

Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpris
Grundværdi i a1t
Grundværdi afrundet

1400
1553

m,
m2

320 kr
32 kr

a
a

Antal
Etagearea

I

Bebygget areal
UdnytEet t.agetage

x 100 ?
95m2x 60Z
84m2x
5Z

1-42 m2

garage, udhus
Vægtet etageareal

Fritlig.

mv

448.000
50.015
498.016
498.000

Standardpris for området.
Opførelsesår: l-883
Om-/tilbygningsår : J.993
Bebygget areal
Bygningsværdi

pr.

'J,42

m2

58

m2

4 m2

204

m2
Beløh

s00 kr
-276 kr
918 kr

10.

:

3-42

-66 kr

m2

L1".076

m2

Bygningsværdi

204 m2 x

kr

l-L.075 kr

2.259.504 kr

F ipndomqrrmrd i

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet. værdi i a1t
Ej endomsværdi af rundet

kr

m2

Beløb or. nz

Værdiberegning

kr
kr
kr

Beløb

498.000 kr
2.259.504 kr
2.757.504 kr
2

.750.000 kr

Du kan kTage over vurderingen, hvis resul-tatet ikke svarer ti7 dit skøn over
ej endommens handeT sværdi .

o
q
o
o
o
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o
o
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Huseftersyn
Ti

lstandsrapport for ejendommen

Sælger:
Peder Rudbæk

Adresse
Hellehuse 22, Jystrup
Postnr,

By

4174

Jystrup Midtsj

Dato

Udløbsdato
21-07-2019

21-01-2019
HE nr

Lb. nr.

41 01

H-19-04101-0022

Kommunenr./Ejendomsnr
329-85708
Matrikel/Ejerlav:
23C Jystrup By, Jystrup

lnternt sagsnummer
1

10449-352764

lndhold
Vigtige oplysninger om huseftersyn

2

Tilstandsrapport for ejendommen

o

Registrering af bygningens tilstand (noter)
Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen 13
Sælgers oplysninger om ejendommen

15

Bygningskonstruktioner - oplysninger til
ejerskifteforsikring

20

Besøg wwur.bollgejer.dk
Har du behov for ydedlger.e infomtation om huseftersynet og tilstandsmppofien, kan du besøge hjemmeslden
www.boligejer.dK På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nytig information om
husefiersynsordningen.
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Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-

forsikring.

Tre vigtige ting, du skalvide om

rapporten:
. En tilstandsrapport er en

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,

skadesrapport

men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden www.boligejer.dUhuseftersyn. Huseftersyn bliver
udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige
repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige
skader.

Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en

systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i
tilstandsrapporten i mindst 5 år.

"varedeklaration".

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

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

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

. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift

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

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

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.
Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vildeltage.
Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karaKer skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end efiersynet
har mulighed for.
Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Til dig, der skal købe
Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den

ffsiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.
Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.
Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvodig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.

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

Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:

. El- og ws-installationernes funktion
. Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand

. Småting, som ikke påvirker
.
.
.
,
.
.

.
.

.

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?

bygningens brug eller værdi særlig
meget
Bygningens placering på grunden
Bygningens planløsning
Bygningens indretning
Løsøre, f,eks. hårde hvidevarer
Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg
Markiser og baldakiner
lnstallationer uden for bygningerne
Bygningens æstetik og arkitektur
Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)

Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (K1)
. Alvorlige skader (K2)
. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

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

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæ9. Tiltægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.
En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfaftet af huseftersynet.
En allonge kan kun udarbejdes itilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

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

Læs mere om dette på hjemmesiden
www. boligejer.d Uti lstandsrapport_eleftersyn

Tilstandsrapport
Version 9.0

H-19-04101-0022

Om ejerskifteforsikring

. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vilvære beskrevet i
detaljer itilbuddet på
ejerskifteforsikring.
. Udgifter til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.
. Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskift eforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.

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

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
dækningens omfang.
Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken
forsikring du vælger.

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Til dig, der skal sælge
Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.
Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.
Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden : www. bol igejer. d Utilstandsrapport_eleftersyn
Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.

Du kan kun blive fritaget for ansva-

ret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
. Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
. Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12
månederførden dag, hvor køberen
modtager rapporten.
. Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.
. Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 10-årige sælgeransvar er
bortfaldet.

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

. Ulovligheder (f.eks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)
. Hvis du bevidst eller grofi uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skJulte skader, du har
kendskab til)

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63

Telefon 33732000

6700 Esbjerg

Email: sik@sik.dk
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Starttidspunkt:
Yei:

21-01-2019

Ejendommen besigtiget:

Postnr.: 4174

Hellehuse 22. Jvstruo

Sluttidspunkt:

10:02

12:02

Jvstruo Midtsi

By:

Sælger:
Navn: Peder Rudbæk

Vej:

Postnr.:

Hellehuse 22

Telefon: ingen telefon

Mobiltlf.: 22416555

4174

By:

Jystrup Midtsj

E-mail: bb@revision2001.dk

Følgende materiale forelå:
BBR-eiermeddelelse

af:

17-01 -201

I

Tidligeretilstandsrapportlb.nr.: lngen

Energimærke:

31

1

274240,2027-09-21

Andre bygningsoplysninger:
Der forelå intet tegningsmateriale ved besigtigelsen.

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype:
Hustype:
Bygnr

Ejendommen: Ejerbolig

Enfamilieshus
Bindingsværkshus

Bygn. Anvendelse

Opført år

Etager ud over
kælder og

tagetage

Bebygget areal
m2
Total

Kælder

Udnyttet

Brutto etageareal

tagetage

m2

m2

Bolig

Erhverv

1

A

Beboelse

1

142

0

96

238

0

2

B

Udhus/skur

1950

1

24

0

0

0

0

3

c

CarporUudhus

1975

1

60

0

0

0

0

4

D

Overdækning

201 4

1

20

0

0

0

0

5

E

Udhus/skur

1

20

0

0

0

0

883

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

Bemærkninger

Ja

trtr

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgeengelige, som ikke har kunnet besigtiges?
LITRA A: Skunkrum mod øst er ikke besigtiget pga. isoleringsopfyld i skunklemmen.,
Tagrum over værelse mod nord og repos er ikke besigtiget pga. manglende adgang.,
Tag på bygning A er ikke besigtiget pga. snedække. LITRA B: Tag på bygning B er ikke
besigtiget pga. snedække. LITRA D: Tag på bygning D er ikke besigtiget pga.
snedække. LITRA C: Tag på bygning C er ikke besigtiget pga. snedække.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
LITRA A: Synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten- Da

tr!A
u

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?
LITRA E: Bygning E er ikke besigtiget pga. omfanget af skader i de primære
bygningsdele herunder i facader og taget.

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk

Bygning

ABCD

vejrtorholdet, rudens renhed mv. kan gøre det vanskeligt at konstatere punkterede
termoruder, tages der forbehold for eventuelle yderligere punkterede termoruder.

Sikkerhedsstyrelsen
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5. Er der atuigelser i forhold til BBR?

DE

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse aMgglser iforhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
LITRA

D: LITRA E'

Generel oplysning om forventet restlevetid for ettilsvarende tag af samme alder:

- res'evetid:
Note:
Taqets

Ifølge huseftersynsordningens tabet for restlevetider, kan bygningens tag (bygnlng A) forventes at halde '1 0 år etter
længera.
Tabelopeiag for fageas restfevetid er I dette titfætde baseret på tagbelægninsen

Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede re$tl€tvetider:
Tagbelægning: 10 år ellar længere
lJndertag: I0 år eller tangere
lnddæknlng: 1A år eller længere

6700

Telsfon
Emåil:

soe

/
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Registrering af bygningens tilstand
Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan veere relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade (Kl ) kan være dyr at udbedre.

Ingen bemærkninger

1B

Kosmetiske skader

KO

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

Mindre alvorlige skader

K1

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdefens eller bygningens funktion.

Alvorlige skader

K2

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

Kritiske skader

K3

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

Bør undersøges nærnere

UN

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner

Karakter: Registrering og note

Bygn.

A

Beboelse

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktionlbelægnin g/skorsten

1.6

1

Tagrender/tagnedløb

.16 Bemærkninger iil

K1

Tagnedløbsrør mod sydvest er ikke ført til tagbrønd men ender ca. 30 cm over
tagbrønden.
Note: Manglen er af mindre omfang.

K1

Der mangler tagrender og nedløb på kviste.
Note: Forholdet er almindeligt for denne type bygning, og der kan ikke konstateres
skade på bygningens konstruktioner.

K3

Tagnedløbsrør mod nordvest og vest er ikke ført til tagbrønd men ender ved terræn
Note: Forholdet medfører et fugiigt miljø omkring fundament, som giver risiko for
følgeskader på sokkel og tilsiødende konstruktioner.

skorsten Kl

Skorstensoverfladen fremstår med afskallet puds.

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle

Sikkerhedsstyrelsen

K1

Puds på ydermure er i områder med mangelfuld vedhæftning, afskalninger, revner
og manglende overfladebehandling, se f.eks. mod vejen.
Note: Skaderne er af mindre omfang.

K3

Der er åbne samlinger mellem bindingsværk og mur, se f.eks. mod vejen og vest.
Note: Der er risiko for fugtindtræning.

