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Denne rapport er udskrevet fra www.botigejer.dk, og er derfor titgængetig for offenttigl-Leden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne optysning er fortrotig for enfamitiehuse.

100

EN ERG I MÆRKN

I

NGSRAPPORT

ENERGI},[ÆRKET
FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formåt:
1. Mærkningen syntiggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når
en bygning el.ter lejtighed sætges elter 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 CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på et- og varmeregninger.
Mærkningen udføres af en energikonsutent, som måter bygningen op og undersøger kvaliteten af
isotering, vinduer og døre, varmeinstattation m.v. På det grundLag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, famitiestørretse, driftstider, forbrugsvaner m.v.
Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvaLitet - i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturtigvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer etter har huset futdt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortætler attså om bygningens kvaLitet ikke om måden den bruges på, etter om vinteren var kotd etter mitd.
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Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskal.aen vises

bygningens nuværende energimærke.

Nuværende

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

V
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Hvis de rentabte energibesparetsesforstag
gennemføres, viI bygningen få energimærke
D

Nye bygninger

Hvis de energibesparetser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
elter vedtigehotdetse også gennemføres, viI
bygningen få energimærke A2010

Årtigt varmeforbrug
27,59 MWh fjernvarme

15.640 kr

Samlet energiudgift
Samtet C02 udledning

15.640 kr
1,79 ton

Energimærkningsnummer

31 1 400791
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BYGNINGEN
Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsutenten har fundet. For de
bygningsdete, hvordererfundet energibesparetser, erderen beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så setve besparetsesforstaget. For hvert besparetsesforstag er anført den årtige besparetse i kroner
og i C02-udtedningen, som forslaget viI medføre.
Hvis investeringen er rentabet, er investeringen også anført. RentabiLitet betyder, at energibesparelsen
kan titbagebetate investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skaI udskiftes igen. Hvis
dette ikke er titfætdet, anses investeringen ikke at være rentabet, og investeringen er ikke anført.
Man skatvære opmærksom på, at der er en raekke besparetsesforstag, der iføl.ge bygningsregtementet,
skaI gennemføres i forbindetse med renovering etter udskiftninger af bygningsdete etter
byg n i ngskomponenter.

lnvestering er med moms. Besparetser er med moms og energiafgifter
Årtig

Tag og toft
I

nvestering

bespa re Ise

LOFT

Loftkonstruktionen mod uopvarmet tagrum består af et træbjætketag, som er isoteret
med 250 mm mineratutd.
lsoteringsmængden er mått ved loftlemmen, og isoteringsforhotdet i konstruktionen
sorn helhed baseres på denne opmåting.

FORBEBRING VED RENOVERING

Loft mod uopvarmet tagrum isoteres tit en samtet tykketse på 400 mm mineralutd.

200 kr.
0,03 ton COz

Den nye isotering udlægges ovenpå den eksisterende, hvis denne er i god stand.
Såfi'emt der er defekt isotering i den eksisterende konstruktion skal dette udskiftes.
Ved efteriso[eringen skaI man være opmærksom på, at sørge for den nødvendige
ventilation i tagrummet. Derudover afhænger efterisoleringen af den eksisterende
dampspærres kvalitet og ptacering i den eksisterende konstruktion. Disse forhotd
skat undersøges neermere inden arbejdet udføres.

FLABT TAG

Konstruktionsopbygningen af det flade tag {BuiLt-up fagli 1974 er ukendt.
lsoleringsforho[det i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregl.ementet,
som var gæ[dende ved opførelsestidspunktet i år 1974.
lsoteringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregtementet,
som var gældende ved opføretsestidspunktet i å11974.
FORBEORING VED RENOVERIN6

Efterisotering af det ftade tag såtedes at u-værdi kravet på AJ2W/mzK opnås. Dette
svarer tiI en isolerlngsmængde på mindst 300 mm. Efterisoleringen kan udføres på
mange måder, og byggetekniske forhotd kan lndebære, at u-værdi kravet ikke kan
opfytdes på grund af fare forfugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn kan
medføre, at krav om efterisolering ikke kan efterleves, men dette kræver
dispensation fra byEgemyndlgheden. Det anbefates at benytte de energiløsninger og

Energimærkningsnummer

31 1400791

100 kr.
0,01 ton COz
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guides, som er udgivet af Videncenter for energibesparelser i bygninger
{www.byg geriogen erg i.d kl.
For rentabte forslag i energimærkningsrapporten er der anvendt et konservativt skøn
ved angivetsen af investering. For en konkret beskrivelse af arbejdet og dertilhørende
pris skal der tages kontakt til entreprenør.

Årtig

Ydervægge
I

nvesteri ng

bespa retse

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge i boligen består af en hulmur, som er opført med en for- og bagmur af
henholdsvis tegI og tetbeton med 10o/o udmuringer fkontakt metlem for- og bagmur].
Den samtede vægtykkelse er ca. 30 cm, og hutrummet mettem for- og bagmuren er
isol'eret med mineraluLdsbatts.
lso[eringsforhotdet i konstruktionen baseres på optysningerjf. tegningsmateriale for

titbygning.
Konstruktionsopbygningen af de hu[e ydervægge i botig er ukendt. lsoleringsforhotdet
i konsiruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregtementet, som var gætdende ved
opføretsestidspunktet i år 1961.
lsoteringsforhotdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsreglementet,
som var gætdende ved opføretsestidspunktet i år 1961.
FORBEDRINO VED RENOVERING

Elterisolering af hute ydervægge således at u-værdi kravet på 0,18 Wlm2K opnås.
Dette svarer til en isoteringsmængde på mindst 250 mm. Efterisoteringen kan
udføres på mange måder, og byggetekniske forhold kan indebære, at u-værdi kravet
ikke kan opfytdes på grund af fare for fuEt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn
kan medføre, at krav om efterisolering ikke kan efterteves, men dette kræver
dispensation fra byggemyndigheden. Det anbefates at benytte de energitøsninger og
guides, som er udgivet af Videncenter for energibesparetser i bygninger

2.480 kr.
0,34 ton CO2

[www.byggeriogenerg i.d kl.

For rentable forslag i energimærkningsrapporten er der anvendt et konservativt skøn
ved angivelsen af investering. For en konkret beskrivelse af arbejdet og dertilhørende

pris skal der tages kontakt til entreprenør.
Såfremt det er mu[igt, bør en efterisotering alene omhandle isolering af hulrummet
mettem for- og bagmur. En hulmursisolering udgør et mindre omfattende arbejde,
som er rentabelt. Besparelsen ved hutmursisotering er også mindre en den
beregnede besparetse i dette forstag.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM
Væg mod uopvarmet kætder består af en ca 12 cm massivteglvæg, som er uden

iso[ering.
lsoleringsforhotdet i konstruktionen er konstateret visuelt i forbindelse med
besigtigetsen af bygningen.
FORBEDRING

8.600 kr

600 kr.
0,08 ton

Energimærkningsnummer

31 1400791
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Efierisolering åf væg mod uopvarmet rum til en samtet isoleringsmængde på 100
mm.
En vigtig forudsætning for at udføre indvendig efterisolering er, at den eksisterende
væg er tør, og der bør kun benyttes uorganiske materialer. Med den nævnte
isoleringstykketse vil væggen ikke opfyl"de kravene i bygningsregtementet, men
tittaget vit modvirke kutdestråLing og kutdenedfatd f ra de kolde vægoverftader.
Eventuelle WS- og et-instaltationer på væggen skat ftyttes med ind på indersiden af
den nye væ9.