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter: Registrering og note:

Bygn.:

Kl

2.2 Beklædninger

2.6 lndvendig

efterisolering

K1

Træbeklædningen fremstår udtørret, vindridset og med nedslidt overfladebehandling
på gavlen mod syd.
Der er opsat pladebeklædning på indvendige vægge.
Note: Der er ikke konstateret fugt i beklædningen, men konstruktion er

uhensigtsmeessig og det kan ikke udelukkes, om der er, eller vil, opstå skader
mellem beklædningen og væggen.
3. Vinduer og døre

3.1 Døre

K1

Der mangler afslutning omkring døre lra repos til værelse mod syd

K,I

Der mangler afslutning under døren i fyrrummet.

K1

Vinduet på 1.sal mod nord og i kviste fremstår generelt med udtørring og manglende
overfladebehandling.
Note: Ved besigtigelsen er vinduerne konstateret misligholdt, men der er ikke
konstateret trænedbrydning i vinduerne.

K1

Der er misfarvninger på ovenlysvindue på grund af kondens.

3.3 Fuger

K3

Der mangler fuger omkring døren i badeværelset.
Note: Abne fuger kan medføre fugtindtrængning i den bagvedliggende konsiruktion

3.5 Andet

K2

Der er registreret flere punkterede termoruder i huset bl.a. i stuen

K1

Der er revner i sokkel mod vejen under køkken vinduer og mod syd under stue
vinduer.
Note: Revnerne forløber videre op i murværk. Revnerne er efter husets alder vurderet
til at være uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en
reparation kan dog forekomme.

K2

Der er revnede gulvklinker samt med mangelfuld vedhæftning, ifyrrum

3.2 Vinduer

4. FundamenUsokler
4.2 Sokkel

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1

Gulvkonstruktion

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6.1 Gulvkonstruktionlbelægning Kl
Der er gulvklinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget i bryggers.
Note: Det vurderes, at forholdet ikke giver risiko for følgeskader, da rummet ikke er
vandbelastet.
K2

Der er revnede gulvklinker samt gulvklinker med begrænset vedhæftning til
underlaget i badeværelset på 1.sal.
Note: Forholdet er konstateret uden for normalt vandbelastet område og vurderes
ikke at medføre risiko for følgeskader.

K1

Der er gulvklinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget i badeværelset.

Note: Forholdet er konstateret uden for normalt vandbelastet område og vurderes
ikke at medføre følgeskader.
6.2 Vægkonstruktioni-belægning

Sikkerhedsstyrelsen

Kl

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Der er en vægflise med mangelfuld vedhæftning til underlaget samt manglende
fuge, ibadeværelset.

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter: Registrering og note:

Bygn.

Note: Forholdet er konstateret uden for normalt vandbelastet område og vurderes
ikke at medføre følgeskader.
6.3 Fuger

K1

Der er revner i fuger / hjørnefuger ved skunken.
Note: Det vurderes, at forholdet ikke giver risiko for følgeskader, da det er uden for

normalt vandbelastet område.
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve

Gulvkonstruktioner

K1

Trægulvet knirker lidt på repos.
Note: Forholdet kan skyldes svind i understøtningen, men det vurderes uden
betydning for gulvets bæreevne.

K1

Gulvet itrapperum og køkken er ujævnt.
Note: Det vurderes, at skævheden skyldes fejl i udførelsen, men er uden betydning
for gulvets bæreevne.

K2

Der er revnede gulvklinker samt gulvklinker med begrænset vedhæftning til
underlaget i køkken.

K1

Der er bredde i parketsamlinger samt der er skader i trægulvet i stuen.
Note: Det vurderes, at skaderne ikke har betydning for gulvets funktion.

K1

Der er bredde i parketsamlinger i trægulvet i værelse mod syd i stueplan
Note: Det vurderes, at skaderne ikke har betydning for gulvets funktion.

K1

Der mangler lidt fodliste i værelse mod vest og på repos på 1.salen.

8.2 Vægbeklædninger

K1

Der er lidt revner i samlinger i væggene bl.a. i stuen.

8.3 Andet

K1

Der mangler lidt finish på repos ved værelse mod syd på l.salen

K3

Værn mangler ikke udført forskriftsmæssigt på trappen til 1.salen.
Note: Forholdet giver risiko for personskade.

K1

Der er rust på varmerør ifyrrummet.

7. 1

7.2 Belægninger

7.3 Andet
8. lndervægge/skillevægge

9. Lofter/etageadskil lelser

9. lngen bemærkninger
10. lndvendige trapper

10.2 Konstruktion

C. lnstallationer
1

1.

1 1

WS-installationer

.2

Varmeinstallationer

Note: Det vurderes at være overfladerust, som antageligt skyldes periodisk
kondensfugt.

B

Udhus/skur

A. Primære bygni ngsdele
1.

Tagkonstruktion/.bekegning/skorsten

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.l

Karakter:

Registrering og note:

K2

Udvendigt træværk ved tag er udtørret, sprækket og mangler vedligeholdelse.

K3

Tagnedløbsrør mod vejen er ikke ført til tagbrønd men ender ved terræn.
Note: Forholdet medfører et fugtigt miljø omkring fundament, som giver risiko for
følgeskader på sokkel og tilstødende konstruktioner.

2.1 Facader/gavle

K3

Der er begroning på facade og med videre forløb op i taget.
Note: Forholdet er af et sådant omfang, at der er risiko for fugtskade i de omgivende
bygningsdele.

2.2 Beklædninger

K2

Træbeklædningen nederst er nedbrudt / har begyndende nedbrydning mod vejen
Note: Arsagen er opfugtning, som skyldes utilstrækkelig afstand mellem
træbeklædningen og terræn.

3.1 Døre

K2

Døren er nedslidVudtjent.

3.2 Vinduer

K2

Ældre vindue mod øst er nedslidte/udtjente.

3.5 Andet

K3

Der mangler en ruder.
Note: Manglende rude giver risiko for vandindtrægning

1.5 Udvendigt traeværk ved
1.6

tag

Tagrender/tagnedløb

2. Ydervægge

3. Vinduer og døre

4. FundamenUsokler
4. lngen bemærkninger
5, Kældre/krybekældre/terrændæk

5. lngen bemærkninger

C

Carport/udhus

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/.belægning/skorsten

1.5 Udvendigt træværk ved
1.6

tag

Tagrender/tagnedløb

1.8 Speer og lægter

K2

Udvendigt traevaerk ved tag er udtørret, spraekket og mangler vedligeholdelse.

K3

Der mangler tagrender og nedløb.
Note: Forholdet medfører et fugtigt miljø omkring fundament, som giver risiko for
følgeskader på sokkel og tilstødende konstruktioner.

K1

Tagflader fremstår med nedbøjning / skævheder.
Note: Det vurderes, at der ikke er nærliggende risiko for konstruktionssvigt.

K2

Træbeklædningen fremstår med nedslidt overfladebehandling.
Note: Forholdene er af et sådant omfang, at der er væsentlig øget risiko for
trænedbrydning.

2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

3. Vinduer og

døre

3. lngen bemærkninger
4. FundamenUsokler

Sikkerhedsstyrelsen

Nønegade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter: Registrering og note:

Bygn.:

4. lngen bemærkninger

D

Overdækning

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1.6

Tagrenderitagnedløb

1.8 Spær og lægter

K3

Der mangler tagrender og nedløb.
Note: Forholdet medfører et fugtigt miljø omkring fundament, som giver risiko for
følgeskader på sokkel og tilstødende konstruktioner.

K2

Der er konstateret nedbrydning i spær / lægter mod sydøst.

Note: Arsagen er utætheder er manglende afdækning.
2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

K1

Træbeklædningen fremstår med nedslidt overfladebehandling.

4. FundamenUsokler

4. lngen bemærkninger

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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for beboelsesdelen

KoI

Vurderino:

K1

K2

K3

UN

Note

A. Primære bygningsdele
n

X

2.

3

Vinduer

døre

4

4. Fundament/sokler

,|

1

X

1

X
X

1

5.

1

6. Vådrum (badeværelse, toilet og

4

X

1

B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion

5

8.

2

9.
10.

X

X
I

X

1

C. lnstallationer
11-

WS-installationer

X

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:
Bygningen ertraditionelt opført, og vedligeholdelsessfanden er god. Der må dog påregnes nogle forbedringer samt normal løbende
vedl ig eholdel se, he ru nde r facad er.

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbierq

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen

Tilsælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en

tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.
Du skal veere opmeerksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse

m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.
Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.
Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmå|, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmå|, som ikke er relevante for netop din ejendom.
Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmå|.

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

Ja
Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten
0.1

Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?
Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde €n efter aftale med mig

0.2

Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
EDC Roskilde

Generelle oplysninger
1.1

Hvor mange år har du ejet ejendommen?
32

1.2

I hvilken periode har du boet på ejendommen?
Hele perioden

1.3

Har du kendskab til, at der er foretaget tilbygninger, ombygninger eller større
renoveringer af bygningerne?
Hvis ja, hvilke og hvornår?

Total renovering, badeværelser, gulve, tag 1996, køkken 1994, tilbygning af 1 .sal fra
1991 og indtil 2018, tagkonstruktion ervendt, derforefindes billede materiale.
1.4

Har du kendskab til, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist
som selvbyg?
Hvis ja, hvilke?
Hele renoveringenr men der hvor der skal være professionelle håndværker, er der
brugt lovbefalede håndværker.

2.

Tage

Slkkerhedsstyrelsen

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja

Nej

2.1

Har du kendskab til, at tage/tagene er eller har været utætte?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?

n

tr

2.2

Har du kendskab til, om at der er eller har været utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?

tr

tr

2.3

Har du kendskab til, at der er eller har været, skader i/ved skorsten?
Hvis ja, hvilke og hvornår? Har du gjort noget for at udbedre dette?

fI

E

2.4

Har du kendskab til, at der har været foretaget reparationer efter fug!, råd-, svampeeller insektskader i taget?
Hvisja, hvilke, hvorog hvornår?

2.5

Har du kendskab til, at der er adgang til loft- og/eller skunkrum?
Hvis ja, hvor er adgangen placeret?
I soveveerelset i skab og i baderum på l.salen.

3.

Yder- og indervægge / skillevægge

3.1

Har du kendskab til, at der er eller har været revner eller andre skader i yder- eller
indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvor?

3.2

Har du kendskab til, at der er eller har været fugtpletter eller mug/skimmel på yder- eller

tr

indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvor og hvornår?
3.3

Har du kendskab til, om at der har været reparationer efter fug!, råd-, svampe- eller
insektskader i yder- eller indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvorog hvornår?

4.

Fundamenter/sokler

4.1

Har du kendskab til, at huset er piloteret eller ekstrafunderet
opførelsen?

i

tr

tr

forbindelse med

Hvis ja, hvor?

4.2

Har du kendskab til, at huset er piloteret eller efterfunderet efter opførelsen?
Hvis ja, hvor og hvornår?

4.3

Har du kendskab til, om at der er eller har været sætningsrevner?
Hvis ja, hvor og hvornår? Er revnerne udbedret, og i så fald af hvem?
Der er sætningsrevne i brystningen under vinduet i stue, opstod iforbindelse med
1 .sal i 1996 blev lavet, den har været uforandret altid.

tr

tr

Har du kendskab til, at der i den forbindelse er udarbejdet geoteknisk rapport?
5.

Kælder / krybekælder / ventileret hulrum

5.1

Er der keelder?
Har du kendskab til, at der er trængt vand gennem keelderydervaegge eller op gennem
gulvet (ikke gennem gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller

insektskader i kælderen?
Hvisja, hvilken, hvorog hvornår?
5.2

tr
tr

Har du kendskab til, at der er krybekælder (ventilerede hulrum)?
Har du kendskab til, at der er adgang til krybekælderen?
Hvis ja, hvor?

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email; sik@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller
insektskader i krybekælderen?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

tr

5.3

Har du kendskab til, at der er helt eller delvist dræn langs husets fundameni?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?

tr

5.4

Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor ligger pumpen og virker den?

6.

Gulve

6.1

Har du kendskab til, at der har v€eret reparationer efter

Nej

fug!, råd-, svampe- eller

insektskader i gulve?
Hvis ja, hvilken, hvorog hvornår?
6.2

Har du kendskab til, at der er øvrige skader i gulvene?
Hvis ja, hvilke og hvor?

7

Vinduer og døre

7.1

Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder?
Hvis ja, hvor?

Flere ruder, der er nye ruder til at skifte hovedparten af de punterede ud med.
7.2

Har du kendskab til, at der er vinduer og døre, som ikke fungerer?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?

7.3

Har du kendskab til, at der har været reparationer efter

fugl, råd-, svampe- eller

insektskader i vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

lelser

8.

Lofter/etageads

8.1

Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
insektskader i lofter/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvorog hvornår?

8.2

Har du kendskab til, at der udført nedhængte (forsænkede/nedsænkede) lofter?
Hvis ja, hvor?

9.

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)

9.1

Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med afløb?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?

9.2

Har du kendskab til, om at der er løse og/eller revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvis ja, hvor?
2. stk. revnet på 1.sals bad på gulv foran toilet men de I år gamle uden problemer

10.

WS-installationer

ki

I

10.1

Har du kendskab til, at der fyldes vand på centralvarmeanlægget mere end 6n gang
årligt?
Hvis ja, hvor ofte fyldes der vand på?

10.2

Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader?
Hvis ja, hvor og hvornår?

10.3

Har du kendskab til, at der er eller har været problemer med afløbsforholdene?
Hvis ja, hvor og hvornår? Har du gjort noget for at afhjælpe dette?

Sikkethedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
10.4

Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer og/eller termostatventiler, som ikke
virker?
Hvis ja, hvor?

10.5

Har du kendskab til, om at dele af WS-installationerne er udført uden autorisation?
Hvis ja, hvilke?

Sikksrhedsstyrelsen

Nønegade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:
Andel:
Carportr er der ingen mangler, drivhus mangler ruder, men de fortindes et spørgsmål om søm og lister, nogen glaslister skal udskiftes, dør

drivhus skal udskiftes.

21-01-2019

PederRudbaek

Dato

Underskrift - ejer/sælger

tr
tr

Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Sælger var til stede

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email; sik@sik.dk
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Bygningskonstru ktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstru ktionsudformni ng.

Bygn.:
1.

Uddybende oplysninger:

Tagkonstruktion/.belægning/skorsten

Sadeltag

A

Hanebåndspær

A

Taghældning - >35 grader

A

Tagbelægning - Betonsten

A

Skorsten - Muret

A

Ensidigt fald

B

Bjeelkespær

B

Taghældning - 1-15 grader

B

Tagbelægning - Plastplader

B

Ensidigt fald

Tagbelægning - Plastplader

c
c
c
c

Ensidigt fald

D

Bjælkespær
Taghældning - 1-15 grader

Bjælkespær

D

Taghældning - 1-15 grader

D

Tagbelaegning - Metalplader

D

2. Ydervægge

Massiv murværk

A

Bindingsværk

A

Formur - Murværk med puds

A

Bagmur - Let pladekonstruktion

A

Træ

B

Formur - Træ

B

Bagmur - Let pladekonstruktion

B

Bagmur - Andet; Type:

B

Træ
Bagmur - Let pladekonstruktion

c
c
c

1ræ

D

Formur - Trze

3, Vinduer og døre
-lræ

Træ

A

Træ

B

Træ

c

4. FundamenUsokler
Beton

A

Andet; Type:

A

Beton

B

Andet; Type:

B

Kampesten/syldsten og beton

Andet; Type:

c

Jordgravede stolper.

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Kampesten/syldsten og beton

Telefon 33732000
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oplysninger til ejerskifteforsikring

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformnin g.

Bygn.:

Uddybende oplysninger:

Andet; Type:

D

Jordgravede stolper.

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk

A

Støbt i beton

A

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

A

Terrændæk

B

Støbt i beton

B

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

B

Ukendt.

Ukendt.

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

Vægkonstruktioner,
Gulvkonstruktioner,

organisk
uorganisk
uorganisk

A
A

7. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker

A

Klinkegulv på beton

A

8. lndervægge/skillevægge
lnder-/skillevægge - Let pladekonstruktion

A

9. Lofter/etageadskillelser
10, lndvendige trapper
11.

WS-installationer

Gulwarme; Type:

A

Vandstop

A

Andet; Type:

A

Sikkerhedsstyrelsen

Vandbåren gulvvarme.
Brugsvand varmepumpe, Væghaengt luft/luft varmepumpe

Nørregade 63

Telefon 33732000

6700 Esbjerg

Email: sik@sik.dk
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EnnvenvssrYRELsEN

VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Bind ingsværksh us
Opført i perioden: ca. 1500-1900
Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have
slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.
I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige
skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske bygge-

tekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen.

forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor
Disse

læse denne typebeskrivelse grundigt

-

især OBS-punkterne

du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den
pågældende hustype.

-

Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre
typer af bygningsændringer - f .eks. tilbygning af kviste,
efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af
hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er
generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport
og den tegnede ejerskifteforsikring.
Efter selve hustypebeskrivelsen f inder du information om det
oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent.

så

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne
være beskrevet for sig r en særskilt hustypebeskrivelse.

HU5TYPEBESKRIVELSE

Du bør desuden være opmærksom på informationen på de
bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst
hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.
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Konstruktion
Fundament/gulve
Bindingsværkshuset er opført på fundament af syldsten
(kampesten). Det er traditionelt ikke ført til frostfri dybde
(90 cm). Fundamentet er ikke sikret mod bevægelser eller

opstigende grundfugt.

Omkring huset er der ofte stenbelægning med fald væk fra
bygningen. Gulve er udført direkte oven på jorden (f.eks. på
et stampet lerlag) og er derfor ikke sikret mod fugt nedefra.
Vægge
Bindingsværkshuset er udført med bærende og stabiliserende bindingsværk i yder- og indervægge (typisk 5 x 5"
tømmer). Udfyldning i bindingsværket (tavl) er typisk tegl
(eventuelt ubrændte sten) med et tyndt lag kalkmørtel og
kalket.
lndvendige vægge er bindingsværk, lersten eller simple
bræddeskillevægge med puds.
Tag

Tagdækningen er strå, og loftsrummet er normalt ikke
ud

nyttet.