KÆLDER YDERVÆGGE

Kælderydervægge over terræn [mod det lri] består af ca. 30 cm beton, som er uden
iso[ering.
lsoteringsforholdet i konstruktionen er konstateret visuett i forbindetse med
besigtigelsen al bygningen.
Kælderydervægge under terreen (mod jordl består af ca. 30 cm beton, som er uden
isotering.
lsoteringsforholdet i konstruktionen er konstateret visuelt i forbindelse med
besigtigelsen af bygningen.

FORBEDRINO VED RENOVERING

Udvendig efterisotering af ydervæg iht. krav i bygningsregl.ementet, som svarer til 200
mm mineratuld. Denne løsning er fugt- og varmeteknisk at foretrække frem for
indvendig ef terisotering.
På den eksisterende ydervæg opbygges en bærende konstruktion tit den nye isotering
og ydervægsbektædning. Alternativt kan der anvendes et efterisoteringssystem med

fast-isotering fastholdt med dyvler og afsluttet med puds. lforbindetse med udvendig
efterisotering, viI det ofte være nødvendigt at ftytte vinduerne ud i facaden. Udtjente
vinduer vit i den forbindetse med fordel kunne udskiftes. Derudover skat man være
opmærksom på, at der kan være behov for at lave titpasninger af udhænget samt
nedtøbsrør, når ydervæggen gøres tykkere udadtit. Byggetekniske forhold kan
indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfytdes på grund af fare for fugt i
konstruktionen. Arkitektoniske hensyn {fx på fredede etter bevaringsværdige husel
kan medføre, at krav om efterisotering ikke skal efterleves. Der kan imidtertid være
et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde,
der skaI gennemføres. Det er optagt at efterisotere væggene såfremt man
efterisolere kætdervægge under terræn.
Udvendig efterisotering af kældervægge med 200 mm trykfast minera[uld
En udvendig efterisotering af kætderydervægge forbedrer både fugt- og
varmeforhold. Denne løsning er fugt- og varmeteknisk at foretrække f rem for
indvendig efterisotering. Tit gengæld kan den være arbejdskrævende og i praksis
vanskelig at udføre, da den kraever udgravning omkring kætderen. Hvis der a[[igevel
graves op omkring kætderen, fx for at etablere omfangsdræn, bør det samtidig
overvejes at efterisotere kætderydervæ g gen udvendi gt.

Energimærkningsnummer

31 1400791

2.1

00 kr.

0,30 ton C02
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Årtis

Vinduer, døre oventys mv.

nvestering

I

bespare

Lse

VlNDUER

Vinduer er monteret med 2-[ags energi-termorude
Vinduer er monteret med 2-tags termorude.
FORBEORING VED RENOVERING

Vinduelrl med Z-tags termorude udskiftes, og der monteres nye energivinduer lB-

800 kr.

meerketl.

0,1 0

ton C02

YDERDøRE

Yderdør(el med mindre vindue skønnes isoteret iht. bygningsreglementets krav ved

montering llør 2008]r.
Yderdør mod havestue er monteret med 2-tags termorude
FORBEDRING VED RENOVERING

Yderdør{e} med mindre gtasrude udskiftes, og der monteres en ny dør med energi-

300 kr.

termorude.

0,03 ton COr

Yderdørlel monteret med termorude udskiftes, og der monteres en ny dør med
energirude.

Årlig

Gulve
I

nveste

ri ng

bespare[se

TERRÆNDÆK

Konstruktionsopbygningen af terrændækket i til.bygning og kælder mod syd er
ukendt. lsoteringsforhotdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i
bygningsreglementet, som var gætdende ved opførelsestidspunktet iår 1961 og197/+.
lsoleringsforhotdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregtementet,
som var gældende ved opførelsestidspunktet i år 1961 o91974.
FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisotering af terrændæk såtedes at u-vaerdi kravet på 0,10 Wrn2K opnås. Dette
svarer til en isoteringsmængde på mindst 300 mm. Efter"isoteringen kan udføres på
mange måder, og byggetekniske forhotd kan indebære, at u-værdi kravet ikke kan
opfytdes på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn kan
medføre, at krav om efterisotering ikke kan efterteves, men dette kræver
dispensation fra byggemyndigheden. Det anbefales at benytte de energitøsninger og
guides, som er udgivet af Videncenter for energibesparelser i bygninger
lwww.byg g eriogenergi.d kl.
For rentabte forslag i energimærkningsrapporten er der anvendt et konservativt skøn
ved angive[sen af investering. For en konkret beskrivetse af arbejdet og dertithørende
pris skaI der tages kontakt tiI entreprenør.

Energimærkningsnummer

31 1400791

600 kr.
0,08 ton C02
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ETAGEADSKILLELSE

Konstruktionsopbygningen af gulv mod kælder fetageadskill.etsenl i 1961 er ukendt.
lsoteringsforhotdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregtementet,
som var gældende ved opføretsestidspunktet i år 1 961.
lsoteringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra krav i bygningsregtementet,
som var gældende ved opførelsestidspunktet i år 1 961.
FORBEDRINO VED RENOVERING

Elterisotering af gulv mod kætder såtedes at u-værdi kravet på 0,40 Wm2K opnås.
Dette svarer tiI en isoteringsmængde på mindst 100 mm. Efterisoteringen kan
udføres på mange måder, og byggetekniske forhold kan indebære, at u-værdi kravet
ikke kan opfyl.des på grund af fare for fugt i konstruktionen. Arkitektoniske hensyn
kan medføre, at krav om efterisotering ikke kan efterteves. men dette kræver
dispensation fra byggemyndigheden. Det anbelates at benytte de energitøsninger og
guides, som er udgivet af Videncenter for energibesparelser i bygninger
{www.byg geriogenergi.dkl.
For rentable lorslag i energimærkningsrapporten er der anvendt et konservativt skøn
ved angivetsen af investering. For en konkret beskrivetse af arbejdet og dertilhørende
pris skat der tages kontakt til entreprenør.

200 kr.
0,02 ton

COz

LINJETAB
Sam[ingen meltem kætdergutv og fundament skønnes at bestå af beton uden sokket-

isolering.
Dør- og vinduesfal'se i hul'mure skønnes massive, uden kuldebrosafbrydelse

Vinduerldøre i kælder skønnes fastgjort direkte tit de massive ydervægge

Ventitation

lnveste ri ng

VENTILATION
Bygningen titføres frisk tuft ved naturlig ventitation, og tuftudskiftningen sker via
bygningsåbninger som døre og vinduer. Der er mekanisk udsugning i køkken og
badeværelse. Ved beregning af energiforbruget anvendes normtaI i henhoid til.
Energistyretsens tekniske anvisninger.

Energimærkningsnummer

31 1400791

Årti9
besparelse
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VARMEANLÆG
Årtis

Varmeanlæg

nvestering

besparetse

lnvesteri ng

bespa retse

I

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme, og anlægget er ptaceret i kælder.
lnstattationen er udført som et direkte anlæg. Denne fjernvarmeinstalLation benytter
det varme vand fra fjernvarmeledningerne direkte i bygningens fordetingsantæg.
Fabrikatet på instattationen er Termix 20

VARMEPUMPER

Der er ikke instalteret en varmepumpe til opvarmning af bygningen. På grund af den
eksisterende fjernvarmeinstattation, er forslag tiI montering af varmepumpe undtadt
fra rapporten. Etabtering af en varmepumpe vil ikke være rentabett og derfor ikke
relevant at instatlere i bygningen.

SOLVARME

Der er ikke installeret et solvarmeantæg på bygningen. På grund af den eksisterende
fjernvarmeinstaltation, er forstag til montering af solvarmeanlæg undtadt fra
raPporten. lnstaltation af sotvarme vil ikke være rentabett og derfor ikke relevant at
etablere på bygningen.

Årtig

Varmefordeling
VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af bygningen sker via et centralvarrneantæg. Det
opvarmede vand fra varmeforsyningen føres rundt i et lukket rørsystem tiI radiatorer
de opvarmede rum i bygningen. Ved bereEning af energiforbruget benyttes det

dimensionerende temperatursæt, som er bestemt ud fra antægstypen i henhol.d tit
Energistyre[sens retningslinjer.

VARMERøR

Varmerørene i botigen er ført utitgængetigt. Ud fra bygningens alder skønnes
varmerør, at være isoteret med ca. 20 mm mineratutd i henhotd tit DIF/DS tekniske
normer og anvisninger.

AUTOMATIK

Rumternperaturen i bygningen reguteres via vent!ler på de enkette varmealgivere på
centratvarmeanlægget, og dette er beskrevet nærmere under "varmefordeting" i
rapporten. Der er rumtemperaturstyring på varmeafgiverne, som minimum dækker
75olo af det opvarmede areat. Derved reguteres den ønskede rumtemperatur i
bygningen overvejende automatisk via de termostatiske styringer.

Energimærkningsnummer

31 1400791

i
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VARMT VAND
Årtiq

Varmt vand
I

nvestering

bes pa re [se

VARMTVAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 titer pr. m2 opvarmet
boligareat pr. år.

VARMTVANDSRøR

Titstutningsrør fra varmeforsyningen tit enheden hvori der produceres varmt
brugsvand er uden isolering.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres via en Termix 20 gennernstrømningsvandvarmer, som
er placeret i kætder

Energimærkningsnummer

31 1 400791

9
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EL
EI
I

nvesteri ng

Årtig
besparetse

SOLCELLER

Der er ikke instatteret et solcetleantæg tit egen e[-produktion på bygningen.
FORBEDRINC

Montering af et 10 m2 solcelleantæg på tag , der vender tilnærmelsesvist mod syd.
Ved placering af solcetter på tagflader skaI tagkonstruktionens bæreevne undersøqes

'

35.000

kr

1.900 kr.
0,28 ton

CO2

nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Dette
kan forøge udgifterne til montering af sotcelterne. Oerudover bør der tages kontakt.til
kommsnen lnden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokatptanen kan være
restriktioner omkring solcelteantæ9.
Solcettepanelerne bør integreres i den eksisterende tagbetægning for at bevare
ejendommens udseende. Det er især oplagt at etabtere solcelteanlægget i
sammenhæng med reparation etter udskiftning af tagbetægningen. Desuden
forventes det, at elprlsen vit stiEe i fremadrettet og besparetsen,på forslaget vit
derved på sigt btive større.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Ved gennemgang af bygningen foreiå bygningstegninger, som er dateret 1116-1971+ kun gætdende for
titbygning. Disse tegninger er meget mangetfutde. Der foretigger ingen tegninger vedrørende botig opført

i 1961.
Der er ikke modtaget oplysninger om konstruktions- og isoleringsforhotd fra bygningsejeren e[[er
dennes repreesentant.
Der er ikke udført destruktive undersøgetser af konstruktionerne i bygningen.

Energimærkningsnummer

31 1400791
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RENTAB LE BESPARELSESFOR5LAG
Herunder vises forstag tiI energibesparelser der skønnes at være rentabte at gennemføre. At være
rentabeI betyder her, at besparetsen kan tilbagebetate investeringen inden de komponenter, der indgår
besparetsesforstaget, skaI udskiftes igen.

i

F.eks. hvis forstaget er udskiftning af en cirkutationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og
besparelsesforstaget anses at være rentabel hvis besparetsen kan titbagebetate invesieringen over 15 år
Hvis besparetsesforslaget er efterisotering af en hutmur ved indbtæsning af granutat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetates over 40 år.
For hvert besparetsesforstag vises investeringen, besparetsen i energi og besparetsen i kr. ved
nedsættetsen af energiregningen.
Hvis besparetsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så viL stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk titfætdet ved udskiftning et otiefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af otie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

lnvestering er med moms. Besparetser er med moms og energiafgifter
Årtig besparetse
Emne

Forstag

I

nveste ri n g

i energienheder

Årlig besparetse

Bygning
Massive vægge
mod
uopvarmede

Efterisotering af væg mod
uopvarmet rum til en samtet
isoteringsmængde på 100 mm

8.600 kr.

1,21 MWh

600 kr

Fjernvarme

rum
EI

Sotcelter

.
:

Montering af et sotcelteaniæg på
10mz

35.000 kr

858 kwh
Etektricitet

1.?00 kr

572 kwh

EIektricitet
overskud fra
sotcetler

Energimærkningsnummer
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparetsesforstag hvor energibesparetsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparetsesforstaget, skaLudskiftes igen. Det vit dog ofte være fordel.agtigt at
overveje disse besparetsesforstag hvis bygningen skaI renoveres etter hvis der er bygningskomponenter,
der attigeve[ skaI udskiftes.
lnvesteringen tiI forstagene er ikke angivet, da investeringen viI afhænge af den konkrete renovering,
som skaI ske i forbindetse med besparelsesfors[aget.
Besparetse er med moms og energiafgifter

Årlig besparelse
Emne

i energienheder

ForsLag

År[ig bespareLse

Bygning
0,39 MWh Fjernvarme

200 kr

0,11 MWh Fjernvarme

100 kr

Efterisotering af hule ydervægge
iht. krav ikap.7.4.2i
Bygningsregtementet.