Tagkonstruktionen er traditionelt udført med træ i spinkle
dimensioner og med rafter til at bære stråtaget. Bjælkelaget
mod loftsrummet er sjældent dimensioneret, således at
loftsrummet ikke umiddelbart kan omdannes til beboelse.
Loftet er ofte udført med frilagte/synlige træbjælker
(bjælkelaget) med bagsiden af "gulvbrædderne" som loft.
Der er oprindelig ingen isolering.
Skorstenen er muret og ofte kalket.

lnstallationer
lngen (el-. vand- og afløbsinstallationer samt varmeanlæg er

tilført bygningen senere).

HUSTYPEBESKRIVETSE
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OBS Punkter
Fundament/gulve

Andre punkter

Gulve (tegl, træ m.v.) udført direkte på jord kan give fugtproblemer, som eventuelt kan medføre råd og svampe-

angreb ogleller skrmmelvækst (herunder lugtgener).

En ændring af husets ydre (f.eks. supplerende isolering af
vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt efter gældende konstruktionsprincrpper for at undgå fugtproblemer.

Tagrender benyttes ikke på stråtage. Derfor vil en del af
regnvandet fra stråtaget ramme den nederste del af yder-

De fleste bindingsværkshuse er smalle, har lav loftshøjde og
mange vinduer, hvilket var en del af datidens bygningskultur.

væggen og syldstensfundamentet. Hvis der er fald mod
bygningen, kan vand samles ved huset. Dette kan bevirke
pudsafskalning og opfugtning af det udfyldende murværk
(tavl) samt fugtophobning i bindingsværket.

Vægge
Bindingsværkets trækonstruktion (yder- og indervægge) er

ofte uden fugtspærre (fugtbeskyttende lag af f.eks. asfalt-

Asbest kan forekomme i rørisolering og elkabler (fra ca.
'I
920 til 1979, og i mindre omfang efter 1963) samt i væ9plader (1950-1959, i mindre omfang til 1980), fliseklæber,
støbegulve i vådrum (1920-1980, især 1930-1970), vinyl (typisk til gulve, 1930-1980) og aftræks- og ventilationskanaler
(1920-1986). Arbejde med og bortskaffelse af asbest kræver
særlige foranstaltn inger. bort.

pap). Fugt kan derfor suges op i konstruktionen, hvilket kan
medføre mørkfarvning*. Væggene er normalt ude af lod,
dvs. at de kan hælde lidt udad eller indad.
Tag

Stråtaget er ofte grobund for mos, især på tagflader, der
vender mod nord, eller hvis der er skygge fra høje træer i
nærheden. Mosset udgør ikke umiddelbart nogen fare {or
tætheden, men restlevetiden kan falde markant, hvis mosset
får lov til at brede og udvikle sig.
Der kan i nogle tilfælde forekomme utætheder ved detaljer
i taget, f.eks. skorstens gennemføring (inddækning) og rygning, hvor regn og sne kan trænge ind. Rygningen kræver
hyppigt vedligehold for at forblive tæt.
Er der kviste i stråtaget, er overgangen mellem den nederste
del af vinduet (bundstykket) ofte udført af overlappende,
vandretliggende brædder (sålbænk). Hvis sålbænken er
utæt, kan det medføre fugtproblemer.

Hvis en uudnyttet tagetage tænkes inddraget til beboelse,
skal man være opmærksom på, om bjælkelaget kan klare
belastningen. Hvis der er store bjælkeafstande ogleller
bjaelker i små dimensioner, kan det være nødvendigt med

omfattende forstæ

rkn

i

n

ger.

Vedligeholdelse
Hustypen kræver løbende vedligeholdelse på grund af de
fugt{ølsomme konstruktioner. Der skal normalt regnes med
jævnlig (i nogle tilfælde årlig) gennemgang og udbedring
af bindingsværk, overfladebehandling af sokkel, kalkning af

tavl m.v. for at sikre holdbarheden.

*)

Mindre omfang af mørkfarvning må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering. Mørkfaruning skyldes o{te støvfigurer
(ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.
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Generel beskrivelse af kloaksystemer
Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan
kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes
at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold
kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træe1
dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udIørti dårlig
kvalitet.
Kloaksystemet - eller afløbssystemet - fra en ejendom består
af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning,
hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del
af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og
jorden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun
den del af stikledningen, som befinder sig på grunden.
i

Kloaksystemer fra tør 1920
A{løbsinstallationer fra f ør 1920 er typisk udført af glaserede
lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt
ikke kloakeret på landet.
De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som
endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen
eller kun ringe restlevetid.

Kloaksysteme r I r a 1920-1 97 O
Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udførl af
p ræf a bri kerede beton rør e le r gl aserede lerrør. Afløbsrørene
blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og
fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af
perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne
kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også
udbredt til ejendomme på landet.

Kloaksystemer fra 1970

til nu

denne periode blev af løbsinstallationer - både rør og
brønde - typisk udført i plast. I starten af 7O'erne blev rørene
samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløslaI
fastsiddende gummiringe.
I

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor
materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæ9, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der
bruges nedsivningsanlæ9, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år
2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæ9, beplantet filteranlæg eller pileanlæq i forbindelse med
rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb.

grøfter m.v.
Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.
Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør.

Er

rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en
betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).

I

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank.
takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange
septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende
grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes
af løbsinstallationerne.
I

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For både
lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne,
hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været
renoveret, samlet set har begrænset restlevetid.
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Radon i danske huse

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

Hvad er radon?

.

Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan

a

Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være
nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.
etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen).

I

Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gulv og jord. lsær kælderrum har ofte et dårligere
indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og
fremmest beregnet til opbevaring - ikke til beboelse.

Læs

meget mere på www.radonguiden.dk
Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om
radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet i dit hus. Du kan bruge
5Br-anvisning 247 til at finde frem til de bedste løsninger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.

Radon kommer fra jorden under huset.

a

Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og
straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.

Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor
meget radon der er i dit hus.

a

Det meste radon trænger ind i huse gennem revner
og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,
kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved
rørgennemf øringer i f u ndamenter m.v.

Radonsikring er lovkrav i nybyggeri
I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 'l 998, er det således opført med radonsikring.

a

Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje

løses nemt og billigt.
a

Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,
der kan trænge ind i huset fra undergrunden.

a

350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radonniveau.
Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,

og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af
lungekræft om året.
a

r

Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for
rygere end for ikke-rygere.

Hvor kommer radon fra?

.
a

o

radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer. Det kan vaere fordi, at der er for lavt ventilation

Radonkortet

.

o

På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en
andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.

Kommunevurderrngerne er et udtryk for, at risikoen ior
at bo i et hus med f or høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f .eks. større risiko

for radon på Sjælland og Øerne end i Vestjylland.
Hvad gørjeg ved det?
. Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m3).
a

og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra
jorden, er gennembrudt.
a

I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 201 0, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger 1 00
Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har
ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om
max. 100 Bq/m3.

Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at
radonniveauet nedbringes.
Ved radonniveauer mellem I00-200 Bq/m3, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via
forbedringer af ventilation samt tætning af revner i
fundamentet og utætheder ved rØrsammenføringer.
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Radonkortet
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Eleftersyn

Elinstallationsrapport

Version 1.2

VEJ LEDN ING OM ELI NSTALLATIONSRAPPORTER
Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et
eleftersyn iforbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.

Tre vigtige ting, du skal vide om

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan

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

sælgeren blive fritaget for det normale 1O-årige
sælgeransvar.

Vigtige oplysninger om
el i nstal lationsrapporter og eleftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn,
ejerskifteforsi kri n g.

elinstallationsrapporter og

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik
Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens
elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren
gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre
bygninger, hvor der er elinstallationer.

Eleftersynet bliver udført af autoriserede
elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.
Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i
virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatør.
Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse,
der opføres nu.
Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne

Dato: 21.01.2019

elinstallationsrapporten

Elinstallatøren foretager en visuel
gennemgang af husets elinstallationer og
åbner stikprøvevis nogle af
elinstallationerne for at se, hvad der er
bagved.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som kan afdække
ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallationerne, som på kort eller
længere sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand.
Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil
kunne påvirke elinstallationemes funktion,
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret
ændrer sig veesentlig:t. Det vil sige, at du
ikke får en wrdering af, om
elinstallationerne er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration på
husets elinstallationer.

2. Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
elinstallatøren ikke har mulighed for at
finde. Eletersynet handler primaert om
ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan indebeere risiko
for personskade eller brand.
Ejerskifteforsikringen deekker
omkostninger til at udbedre ulovlige
elinstallationer og funktionsfejl, som ikke
er omtalt i elinstallationsrapporten.

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis

det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som elinstallatøren
giver en installation eller en
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fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der
er lovligt udført for 20 år siden, og som også er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.
Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en
ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller
elinstallationsrapporten i mindst 5 år.
Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med
elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af
Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter
at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens
medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne
idin ejendom.