5,18 MWh Fjernvarme

2.400kr

Udvendig elterisolering at
kætdervægge med 200 mm trykfast

4,54 MWh Fjernvarme

2.1 00

Loft

Elterisotering al [oft mod
uopvarmet tagrum [400 mml

Ftadt tag

Efterisotering af fLadt tag iht. krav
kap. 7.4.2 i Bygnin gsreglementet.

Hute ydervægge

Kætder
ydervægge

i

kr

mineraIutd

Vinduer

Udskiftning af vinduer med nye
energivinduer (BR1 8 kravl

1,60 MWh Fjernvarme

800 kr

Yderdøre

Udskiftning af yderdør og Yderdør
m. termorude udskiftes

0,53 MWh Fjernvarme

300 kr

Terrændæk

Efterisolering af terrændæk iht.
krav i kap. 7.4.2 i
Bygningsregtementet.

1,21 MWh Fjernvarme

600 kr

Etageadskilte[se

Efterisotering af gutv mod kælder
iht. krav ikap.7.4.2i
Bygningsregtementet.

0,28 MWh Fjernvarme

200

Energimærkningsnummer

31 1 400791

kr
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BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Møttevej 10,8832 Skats

Adresse

BBR nr........
Bygningens anvendetse i føLge BBR
0pføretseså r
År for væsenttig renoverinS...........

rmeforsyning...............
Supplerende varme..........

Va

BotigareaI iføl.ge BBR
Erhvervsareat i føl.ge BBR .............
0pvarmet bygningsareat.
Heraf tagetage opvarmet
Heraf kætderetage opvarmet ........
Uopvarmet kæ[deretage

............Møttevej 10, 8832 Skal.s
791-213681-1

Frittiggende enfami[ieshus Iparcethus)

(1201

19 61

lkke angivet
...... Fjernva rme

.....lngen
84 m2

0m2
134 m2

0m2
..50 m2
..22 m2

Energimærke
..D
Energimærke efter rentab[e besparelsesf ors[a9 ..........D
Energimærke efter atte besparelsesforstag..................A20

1

0

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.botigejer.dk, og er derfortitgængetig for offenttigheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne tit dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrotig for enfamitiehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede areal i bygningen, hvor der er mutighed for opvarmning, afviger fra de optysninger, som
er registreret i Bygnings- og Botigregisteret [BBRJ hos kommunen. Uoverensstemmelserne består i, at
ftere rum i kætderen indgår i det samlede opvarmede areal i energiberegningen.
Der er foretaget en vejledende opmål,ing af bygningen, kun tit brug for energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.botigejer.dk, og er derfor titgaengel.ig for offenttigheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne tit dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
optysning er fortrotig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.

......450,00 kr. per MWh
3.225 kr. i fast afgift per år
Etektricitet tiI andet end opvarmnin9............... ..............2,20 kr. per kWh
Enhedsprisen for etektricitet og varme er afhængig af den vatgte leverandør, og derforvil den anvendte
pris kunne variere.

Energimeerkningsnummer

31 1400791
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F0RBEHoLD FoR pRrsER pÅ tHvEsrERtNG I ENERGIBEspARELsER
Energimærkets besparelsesforstag er baseret på energikonsu[entens erfaring og vurdering. Før
energispareforstagene iværksættes, bør der attid indhentes titbud fra ftere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendetse.

HJÆLP TIL GENNEMFøRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælte dig hvitke forudsætninger der er tagt til. grund for de enkette
besparetsesforstag, På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker f inde vejl.edninger tit hvordan
man energiforbedrer de forskettige dete af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under
forbruger, råd og værktøjer tiI energibesparetser i bygninger. Dit energisetskab kan i mange tiLfætde
være behjætpetig med gennemføretse af energibesparetser.
Energistyretsen har udviktet BedreBotig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at
renovere din botig på en energirigtig måde. Tag en uforptigtende snak med en BedreBotig-rådgiver. Se
mere på www.sparenergi.dk.

FIRMA
Firmanummer 600242
CVR-nummer 3351 0934

Energihuset Danmark ApS
Tørringvej 7, 2610 Rødovre
inf o[denerg ihuset-da nmark.d k

t\f.82303222
Ved energikonsutent
Jan Ravn

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer etter køber af ejendommen klage over fagtige og kvatitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Ktagen skaI i første omgang rettes tiI det certificerede energimærkningsfirma, der
har udarbejdet mærkningen.

Klagen skaI være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
. 1 år efter energimærkningsrapportens dato, elter
. 1 årefterden overtagetsesdag, som eraftatt mettem sætgerog køber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter

energimærkningsrapportens daterin

g

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/kLagevejtedning
Det certificerede energimærkningsfirma behandter ktagen og meddeterskrifttigt sin afgørelse af ktagen
tit dig som ktager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påktages tit
Energistyrelsen. Dette skaI ske inden 4 uger efter modtagetsen af det certificerede
energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.
Klagen kan i atle titfætde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fatd en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening etter et botigsetskab, ejere af ejertejl,igheder, andetshavere,
Energimærkningsnummer

31 1400791
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anpartshavere og aktionærer i et botigsetskab, samt købere etler erhververe af energimærkede
bygninger etter Lejtigheder.
Regterne fremgår af $$ 38 og 39 i bekendtgøretse nr. 793 af 7. juLi 2019 med senere ændringer
Energistyretsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. TiI brug for stikprøvekontroI af om
energimærkningsptigten er overhotdt, kan Energistyretsen indhente oplysninger i etektronisk form fra
andre offenttige myndighederom bygningerog ejerforhotd mv. med henbtik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontrotøjemed.

Energistyre[sens adresse er:
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1

577 København V

E-mait: ensGlens.dk

Energimærkningsnummer

31 1400791
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Energlmærke
Møltevej 10
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Energimærkningsnummer
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115

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Appendiks
Møllevej 10
BB32 Skals
Rappoftkø6128/7

2O2O

Rapport færdig 28/7 2O2O

.f,4

$tr?

ERxvenvsstYRELsEr{

RapportlD: 0f83881 4-d729-4097-8f59-6f075e122c65

116

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Appendiks
lndhold

Møllevej 10

8832 Skals

Bygninger
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BBR-meddelelsen............
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Energimærkning
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport....

4

.4

.4
q

-....

b

Byggesag.......

.o

Byggeskadeforsikring BBR..
Byggeskadeforsikring BSFS.

.7
,B

Olietanke........
Fredede bygninger...........

o

Byggeskadeforsikring (BvB).

10

Økonomi

.

11

Ejendomsskat (grundskyld).....

11

o

Ejendomsskattebillet..............

11

lndefrysning af grundskyldsstigning. . . . . . . . . . . . . . . .
lndefrysning af grundslgldsstigning.. . . . . . . . .. . . . . .
Ejendoms- og grundværdi..
Vurderingsmeddelelse. . . . . . . . . . . .
Forfalden gæld på ejendommen lra før 2O17. . .. .
Forfalden gæld til kommunen på ejendommen...
Forfalden gæld til kommunen på moderejendom.
Forfalden gæld til kommunen vedr. renovation....