Elinstal lationsrapport
Version 1.2

installationsdel, og prisen på at få gjort
elinstallationen lovlig og funktionsdygtig.
Der kan være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan
udbedres, men som kan indebære alvorlig
risiko for personskade eller brand, hvis der
ikke gøres noget.
Elinstallatøren kan også bruge karakteren
UN. Denne karakter skal forstås som en
advarselslampe, der t€endes. Her er
noget, som kræver en nærmere
undersøgelse, end eleftersynet har givet
mulighed for.

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på
r. d Mel i n stal I atio n sra p port

www. bo I igeje

Hvis du er utilfreds med din
el i nstal latio ns rapport
Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et
professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige.
Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold,
funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten
giver et forkert indtryk af elinstallationerne.
Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske lnstallationer,
Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både
købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet
af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog
forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til
Ankenævnet.
Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på
unvw.el-ws-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41
77 9O på hverdage mellem kl. 10 og 12.

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

Dalo:21.01 .2019
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Til dig, der skal købe
Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til ai vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.

Version '1 .2

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

holder øje med:
bagatelagtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstallation med den
pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstallationernes
funktionsdygtighed nævneværdigt

Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver
elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de
undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten
oplysninger fra sælger om elinstallationernes
funktionsdygtighed.
Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i
elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen.
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.

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

dele af elinstallationen, der var

utilgængelige
elinstallationer uden for selve
bygningen
hårde hvidevarer

.
.

andre brugsgenstande
om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet
Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed
er ikke en garanti.

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

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

.
.

- lngen bemærkninger
K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel
Kl - Ulovligt forhold, som ikke
lB

umiddelbart er farligt, og som ikke
påvirker funktionsdygtigheden

elinstallationsrapporten.

l(2 - Ulovligt forhold, som på laengere
sigt kan indebære risiko for

Hvad kigger elinstallatøren efter?

personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en mindre og
afgrænset del af installationen

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet
kontrollere eltavler
foretage kontrol måling af fejlstrømsaf brydere
kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

kontrollere lawoltsinstallationer

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

-

Bør undersøges nærmere

kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering
kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spaendingsførende dele.

Dato: 21 .01 .2019
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installationsrapportens gyld ig hed

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

Tilstandsrapport
Du skal være opmærksom på, at der ud over
elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at
der kan tegnes ejerskifteforsikring.
Læs mere om dette på vvww.boligejer.dUtilstandsrapport

Ejerskifteforsikring

Om ejerskifteforsikring

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

Ejerskifleforsikringen kan sikre dig mod
større udgifter til blandt andet
udbedring af skjulte ulovlige
elinstallationer.

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

Du må normalt selv betale for udgifier
til udbedring af mindre forhold ved
elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebære risiko for personskade
eller brand, vedligeholdelse samt
udbedring af almindeligt slid og ælde.

elinstallati-onsrapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle
minimumskrav for dækningens omfang.

Forhold, der er beskrevet i
elinstallationsrapporten eller i
tilstandsrapporten, er ikke daskket af
ejerskifteforsikringen, medmindre
forholdet er klart forkert beskrevet.
Ejerskifteforsikringen deekker heller
ikke forhold ved elinstallationer, der er
normale i ældre huse.

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

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring
www.forsi k ri ng so plys ni n ge n. d k

på

Dato'.21.01.2019
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Til dig, der skal sælge
Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele
bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.

i

Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste
overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende
I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens

elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da
installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende
eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.
Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten
fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatøren for at få det afklaret.
Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.

Version 1.2

Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
følgende fire punkter:
Elinstallationsrapporten er udarbejdet
mindre end 1 år før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
Du har også fået udarbejdet
tilstandsrapport.
Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifieforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.
Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit
10-årige saelgeransvar er bortfaldet.

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

at hæfte for:
forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstående
havebelysning)
hvis du bevidst eller groft uagtsomt har
givet ukonekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funktionsmangler, du har kendskab
tir).

Hvad bruges oplysningerne til?
Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som
administreres af Sikkerhedsstyrelsen.
Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens
kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også
indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.
Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formå1.
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Sammenfatning af eleftersyn
KO K1

K2

Etage

Rum

IB

1. sal

Gang

2

0

0

0

0

0

1. sal

Lawoltsinstallation gang

2

0

0

2

0

2

1. sal

Værelse 2 ved trappe

2

0

0

0

0

1. sal

Lawoltsinstallation værelse 2

2

0

2

0

2

1. sal

Skunkrum iværelse 2

0

0

1. sal

Værelse 3 tv for bad 2

2

0

0

0

0

1- sal

Lawoltsinstallation værelse 3

2

0

0

3

0

1. sal

Bad2

3

0

0

0

0

1. sal

Lawoltsinstallation bad 2

4

0

0

2

0

1. sal

Skunkrum i bad 2

0

0

0

0

0

1. sal

Værelse 4 th for bad 2

3

0

0

0

0

Stuen

Eltavle i entre

b

0

Stuen

Entre

Stuen

Lawoltsinstallation entre

Stuen

0

0

UN

0

0

0

0

0

3

Gang

2

0

0

Stuen

Lavvoltsinstallation gang

6

0

0

Stuen

Bad

Stuen

lndbygningslamper bad

Stuen

Værelse

Stuen

0

1

K3

0

0

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

2

0

Stue

4

0

0

Stuen

Lawoltsinstallation stue

2

0

0

Stuen

Køkken

3

0

0

c

0

0

Stuen

I

ndbygningslamper køkken

3

0

0

0

0

0

Stuen

Lawoltsinstallation køkken

4

0

0

0

Stuen

Bryggers

0

1

0

0

0

Stuen

Lawoltsinstallation bryggers

0

0

3

0

2

Stuen

Fyrrum

0

0

0

0

0

Stuen

Lawoltsinstallation

0

0

3

0

2

Stuen

Uden på bygningen

0

0

0

0
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Øvrige

Udhus

1

0

0

0

0

Øvrige

Carport

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Generelt

3

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

- lngen bemærkninger
K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel
Kl - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
lB

mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

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

UN

-

Bør undersøges nærmere
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nstal lationens ti lstand

1. sal
Gang
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede anlal 220

Ja

I

25O

Karakter Note

V stikkontakter?

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke

relevant

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

lkke

relevant

Hvad har været adskilt?

Stikkontakt tv for værelse 4

Lawoltsinstallation gang
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

lkke

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

UN

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Nej

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret konekt, jf
fabrikantanvisning?

UN

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dalo'. 21.0'l .2019

Karakter Note

ikke muligt at se watt på pærer

K2

Der er anvendt for lille tedningstværsnit

ingen mærkning på lamper

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning eller
foretaget i egnet materiel eller kapsling

lndbygningslampe ved værelse 3
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Værelse 2 ved trappe
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede antal 220

Ja

Karakter Note

1250V stikkontakter?
Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

Nej

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

K1

Hvad har været adskilt?

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
50x50 lampeudtag i skråvæg iforfra dåse

Lampeudtag midt i loftet

Lawoltsinstallation viprelse 2
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

UN

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Nej

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,
fabrikantanvisning?

UN

Nej

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Dato: 21.01.2019

flere lamper mangler montering

K2

Der er anvendt for lille ledningstværsnit

ingen mærkning på lamper

jf

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Hvad har været adskilt?

KaraKer Note

K2

Armaturet er ikke egnet til videresløjfning

lndbygningslampe nærmest skunkrum
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Skunkrum i værelse 2
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal

Ja

KaraKer Note

tilslutningssteder?
Er der virksom

Nej

K2

Der mangler virksom beskyttelsesleder i 6n stikkontakt eller 6t
tilslutningssted

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
UG tavle mangler kapsling. Flere strømforsyninger og dåser
mangler låg og der er kabler som ikke er i dåser

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der dåser bag stikkontakter Nej
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

lkke
relevant

Hvad har været adskilt?

lntet adskilt

Værelse 3 tv for bad 2
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede antal 220

Ja

Karakter Note

I 250 V stikkontakter?
Er der virksom

Nej

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

K2

Der mangler virksom beskyttelsesleder i 6n stikkontakt eller 6t
tilslutningssted

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

Hvad har været adskilt?

Dato:21.01.2019

lkke

relevant

Stikkontakt ved tlf stik
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Lawoltsinstallation værelse 3
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Karakter Note

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

Nej

K2

Der er anvendt forkert materiel

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Nej

K2

Der er anvendt for lille ledningstværsnit

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,
fabrikantanvisning?

UN

ingen mærkning på lamper

jf

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

Er toftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Hvad har været adskilt?

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning eller
foretaget i egnet materiel eller kapsling

lndbygningslampe i loft ved dør

Bad 2
Spørgsmål

Svar

Er der den krævede
stikkontakt?

Ja

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Karakter Note

Erder dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

UN

Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dato:21.01.2019

lampeudtag bag spejl

lntet adskilt
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Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

Elinstallationsrapport

fastgjort?

Karakter Note

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

Ja

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tuærsnit?

Ja

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,

Nej

K2

Armaturer er ikke anvendt korrekt jf. fabrikantens anvisninger

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning eller
foretaget i egnet materiel eller kapsling

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

jf

fabrikantanvisning?

Hvad har været adskilt?

lndbygningslampe i loft ved dør

Skunkrum i bad 2
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

lkke
relevant

Er der dåser bag/over

Ja

Karakter Note

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Hvad har været adskilt?