12

Huslejenævnssager.................

l6

Arbejderbolig.

17

...

Jordrenie........
Statstilskud efter stormfald.

13
13
14
15
15
16
16

18
18

.

to

Planer...
Zonestatus..........

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

.....

19

Lokalplaner, vedtagne........
Lokalplaner, forslag...........

20
20

Landzonetilladelse................

21

Kommuneplaner, vedtagne......
Kommuneplaner, forslag.........
Kommuneplanramme, vedtaget.
Kommuneplanramme, forslag....
Kommuneplanstrategi, vedtaget. . . .. . . . .. . . . . .
Kommuneplanstrategi, forslag...
Kommuneplantillæg, vedtaget. .
Kommuneplantillæ9, forslag.....
Kommuneplantillæg, wm, vedtaget...........
Kommuneplantillæg, wm, fors|ag.............
Kloakopland, vedtaget.........
Kloakopland, fors|ag...........
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget.
Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag...
Spildevandsplan
Renseklasse....
Forsyningsområde, vedtaget....
Område med forsyningsforbud, vedtaget.....
Område med tilslutningspligt, vedtaget..... ..

zt

Vejforsyning.

....

Hovedstadsområdets transportkorridorer. . . . .
Landsplandirektiv "Baltic Pipe". . . . .. . . . . . . . . . . .
Landsplandirektiv "Udviklingsområder". .. ... . .

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold....
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold.
Aktuel vandforsyning. .. . . . . . . . . . .
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Påbud/dispensationer/anbefalingor vedr. vandindvindingsanlæg/-boringer
Grundvand - Drikkevandsinteresser..........
Grundvand - Følsomme indvindingsområder...............

32

Jordforurening.. .

34

Jordforureningsat*".

.

33
33

...........

34

Kortlagt jordforurening - V1.....
Kortlagt jordforurening - V2.....

35

?(

Områdeklassificering.............

2tr

Påbud iht. jordforureningsloven.

36

Natur, skov og landbrug.

.JO

Fredskov.........

36
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Majoratsskov..

JI

..

Bes(ittede naturtyper.....
BesMede vandløb.......

38
38

Fuglebeskyttelsesområder
Habitaiområder.
Ramsarområder
Landbrugspligt. .

39
40
41
41

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder........
Fortidsmindebes(yttetsestinlei.
Bes(yttede sten- og jorddiger
Skovbyggelinje. .

42

Søbesffielseslinje.............
Åbes$elseslinje...............

42
42
43
44
44
45

Kirkebyggelinjer
Klitfredningslinje
Strandbes(yttelseslinje.

46
46

trE

.......

.
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Resum6
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregisteret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse,
installationer, vand- og afløbsforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBRmeddelelsen skal afspejle de faktiske forhold på ejendommen- også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.
Ansvaret for at oplysningerne på BBR-meddelelsen er korrekte, ligger hos ejeren.

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

i

Bygnings- og Boligregisteret (BBR) på en let og overskuelig måde. Oplysningerne på BBR-meddelelsen ligger
bl.a. til grund for ejendomsvurderingen ligesom oplysningerne anvendes iforbindelse med en ejendomshandel.
Data fra BBR stilles til rådighed for offentlige myndigheder, private virksomheder samt forsyningsselskaber via
ois.dk.

Baggrund
Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om landets bygninger og boliger.
Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere.
Oprindeligt blev registret oprettet til brug for bl.a. folkeboligtælling og ejendomsvurdering. Registret opdateres
løbende via kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Lovgivningsmyndighed:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:
"BBR-Loven" LBK nr 797 af 06/08/2019 og "OlS-Bekendtgørelsen" BEK nr. 195 af 07103/2008, S

14.

Datakilde:
Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
Link til mere info:
https://eiendomsinfo.dk/bbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning
Resum6
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et

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

Formål
Energimærkningen har to formål: 1. At vise hvor store energiudgifterne, der er tor boligen - for eksempel til
olie, gas, fjernvarme og vand. 2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at
gennemføre, hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på elog varmeregninger.

Lovgivningsmyndighed:
Energistyrelsen

Side

4 al 47

119

Lovgrundlag:

ETENDOMS

DATA
RAPPORT

"Lovomfremmeafenergibesparelseribygninger"LBKnr841 aI21/Oel2O19og"Bekendtgørelseom
energimærkning af bygninger",BEKff 793 af 07/O8/2O19

Datakilde:
Energistyrelsens system til energimærker

Møllevej 10
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Link til mere into:

Rap9oftkøbn28n 2020

http://boligeier.dk/energimaerkninq-boli

Rappoftfætdig28/7

ger
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Kontaktoplysninger
AdminisVativ myndighed: Energistyrelsen, EMo-sekretariatet

Tlf:88737310
Email: emo-info@ens.dk

www: https://ens,dk/ansvarsomraader/enerqimaerkninq-af

-bvqninqer

Tilstandsrapport
Resum6
En tilstandsrapport er resuhatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den
bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type og alder - ikke et nyt
hus. Udover tilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret
elinstallatørvirksomhed til at udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens
elinstallationer. Se punktet Elinstallationsrapport. Huseftersynsordningen er frivillig, men en forudsætning for, at
sælger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål
Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt
tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en
aftale om salg af fast ejendom frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler.
Endvidere kan køber tegne en ejerskifte{orsikring.
Lovg ivningsmyndighed:
Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Lov om forbrugerbesMelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.," LBK nr. 1123 af 22/09/2015 og "lov om
beskikkede bygningssagkyndige m.v.,

"

LBK nr. 1532 al 21/12/2O1O

Datakilde:
lndberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)

Link til mere info:
http://www. boliqeier.dk/huseft ersvn

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63, 6700 Esbjerg
Ttf: 33 73 20 00
Email: sik@sik.dk

www: http ://www. sik.dk/
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Elinstallationsrapport
Resum6
En elinstallationsrapport indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens el-installationer. Ved

gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav, som var
gældende, da de blev udført eller ændret. Udover elinstallationsrapporten skal sælger for at anvende

Møllevej 10

huseftersynsordningen have en bygningssagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport med resultatet af en

BB32 Skals
RappotIkøbizgn

gennemgang af bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen
2O2O
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er frivillig, men er en forudsætning for at saelger kan undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen, og for at

køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål
Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, samt
tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til det fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en
aftale om salg af fast ejendom, frigøres denne for sit almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler.
Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed:
Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Lov om forbrugerbesMtelse ved erhvervelse af fåst e.iendom m.v.", LBK nr. 1123 at 22/09/2015 og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626 at 02/06/2017

Datakilde:
lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)