Dato: 21.01.2019

Dåse under strømforsyning
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Værelse 4 th for bad 2
Spørgsmål

Svar Karakter

Er der det krævede anlal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der virksom beskyttelsesleder Nej
i stikkontakter og andre

K2

Note

Der mangler virksom beskyttelsesleder i 6n stikkontakt eller åt
tilslutningssted

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

og

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

Ja

Ja

Hvad har været adskilt?

Stikkontakt tv for vindue

Stuen
Eltavle i entre
Spørgsmål
Er tavlen let tilgængelig for
betjening?

Svar
Nej

Karakter Note
K2

Tavlen er ikke let tilgængelig
tavlekapslingen sidder for tæt på loft og kan ikke fastgøres
korrekt

Nej
Er tavlen opmærket korrekt? Nej
Er tavlekapslingen

intakt?

Er der det krævede antal
lysgrupper?

Ja

Er der RCD (HFl- eller HPFIafbryder)?

Ja

Fungerer RCD'en korrekt ved

Ja

K3
K1

Der er for store åbninger ved kabelindføringer
Der mangler mærkning om max. sikringsstørrelse

kontrolmåling?

Slår RCD'er fra ved
af testknappen?

påvirkning

Ja

Er hele installationen
fejlbeskyttet?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?

Ja

Er der en virksom
jordforbindelse?

lkke
relevant

Dato: 21.01.20'19
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Entre

Svar

Spørgsmål
Er der det krævede

antal220

Karakter Note

Ja

I 25OV stikkontakter?
Er der virksom

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter Nej
og afbrydere, og er de

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
flere rør og kabler mangler fastgørelse ved el-tavle

installeret korrekt?
Er der dåser bag/over

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

lkke
relevant

Hvad har været adskilt?

Stikkontakt ved el

Lavvoltsi nstallation entre
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Karakter Note

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Nej

K2

Der er anvendt for lille ledningstværsnit

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret konekt, jf.
fabrikantanvisning?

Nej

K2

Armaturer er ikke anvendt korrekt jf. fabrikantens anvisninger

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning eller
foretaget i egnet materiel eller kapsling

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Nej

K3

Der er tegn på brandtilløb på ledningsmateriel

Hvad har været adskilt?

Dato: 21 .01 .2019
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Gang
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede anlal 220

Ja

Karakter Note

I 25OV stikkontakter?
Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

lkke
relevant

Hvad har været adskilt?

Afbryder th for dør til køkken

Lawoltsinstallation gang
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Karakter Note

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til instaltationen?

Ja

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Ja

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,

Ja

jf

fabrikantanvisning?
Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Ja

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dalo'.21 .01 .2O19
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1

Spørgsmål

Svar

Er der den krævede
stikkontakt?

relevant

lkke

Er der virksom

lkke

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

relevant

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

Ikke

relevant

Nej

Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
forbundet til
beskyttelseslederen?

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
dæksel mangler

lkke

relevant

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

Ja

Hvad har været adskilt?

lndbygningslamper bad

Karakter Note

Lampeudtag over spejl

1

Spørgsmål

Svar

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrektjf
fabrikantanvisning?

Ja

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Ja

Er loftet ved lamperne fri for

Ja

Karakter Note

brandtilløb?
Er der virksom
beskyttelsesleder til
ti lslutn ingsstederne/
armaturerne?

Hvad har været adskilt?

Dato:21.01.2019

lkke
relevant

lndbygningslampe i loft ved dør
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1

Spørgsmål

Svar

Er der det krævede antal 220

Ja

KaraKer Note

1250V stikkontakter?
Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

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

Nej

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

K1

Hvad har været adskilt?

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
50x50 lampeudtag i loft i forfra dåse

Lampeudtag i loft fjernest fra dør

Stue
Spørgsmål

Svar Karakter

Er der det krævede anlal 220 I
250 V stikkontakter?

Ja

Er der virksom

beskyttelsesleder

Note

Ja

stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
i

Er der dåser bag stikkontakter
afbrydere, og er de instalteret

og

Ja

korrekt?
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Hvad har været adskilt?

Dato'.21.01.2019
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Stikkontakt th for terrasse dør
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Lawoltsi nstallation stue
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Karakter Note

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Ja

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret konekt, jf
fabrikantanvisning?

Nej

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

UN

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Hvad har været adskilt?

K2

Armaturer er ikke anvendt korrekt jf. fabrikantens anvisninger

strømforsyning ikke fundet

lndbygningslampe ved vindue mod terrasse

Køkken
Spørgsmål

Svar

Karakter Note

Erderdet krævede anlal22Ql Ja
250 V stikkontakter?
Er der virksom

Ja

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er de disponible stikkontakter
fordelt på to lysgrupper?

lkke
relevant

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

lkke
relevant

Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
forbundet til

lkke
relevant

beskyttelsestederen?
Hvad har været adskilt?

Dalo'.21.01.2019
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lndbygningslamper køkken
Spørgsmål

Svar

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrektjf
fabrikantanvisning?

Ja

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Ja

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Er der virksom
beskyttelsesleder til

lkke
relevant

Karakter Note

lslutningsstederne/
armaturerne?

ti

Hvad har været adskilt?

lndbygningslampe over vask

Lawoltsi nstallation køkken
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Nej

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

Ja

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Ja

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt, jf
fabrikantanvisning?

UN

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Ja

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Hvad har været adskilt?

Dato: 21.01.2019

Karakter Note

K1

En strømforsyning er ikke fastgjort

ingen mærkning på lampe

lntet adskilt
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Bryggers
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede antal
stikkontakter?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er der dåser bag stikkontakter Nej
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Er der dåser bag/over

Karakter Note

K1

Der er for store åbninger ved dåse
stikkontakt over vaskemaskine

lkke
relevant

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande

lkke
relevant

forbundet til

beskyttelseslederen?
Hvad har været adskilt?

Stikkontakt th for vask

Lawolts i nstal lation bryggers
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Karakter Note

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt sikringer
svarende til installationen?

UN

strømforsyning ikke fundet

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel og tværsnit?

Nej

K2

Der er anvendt for lille ledningstværsnit

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,

Nej

K2

Armaturer er ikke anvendt korrekt jf. fabrikantens anvisninger
og flere lamper er ikke fastgjort

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning elter
foretaget i egnet materiel eller kapsling

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

jf

fabrikantanvisning?

Hvad har været adskilt?

Dato: 21.01.2019

lndbygningslampe over vask
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Fyrrum
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

Ja

Er der virksom

Ja

Karakter Note

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

lkke
relevant

Hvad har været adskilt?

Afbryder og stikkontakt tv for udvendig dør

Lawoltsinstallation fyrrum
Spørgsmål

Svar

Er der en oversigtstegning
over installationen?

lkke
relevant

Er strømforsyninger

fastgjort?

Er der anvendt sikringer

Karakter Note

UN

strømforsyning ikke fundet

UN

strømforsyning ikke fundet

svarende til installationen?

Nej

K2

Der er anvendt for lille ledningstværsnit

Nej

K2

Armaturer er ikke anvendt korrekt jf. fabrikantens anvisninger

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

K2

Samlinger er hverken aflastet for træk og vridning eller
foretaget i egnet materiel eller kapsling

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Er der anvendt korrekt

ledningsmateriel og tværsnit?
Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrekt,
fabrikantanvisning?

Hvad har været adskilt?

Dalo'.21.01.2019

jf

lndbygningslampe nærmest dør til bryggers
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Uden på bygningen
Spørgsmål

Svar

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er brugsgenstande forbundet
til beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Har det elektriske materiel
den korrekte kapslingsklasse?

Nej

Karakter Note

K2

Hvad har været adskilt?

Flere brugsgenstande er defekte eller har forkert
kapslingsklasse
der er anvendl2xQ,75 til lamper og en ledning mangler dåse
på hjørne mod bassin
Dåse ved hoved dør

Øvrige
Udhus
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

Ja

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

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

Hvad har været adskilt?

Dalo'.21.01.2019

Karakter Note

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
enkelte kabler mangler fastgørelse og der mangler dæksel på
stikkontakt

lkke
relevant

Stikkontakt ved væg til højre for dør
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Carport
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

Ja

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Karakter Note

Er der dåser bag stikkontakter Ja
og afbrydere, og er de

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

Nej

Hvad har været adskilt?

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger
der er anvendl2xQ,75 til lamper og flere kabler mangler
fastgørelse

Dåse på stolpe

Besøget
Elinstallationen gennemgået:

21.01.2019

Gennemgangen foretaget af:

Henrik Petersen

Starttidspunkt:

',l3:00

Sluttidspunkt:

16:00

Spørgsmål

Svar

Var der adgang til alle rum?

Ja

BIev alle rum gennemgået?

Ja

Dato:21.01.2019

Note

Side 24 af 26

92

Lb.nr.
428836

Eleftersyn

Eli

nstallationsrapport

Version 1.2

Generelt
Spørgsmål

Svar Karakter

Note

Er al materiel fastgjort?

Nej K2
Nej K1

Flere kabler mangler fastgørelse

Er der låg på dåser, rosetter og

lampeudtag?

Der var 6n dåse, roset eller lampeudtag der manglede låg

bad

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast

1

Nej

K2

Der er flere steder anvendt ulovlig bøjelig ledning som fast
installation

Nej

K1

Kabler eller rør er ikke beskyttet mod mekanisk overlast
kabel i carport mangler dækskinne og flere ledninger ved eltavle er ikke dobbelt isoleret

installation?
Er installationen beskyttet mod
mekanisk overlast?

Er samlinger anbragt i

Dato:21.01.2019

dåser? Nej K1

Flere samlinger var ikke anbragt i dåser
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Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed
Spørgsmål
Fungerer hele

elinstallationen?

Svar

Note

Nej

enkelte indbygningslamper virker ikke

Stemmer sælgers oplysninger om Ja
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen

Stamoplysninger
Boligen
Adresse
Postnr. og

Hellehuse 22

by

4174 Jyskup Midtsj

Opført år

1883

Samlet
bygningsareal

226

Særlige

oplysninger
om
ejendommen

Boligens ejer
Adresse

Hellehuse (Ringsted) 22

Navn

Peder Rudbæk

Postnr. og

by

4174 Jystrup Midtsj

Email
Telefon

Dato'.21.01 .2019

22416555
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ENERGIVIÆRKET
FORMÅLET MED ENEROIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formåt:
1. Mærkningen syntiggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedektaration, når
en bygning el.ter tejl.ighed sætges etler udtejes.
2. Mærkningen giver et overbtik over de energimæssige forbedringer, som er rentabte at
gennemføre - hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og C02 man
sparer, og hvorstor besparetse der kan opnås på e[- og varmeregninger.
Mærkningen udføres af en energikonsutent, som måter bygningen op og undersøger kvatiteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstaltation m.v. På det grundtag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingetser for vejr, familiestørretse, driftstider, forbrugsvaner m.v.
Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvatitet - i modsaetning
tit det faktiske forbrug, som naturtigvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogte sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer etler har huset futdt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller attså om bygningens kvatitet ikke om måden den bruges på, etter om vinteren var kotd etter mitd.

ll

& r

Energistyrelsen

t

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskataen vises
bygningens nuværende energimærke.

Nuværende

Nye bygninger skaI i dag som minimum leve
op tiI energikravene for A201 5.

V

HHHItrEtrEtrtr
.å.

Hvis de rentable energibesparelsesforstag

gennemføres, vil" bygningen få energimærke
C

Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindetse med en renovering

elter vedligeho[delse også gennemføres, viI
bygningen få energimærke B

Årligt varmeforbrug
7.933 kwh elektricitet

1l+.279

kr

Samlet energiudgift

1r+.279

kr

Samtet C02 udtedning

Energimærkn ingsnummer 31

1

5,26 ton

27

42/+0
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BYGNINGEN
Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsutenten har fundet. For de
bygningsdete, hvor der erfundet energibesparetser, er der en beskrivetse af hvordan bygningen er i dag,
og så setve besparetsesforstaget. For hvert besparetsesforstag er anført den årl.ige besparelse i kroner
og i C02-udtedningen, som forslaget vil medføre.
Hvis investeringen er rentabet, er investeringen også anført. Rentabil.itet betyder, at energibesparelsen
kan titbagebetate investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skaI udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfætdet, anses investeringen ikke at være rentabe[, og investeringen er ikke anført.
Man skaIvære opmærksom på, at der er en raekke besparetsesforstag, der iføLge bygningsregtementet
8R15, skat gennemføres iforbindetse med renovering elter udskiftninger af bygningsdete etler
byg ningskom ponenter.

lnvestering er med moms. Besparetser er med moms og energiafgifter

Tag og toft

lnvestering

Årtig
bespare[se

nvesteri ng

Årtig
bespare[se

LOFT

Hanebåndsloft i trapperum og væretse mod nordøst samt kvistLoft er isoteret med ca
300 mm mineratutd.

Konstruktions- og isoleringsforhotd er baseret på tegninger og ejers op[ysninger.
Skråvægge er isoteret med ca. 250 mm mineratutd.
Konstruktions- og isoteringsforhoLd er konstateret ud fra tegningsmateriate samt

ejers optysninger.
Der er isoteret i etagedæk og ude i skunke er udlagt ca. 300 mm isotering. Lodrette
skunke er med ca. 100 mm isotering.
I energimærket er regnet isoteret fra tagfod tit kip.

Ydervægge
I

HULE YDERVÆGCE

Ydervægge i til.bygningdeL i køkken, entre, bad og sydgavl er udført som 30 cm
hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret

med 100 mm mineratutd.
Konstruktions- og isoleringsforho[d er konstateret ud fra tegningsmateriate.
Ydervægge i kontor/væretse mod syd er udførl som 30 cm hulmur. Vægge består
udvendigt og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoteret rned 100 mm
mineratuld, og der er påforet 100 mm isotering indvendigt på begge facadevægge.
Konstruktions- og isoleringsforhotd er konstateret ud fra tegningsmateriate samt

ejers optysninger.

Energimærkn ingsnu mmer

31

1274240

3
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MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge i stuede[ består af bindingsværk bestående al massiv mur med lersten og
med ca. 15 0/o træ og indvendig forsatsvæg med ca. 75- 100 mm mineratutd og
pLadebektæd ning.

Konstruktions- og isoleringsforho[d er baseret på ejers oplysninger.
Ejer opLyse at gavlmod vest er oprettet og derfor kan isoleringstykkelsen være [idt
større her.
Ydervægge i fyrrum og bryggers består af bindingsværk bestående af massiv mur
med lersten og med ca. 15 o/o træ og indvendig forsatsvæg med ca. 100 mm
mineratutd og pLadebektædning.
Konstruktions- og isoteringsforhol.d er baseret på ejers oplysninger.

LETTE YDERVÆGGE

KvistfLunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hutrum
metlem bektædninger er isoteret med ca. 200 mm minera[utd.
Konstruktions- og isoteringsforhold er skønnet ud fra opføretsestidspunktet.
Ydervægge igavl.e på 1. saterudførtsom let konstruktion med bektædning ud- og
indvendig. Hutrum meltem bektædninger er isoteret med 200 mm mineratuld.
Konstruktions- og isoleringsforhoLd er konstateret ud fra tegningsmateriate.

Årtig

Vinduer, døre ovenl,ys mv.
I

nvesteri ng

bespa relse

VINDUER

Optukketige vinduer med ftere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med totags
termorude med kold kant.

FORBEDRlNG VED RENOVERING

Eksisterende flerfagsvinduer med gående rammer og sprosser foreslås udskiftet tiL
nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A ved naturlig udskiftning.

2.300 kr.
0,82 ton C02

OVENLYS

Oventysvindue er monteret med totags termorude med kotd kant

FORBEDRING VED RENOVERING

Eksisterende ovenlysvinduer forestås udskiftet tiI nye med tretags energiruder,
energiktasse A ved naturtig udskiftning.

Energimærkn

i

n

gs

nummer

31

1

27

4240

300 kr.
0,09 ton C02
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YDERDøRE

Yderdør [hatvdørel med isoteret fyLdning og enketifag, monteret med totags
termorude med kotd kant.
Terrassedør med enkettfag, monteret med totags termorude med kotd kant
FORBEDRING VED RENOVERINO

Eksisterende yderdøre og terrassedør forestås udski.ftet tit nye, monteret med trelags
energiruder, energiktasse A ved naturtig udskiftning.

900 kr.
0,31 ton C02

Gulve
I

TERRÆNDÆK

Terrændæk i kontor/væretse mod syd er udført i beton og med strøgutve der er
isoleret med 100 mm mineratutd meltem strøer. Under betonen er gutvet uisoteret.
Konstruktions- og isoleringsforhotd er baseret på ejers optysninger.
Terrændæk i trapperum er udført af beton med sl.idlagsgutv. Gutvet er isoteret med
250 mm mineratutd/polystyrenptader under betonen med itagt gutwarme.
Konstruktions- og isoleringsforhoLd er baseret på ejers optysninger.
Terrændæk i køkken er udført af beton med slidtagsgutv. Gutvet er isoteret med 100
mm mineraluLdlpotystyrenptader under betonen og med itagt guLwarme.
Konstrukiions- og isoteringsforhotd er baseret på ejers optysninger.
Terrændæk i badeværelse er udført af beton med ftisegutv. Gutvet er isoteret med 300
mm mineratutd/poLystyrenptader under betonen og il.agt gulwarme.
Konstruktions- og isoteringsforhotd er baseret på ejers optysninger.
Terrændæk i entre er udført af beton med ftisegutv. Gulvet er isoleret med 50 mm
mineratu [d/polystyrenptader under betonen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.
Terrændæk i stue er udført af beton med sLidl.agsgulv. Gutvet er isoleret med 250 mm
mineratutdlpolystyrenplader under betonen med il.agt gulwa rme.
Konstruktions- og isoteringsforhold er baseret på ejers oplysninger.
Terrændæk i litLe bryggers og fyrrum er udført af beton med stidLagsgulv. Gulvet er
skønnet uisoteret.
Konstruktions- og isoteringsforhol.d er skønnet ud f ra renoveringstidspunkt samt
ejers oplysninger.
Bygningsdeten lever ikke op tiI isol.eringskrav ved renovering jf. BR15 [Nugætdende
bygningsreglement] i bta. køkken, entre, kontor og bryggerslfyrrum.
lsoleringsforholdene er dog så forhol"dsvis gode og renoveringsomkostningerne så
høje at det ikke vil være rentabelt at udskifte terrændækket medmindre det sker i
forbindetse med anden renovering.

Energimærkningsnummer

31 127 1+240

nvestering

Årtig
besparetse
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Årtis

Ventilation

lnvestering

VENTILATION
Der er naturtig ventilation i hete bygningen. Bygningen er normaI tæt, da
konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningstister
vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Energimærkningsnummer
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VARMEANLÆG
Årtig

Varmeantæg
I

nvestering

besparetse

I

nvestering

besparelse

VARMEANLÆG
Bygningen opvarmes med varmepumpe type tuft-ti-vand

VARMEPUMPER

Bygningen opvarmes med en varmepumpe af mærket Panasonic Modet WH-

ADC0?16G9E8Air-to-watherHydromodulefraaprit20t6. Varmepumpenbeståraf en
inde- og udedet, som vekster enerEi i luften om til varme, der via indedeten taver
varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedeten er placeret i
fyrrum rnod nordvest. Udvendig del er ptaceret på vestgavt. lndregning af pumpens
ydetser er udført iht. producentens anvisninger.

Årtis

Varmefordeling
VARMEFORDELINC
Den primære opvarmning al ejendommen sker via radiatorer i de fleste opvarmede
rum. Varmefordelingsrør er skønnet udført som to-strengs anlæg. Der er desuden
gutwarme i køkken, mettemgang, stue og bad.

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguteringsventiler på radiatorer tit regul.ering af

korrekt rumtemperatur.
Ud over andet automatik i de enkette rum, er der monteret automatik der styres efter
udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkette rum.

Energimærkningsnummer

31127
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VARMT VAND
Årtig

Varmt vand
I

nvestering

bespare lse

VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250

titer pr.

m2 opvarmet

botiEareat pr. år.

VARMWANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder der er integreret i kedel.
Beholder skønnet på ca. 80 titer.

ENERGIKONSULENTENS sUPPLERENDE KOMMENTARER
Føtgende tegninger fore[å f ra kommunernes Webtager :
Ptan, detsnit, facaderaf titbygning, må1.1:2011:100, tegningerstemptet 15. marts 1975.
Ptan , sn it, facader af titbygning/om byg ning, må I 't ,50/1 :1 00 , tegninger dateret 20.09.1993119.1 0.1 993.
I det omfang bygningsdetatjer ikke fremgår af titgængetige tegninger, beror beskrivetse af materialer og
konstruktioner på et skøn ud fra bygningens opføretsestidspunkt og ejers oplysninger.

Area[er / konstruktioner og tiLgængetige isol.eringstykkelser er skitsemæssigt opmått.
Der kan være afvigetser imettem de faktiske forhold og de skønnede forhotd.
lsoteringsforhotd er baseret på et skøn ud fra tegninger, ejers optysninger og syntige forhotd på
reg istrerin gstidspun ktet.
Der er ud fra energiberegningen ingen forstag tiI rentabte efterisotering.
lkke rentabte energimæssige tiLtag viIkunne udføres iforbindel'se med renoveringer
Her henvises tiI de beskrevne forstag

Efterisotering skaI udføres iht. tit gætdende forskrifter for opbygning , dampspærre mm
Vejtedning kan hentes i f.eks Rockwoots brochure for efterisotering.

Energimærkningsnummer
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparetsesforsLag hvor energibesparetsen ikke kan titbagebeta[e investeringen inden de
komponenter, der indgår i bespare[sesforstaget, skat udskiftes igen. Det viL dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforstag hvis bygningen skaI renoveres etler hvis der er bygningskomponenter,
der attigevet skaL udskiftes.
lnvesteringen tiI forstagene er ikke angivet, da investeringen viI afhænge af den konkrete renovering,
som skaI ske i forbindetse med besparetsesforstaget.
BespareLse er med moms og energiafgifter

Årlig besparetse

Emne

Forstag

i energienheder

Årtig bespareLse

1.240

kwh Etektricitet

2.300 kr

Bygning
Vinduer

Udskiftning af eksisterende vinduer
ved naturlig
udskiftning.

til lavenergi

Ovenlys

Udskiftning af eksistenende
ovenlysvinduer til lavenergi ved
naturtig udskiftning,

133

kwh ELektricitet

300 kr

Yderdøre

Udskifining af eksisterende
yderdøre og eksisterende
terrassedør tiI lavenergi ved

471 kwh El.ektricitet

900 kr

naturtig udskiftning.

Energimærkni ngs nummer
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BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Hetlehuse 22,1174 Jystrup Midtsj
Adresse
BBR nr..

Bygningens anvendetse i føtge 88R......
0 pfø

relseså

r

..................He[[ehuse 22, 417 4 Jystrup
..............,.,.329-85708- 1
..................Fritti99ende enfamitieshus
..................

År for væsenttig renovering...................

idtsj

[1 20J

883

1993
.....Et og Varmepumpe
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OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.botigejer.dk, og er derfor titgængetig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
optysning er fortrotig for enfamitiehuse.
OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS TORBRUO
Denne rapport er udskrevet f ra www.boligejer.dk, og er derfor titgængetig for offenttigheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne

oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNI NGSBEsKRIVELSEN
Ejendommen består af et frittiggende enfamiliehus i 1%. ptan
opført i 1983 med om-/titbygningi1976 og efterføtgende i 1993 iht. BBR-meddetetse af 13.09.2017
De faktiske forhotd

for opvarmede boligareater stemmer overens med BBR-meddeletsen

Ejendom er skitsemaessigt opmått.
Dato for BBR-meddetetse er en udskriftsdato.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.botigejer.dk, og er derfor titgængetig for offenttigheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne titdækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
optysning er fortrotig for enfamitiehuse.
ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparetser anvendes nedenstående energipriser:

Energimærkningsnummer
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ENERG I MÆRKNI NGSRAPPORT

Etektricitet tiI opvarmninS .................
Etektricitet tiI andet end opvarmning

.1,80 kr. per kWh
r kWh

.2,/+0 kr . pe

Ti[ beregning af rapportens forbedringsforstag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del
fra aktuelte titbudspriser, afhængig af både regionate forhoLd og vatg af leverandør.
0vers[agspriserne idenne beregning indehotder både materiatepris, timel.øn, moms og afgifter.
Eventuelte udgifter ti[ [øbende drift og vedtigehotd er ikke indehotdt.

FORtsEHOLD FOR PRI5ER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPAREL5ER
Energimærkets besparetsesforstag er baseret på energikonsuLentens erfaring og vurdering. Før
energispareforstagene iværksættes, bør der attid indhentes titbud f ra f [ere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TI L GENN EMFøRELSE AF EN ERGI BESPAREI.sER
Energikonsutenten kan fortætte dig hviLke forudsætninger der er tagt tit grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejLedninger tit hvordan
man energiforbedrer de forskettige deLe af din bygning. På www.energistyretsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer tiL energibespare[ser i bygninger. Dit energisetskab kan i mange
titfætde være behjætpetig med gennemførelse af energibesparelser.
Energistyretsen har udviklet BedreBotig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at
renovere din botig på en energirigtig måde. Tag en uforptigtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se
mere på www.bedrebotig.dk.

FIRMA
Firmanummer 600068
CVR-nummer 32770290
factum2 as
Høegh Gu[dbergs Gade 6,2.sa1,8700 Horsens

infoGfactum2.dk
tft.70255757
Ved energikonsutent
Karen Coutthard - factum2 as

-

4177 0319

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer elter køber af ejendommen ktage over faglige og kval.itetsmæssige forhotd vedrørende
energimærkningen. Ktagen skaI i første omgang rettes titdet certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skat ktagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 årefterden overtagetsesdag, som eraftatt me[tem sætgerog køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Ktagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyretsen. Dette skema f inder du på http://www.ens.dk/forbrugbesparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/kl.age Det certificerede energimærkningsfirma
behandter ktagen og meddeLer skrifttigt sin afgøretse af kl.agen til" dig som ktager. Det certificerede
energimærkningsfirmas afgøretse af en klage kan herefter påktages tit Energistyrelsen. Dette skaI ske
inden 4 uger efter modtagetsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.
Energimærkningsnummer
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ENERGIMÆ RKNINGSRÅPPORT

Klagen kan ialte titfætde indbringes af bygningens ejer, herunder igivet fa[d en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening elter et botigsetskab, ejere af ejertejl.igheder, andetshavere,
anpartshavere og aktionærer i et botigsetskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger etter Lejtigheder.
Reglerne fremgår af $$ 36 og 37 i bekendtgøretse nr. 1 701 af 1 5. december

201 5.

Energistyretsen fører titsyn med energimærkningsordningen. Til, brug for stikprøvekontroI af om
energimærkningsptigten er overhotdt, kan Energistyretsen indhente optysninger i etektronisk form fra
andre offenttige myndigheder om bygninger og ejerforhotd mv. med henbtik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.
Energ istyretsens adresse er:

Energistyretsen
Amal,iegade 44
1256 København K
E-mai[: ens(tlens.dk
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