Link til mere info:
http://boligeier.dk/elinstallationsrapport

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63, 6700 Esbjerg
Ttf: 33 73 20 00
Email: sik@sik.dk

www: http://wwwsik.dk

Byggesag
Resum6
En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger, væsentlige ombygninger, væsentlige
anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning (hel eller delvis). Et byggearbejde må ikke påbegyndes
uden byggetilladelse fra kommunen, som er bygningsmyndighed. I mindre byggesager er der ikke krav
om byggetilladelse, under forudsætning af, at bygningsreglementet overholdes. lvied bygningsreglementet

8R18, der trådte i kraft

1

.

juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet

i

byggesagsbehandling, men der er forsat krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for
byggeri der er omfattet af certificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation til konstruktioner og
brand skal herefter dokumenteres af certificerede rådgivere. For de andre tekniske kråv i bygningsreglementet
skal kommunerne gennemføre en efterfølgende stikprØvekontrol i den dokumentation, som indsendes

i

forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Det skal bemærkes, at der er en overgangsordning indtil udgangen
af 201 9 for så vidt angår kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certificersde rådgivere,
der varetager opgaven.
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Registrering af byggesager i BBR sker bl.a. af hensyn til den løbende statistik over byggeaktiviteten.
Oplysningen kan f,eks. også bruges til at orientere eventuelle købere eller långivere om, at der verserer
uafsluttede byggesager på ejendommen.

Baggrund

BB32 Skals

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registrerer kommunen oplysninger, der vedrører byggesagen, fx oplysninger
om byggeriets omfang, tilladelser, påbegyndelsesdato og afslutningsdato. Man skal dog være opmærksom

Rapport købt 28Æ 2020

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

Rappotl tætdig 28/7 2O2O

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

i etageejendomme (gennembrydning

af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på, at byggesager, der ikke
kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår nogle afsiuttende
dokumenter

r

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

BBR-meddelelsen.

Lovgivningsmyndighed:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:
"Byggeloven", LBK nr.

1 1

78 af 23/09/2016

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
https://www. borqer.dklSider/Bvqqeriets-reoler.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikring BBR
Resum6
Her kan der ses detaljerede oplysninger vedr. en eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er
byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle eftersynsrapporter kunne ses under "Byggeskadeforsikring
BSFS". Byggeskadeforsikringsordningen
indleveret til kommunen efter

.1.

gælder for alle private helårsboliger, hvor byggeansøgningen er

april 2008.

Formål
Byggeskadeforsikringsordningen

blev indført i 2008 og har tilformål at sikre boligejere mod alvorlige

byggeskader på en nyopført bolig (fx sætningsskader, skimmelsvamp eller utætte tage), som har betydning for
boligens levetid og funKionalitet.

Baggrund
Det er lovpligtigt for en professionel bygherre at tegne en byggeskadeforsikring, hvis der er tale om nybyggeri
der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke omfattet) med henblik
på salg, Udlejningsejendomme kan siden 1 . juli 2016 på nærmere angivne betingelser undtages kravet om
byggeskadeforsikring. Selvbyggere er ligeledes ikke forpligtede til at tegne forsikringen). Forsikringspligten
gælder også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været anvendt til
beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens $ 2. lforbindelse med
byggesagens afslutning registrerer kommunen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om bygningen er omfattet
af byggeskadeforsikringsordningen,

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

gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndi ghed

:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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Lovgrundlag:

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

"Byggeloven"LBK nr.1178 al 23/O9/2016 samt "BBR-loven" LBK nr 797 af 06/08/2019

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Møllevej 10
BB32 Skals

Link til mere info:
http://www.boligeier.d[</obligatorisk

bvggeskadeforsikring

Fapporlkøfi 28n 2o2O
Rapportfædig2å/7 2020

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikring BSFS
Resum6
Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for eftersyn, som er udført efter hhv. 1 år og 5 år, hvis der er
byggeskadeforsikring for ejendommen. Eftersynsrapporterne vises dog kun for ejer eller fuldmagtshaver. Under
"Byggeskadeforsikring BBR" kan der ses yderligere oplysninger vedr. forsikringen.

Formål
Formålet med 1 -års eftersynet er at give bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske
svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at
udbedre fejl og mangler. Formålet med 5-års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har
udviklet skade, dels at undersøge om de svigt, der blev registreret ved 1 - års eftersynet, er blevet udbedrei.

Baggrund
Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge
et tilbud på en byggeskadeforsikring

kommunen.

I

iforbindelse med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives til

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

en bolig, der er magen til - hvis du f.eks, bor i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig
lave stikprøve-eftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens.

Lovgivningsmyndighed:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:
"Byggeloven" LBK

ff.

nr

11

78 af 23/09/2016, S25A - S25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring" BEK

1292 at 24/1O/2OO7 med ændringer.

Datakilde:
Byggeskadeforsikringssystemet

(BSFS)

Link til mere info:
https://www.trafikstvrelsen.dk/DA/Bvoqeri/Bvqqeriets+egler/Bvgqeskadeforsikrinq.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

0lietanke
Resum6
For enhver olietank på en eiendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om
tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller
fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer {or forskellige typer
af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning
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om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.

EJENDOMS

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

DATA
RAPPORT

er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Hvis der er svaret "Ja" til at der

indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken
er registret olietanke på elendommen, men den enkelte olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten,

fremgår

detaljerede oplysninger om olietankene af BBR-meddelelsen.

Møllevej 10
BB32 Skals

Formål

Fapporlkøbl28n 2O2O
Rappon lædig28/7 2O2O

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

Baggrund
Ejer eller bruger af en tank skal i henhold til olietankbekendtgørelsen indberette oplysninger om olietanke
til kommunen iforbindelse med etablering, renovering og sløjfning, Kommunen har haft mulighed for, men
ikke pligt til at registrere olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 1970. I 201

.1

er der gennemført

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

1

.

januar 2012 har kommunen haft pligt til at registrere og ajourføre disse

specifikke minimums oplysninger om olietanke i BBR i taK med, at de indberettes fra ejer eller bruger. Pligten
gælder såvel overjordiske som nedgravede tanke. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietanksoplysninger
i BBR og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Lovgivningsmyndighed
Mil.iøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr 1257 af 27/1112019

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
http://mst.dk/affald-iord/iordforureninq/milioereqler-for-olietanke/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Fredede bygninger
Resum6
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Størstedelen af dem er privatejede. Ejeren af en fredet ejendom
har pligt til at holde bygningen

i

forsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne skal opretholdes, og at

taget, ydervæggene, dørene og vinduerne som minimum skal være tætte og i orden. Alle fredede bygninger er
fredet både ind- og udvendigt. Når en bygning er fredet skal der sØges om tilladelse til alle ændringer, der går

ud over almindelig vedligeholdelse. Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige lra en tagomlægning
eller flytning af en skillevæg, til opsætning af et skilt på facaden. Der ydes ikke erstatning iforbindelse med

bygningsfredning, men fredede bygninger er omfattet af en række direkte og indireKe støtteordnrnger.
Registreringen af de fredede bygninger er Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formål
Formålet fredning af bygninger er, at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller
miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og produKionsvilkår og andre væsentlige

træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed
Kulturministeriet
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Lovgrundlag:

EJENDOMS

"Bygningsfredningsloven"

DATA
RAPPORT

Datakilde:

LBK nr 21 9 al 06/03/201A

Fredede og Bevaringsvaerdige Bygninger (FBB)

Møllevej 10

Link til mere info:

8832 Skals

https://slks.dk/bvgningsf

AappotlkøbI28n

2O2O
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redning/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V
Tff: 33954200

Email: post@slks.dk

www: http://slks.dk

ByggeskadeforsikrinC (BvB)
Resum6
Her kan du se, hvilke eftersynsrapporter fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der er
udarbejdet. BvB er en selvejende institution, der yder støtte til udbedring af skader, der skyldes forhold ved
ombygninger m.v. iforbindelse med bygningsfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fondens
dækningsområde omfatter ikke mindre bygninger, hvilket er bygninger med et bebygget areal på mindre end
10 m2, samt friarealer efter lovens kapitel 6. Fonden yder støtte til dækning af indtil 95 pct. af ejerens udgifter til

udbedring af byggeskader. Skader skal anmeldes inden 20 år fra arbejdets aflevering. Det er en forudsætning,
at byfornyelsesprojeKet gennemføres efter reglerne om kvalitetssikring. Eventuelle rapporter listet herunder kan
rekvireres ved henvendelse til BvB, se kontaktoplysninger nedenfor.

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

Baggrund
BvB blev etableret i 1990 for at dæmme op for, at der over en årrække havde været store byggeskader
ved ombygninger støttet efter byfornyelsesloven. Det har bl.a. været ved at indføre et krav om, at
byfornyelsesp@ekter skal kvalitetssikres og 1 - og 5 års eftersynene.

Lovgivningsmyndighed:
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Lovgrundlag:
Lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 7, jf. LBK nr. 1228 at 3. oktober 2016, som ændret lov nr.
1562 af 19. december 2017. Bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende
Bygningsfornyelse (BvB). BEK nr 741 af 27/06/2011

Datakilde:
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)

Link til mere info:
http://bvb.dk

Kontaktoplysninger
Administativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
Ny Kongensgade 15, 1472 København K

ft:823224

OO

Email: bvb@bvb.dk
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www: http://bvb.dkl

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Økonomi

Møllevej 10

Ejendomsskat (grundskyld)

BB32 Skals
Rappotlkøbl28n

2O2O

Rappot lærdig 28/7
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Resum6
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der

i

den samlede ejendomsskat indgå grundst<yld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende iflere kommuner, skal der for at få
et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter

for opkrævningsejendommene

i de øvrige

kommuner.

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

bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig
de enkelte ejendommes værdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger
foretaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og
vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat.
Fra 191

8

I ,5 promille og fra

.1

920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det besluttet,

skulle ansættes en grundveerdi. Denne ansættelse skulle foretages
ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en
at der ved siden ejendomsskyldsværdien

økonomisk henseende god anvendelse.

I

forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste

ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsslqldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes sefustændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en
skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt
element i kommunernes finansiering.

Lovgivningsmyndighed
Skattestyrelsen

Lovgrundlag:
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 af 22/08/2013.

Datakilde:
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregisier (ESR)

Link til mere info:
httos://www.borqer.dklSider/Eiendomsvurdering-oq-eiendomsskat,aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendomsskattebillet
Resum6
Ejendomsskattebilletten indeholder oplysninger om opkrævning af grundsKyld (ejendomsskat) til kommunen.
Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt
fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten.

BEMÆRK: Hvis

vurderingsejendommen består af arealer beliggende iflere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik
også bestilles ejendomsdatarapporter

for opkrævningsejendommene
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Formål

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme, for hvilke der er foretaget en ansættelse af grundværdien
jf. vurderingsloven. Grundsl<yld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige
grundværdi. Promillen kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved
at sammenligne den aktuelle grundværdi med sidste års afgiftspligtige grundværdi. Den laveste af disse udgør
den afgift spligtige grundværdi.

Møllevej 10
BB32 Skals
Rappo^købl2gn

Baggrund
2O2O

Rappoftlætdlg28/7

2O2O

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

bygningsafgifien og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig
de enkelte ejendommes værdi i handel og vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske vurderinger

foreiaget af særlige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og
vandel uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i skat.
Fra '1918 1 ,5 promille og fra 1920 2,O promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1 9'15 blev det besluttet,
at der ved siden ejendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages
ud fra, hvad.jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en
økonomisk henseende god anvendelse.

I

forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste

ejendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en
skat af grundens værdi - har under forskellige former overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt
element i kommunernes

fi

nansiering.

Lovgivningsmyndighed:
Kommunen

Lovgrundlag:
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 11O4 af 22/O8/2O13.

Datakilde:
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:
https://www. boroer.dk/Sider/Eiendomsvurderino-oq-eiendomsskat.aspx

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyldsstigning
Resum6
Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler
indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det indeværende år - på det tidspunkt
rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspeller derfor et øjebliksbillede. Fra 2018 og frem til 202.1
er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.
Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at lånet
hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves
ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder
tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund
Den 1 2. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indeJrysningsordning i årene 2018-2020. Det
vil sige, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses.?Ordningen omfatter

som udgangspunkt alle ejendomme, der er eiet af fysiske personer, og hvor grundskylden stiger mere end 200
kr. pr. ejer. Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver indefrosset. Lånet er obligatorisk frem til og med

2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og ejeren kan derefier selv bestemme om han/hun vil fortsætte med
at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.
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Lovgivningsmyndighed

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Skatteministeriet

Lovgrundlag:
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre
love. LOV nr 278 at

Møllevej 10
BB32 Skals
Aappodkøbl 2an

17

/O4/2O18 https://www.retsinformation.dklforms/R071

0.aspx?id=200550

Datakilde:
2O2O

ESR

Rappoti I æt dig 28 / 7 2O2O

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysning af grundskyldsstigning,
Resum6
Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen, Fra 2018 og frem til 2021 er
der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning åf grundskyld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder, at
boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet.
Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at lånet
hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves
ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder
tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund
Den 12. april 201

I

vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning

vil sige, at nominelle stigninger

i

grundskylden

i

i årene

2018-2020. Det

forhold til 2017 automatisk indefryses.?Ordningen omfatter

som udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af fysiske personer, og hvor grundskylden stiger mere end 200
kr. pr. ejer. Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver indefrosset. Lånet er obligatorisk frem til og med

2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og eleren kan derefter selv bestemme om han/hun vil forts€ette med
at indefryse stigningen

i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed:
Skaiteministeriet

Lovgrundlag:
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre
love. LOV nr 278

d

171O4/2O18 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:
Kontakt Kommunen

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi
Resum6
Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er omfattet
af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan også vurderes i mellemåret,
hvis der er sket væsentlige ændringer. Fra andet halvår af 2O2o sker vurderingen af ejerboliger ud fra
en ny lov (ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den
kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, stønelse,
beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom,

men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme

Side13af47
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nærområdet,

r28

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

EJENDOMS

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

DATA
RAPPORT

grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene
på vurderingstidspunktet.

Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget siand (dog inklusive veerdien af

eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst

Møllevej

muligt i økonomisk henseende. lndtil det nye e.iendomsvurderingssystem lages i brug i 2020 for ejerboliger,

.10

sker vurderingen som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tåges der afsæt i 201 1 -vurderingen

BB32 Skals
Rappotlkøbl28n
Rappotl f ætdig

med fastsat nedsættelse (rabat).
2O2O

28 / 7

2020

Formål
Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning af e.jendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang tage
afsæt i modelberegninger, der bygger på objektive data om ejendommen selv og lokalområdet fra offentlige
registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge træfsikkerheden for værdiansættelse af
ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen
væsentligt. lvled den ny Ejendomsvurderingslov indføres der desuden nye principper for beskatning af
boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget
fastsættes 2O

o/o

lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

bolige.iere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Baggrund
De løbende ejendomsvurderinger har været sat på hold siden 201 1. Vurderingen i 201

I

er således den første

generelle vurdering efter den nye lov. Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 2011-2018 er blevet
væsentligt ændrede, fået en ny vurdering på baggrund af principperne

i

den tidligere vurderingslov.

Lovgivningsmyndighed:
Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:
Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 at 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 201 9 og for
erhvervsejendomme fra I . januar 2O2O\ Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og
med 2019)

Datakilde:
Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:
https ://www. borger.dklsider/Ejendomsvurderinq-og-eiendomsskat.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Vurderingsstyrelsen

ffti 7222 1616
www: https://www.vurdst.dld

Vurderingsmeddelelse
Resum6
Alle ejendomsejere modtager en vurderingsmeddelelse hvert andet år, hvori den aKuelle ejendomsværdi og
grundværdi for ejendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes i mellemåret, hvis der er sket
væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr. 1. september og ud fra principperne ien ny
lov (ejendomsvurderingsloven). Du kan læse mere herom under Ejendoms- og grundværdi. Fra 2019 indføres

desuden en forudgående orientering af ejerne med en såkaldt deklaration. Det betyder, at alle ejere i god tid
inden den endelige vurdering bliver sendt ud, bliver orienteret om de oplysninger om deres bolig og salgspriser
af sammenlignelige ejendomme i området, som danner grundlag for vurderingen. På den måde kan du tjekke,
om oplysningerne er korrekte eller eventuelt skal ændres, før den endelige vurderingsmeddelelse sendes ud.
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Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning åf ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang tage
afsæt i modelberegninger, der bygger på objektive data om e.iendommen selv og lokalområdet fra oifentlige
registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge træfsikkerheden for værdiansættelse af

Møllevej 10

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen
væsentligt. Med den ny Ejendomsvurderingslov indføres der desuden nye principper for beskatning af

BB32 Skals

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

Rappoftkøbt28n 2020

fastsættes 20

Rappotllæ'dig28/7 2020

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

o/o

lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

Lovgivningsmyndighed
Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:
Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 at 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra
erhvervsejendomme fra

1

.

1

.

g
.ianuar 201 og for

januar 2020) Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1067 af

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

201 9)

Datakilde:
Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:
https://www. borger.dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-eiendomsskat.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed : Vurderingsstyrelsen

fff:7222 1616
www: httos://www,vurdst.dkl

Forfalden gæld på ejendommen tra før 2017
Resum6
Vedr. fortrinsberettiget gæld på ejendommen

fralør

1. januar 2O17 skal kommunen kontaKes for indhentning

af oplysninger.

Baggrund
Dette er kun gældende for Høje Taastrup kommune

Datakilde:
Manuelt svar fra kommunen

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Høje Taastrup Kommune

Tlf:43591000
Email: kommune@htk.dk

Forfalden gæld til kommunen på ejendommen
Resum6
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen,

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

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

EJENDOMS

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

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

Møllevej 10

ejendomsskat, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis
fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr.

BB32 Skals

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

inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten,

men kan

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

Rapponkøblzv7 2020

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

Bapport færdig 28/7 2020

og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten,

at der forfalden gæld på ejendommen, sefuom den

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

Baggrund
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses endvidere kun om gæld,
der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der
oplyses heller ikke om forhold, der er eller burde være tinglyst på ejendommen.

Lovgrundlag:
Diverse sektodovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.

Datakilde:
Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen på moderejendom
Lovgrundlag:
Diverse seKorlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.

Datakilde:
Kommunah økonomisystem

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen vedr. renovation
Lovgrundlag:
"Miljøbesffielsesloven", LBK nr 966 af 23/06/2017, S48 stk 6

Datakilde:
Kommunalt økonom isystem

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Huslejenævnssager
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I

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

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

som modtages i nævnet d€n 1. septembe. 2012 og senere. Der kan v€ere tale om verserende og/eller
afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter
principielle afgØrelser til offentliggørelse, mens alle nævn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk

Møllevej 10

brug,

BB32 Skals
Rapporlkøbt2Bn 2020

Formål

nappoftlæ'dig28/7

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

2O2O

mulighed for at få kendskab til andre nævns afgØrelser. Baggrunden var bl.a. et ønske om at understøtte
større ensartethed inævnenes afgørelser. Huslejenævn.dk's formål er således bl.a. at øge gennemsigtigheden
i nævnenes praksis navnlig til

gaw for nævn, der kun behandler et mindre antal sager. Derudover var det

tillige ønskeligt at indsamle statistisk data vedrørende nævnenes behandling af sager, som bl.a. ville kunne
anvendes til at analysere effekten af tiltag i lejelovgivningen. Endvidere fandtes det også hensigtsmæssigt at
øge tilgængeligheden til nævnenes afgørelser for andre parter, såsom borgere, kommuner, advokater m.v.,
som ønsker indsigt i nævnspraksis.

Lovgivningsmyndighed:
Transport-, bygnings- og boligministeriet

Lovgrundlag:
"Lejeloven,"

LBKI.227

af 03/03/2016, S l06samt"Boligreguleringsloven,"

LBKnr 81OatO1/O7/2O15

Datakilde:
Huslejenævn.dk

Link til mere info:
https://www. borqer.dk/Sider/Husleienaevn.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Huslejenævnet i kommunen.

Arbejderbolig
Resum6
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskiite, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Baggrund
Lånet til arbejderboliger blev ydet til personer, der var beskæftiget ved landbruget.-. Der var endvidere en
mulighed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården. Fra
1

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

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

Lovgivningsmyndighed
NaturErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:
"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet", LBKnr 778 af 23/06/2016.

Datakilde:
Matrikekegisteret
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Link til mere info:
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http://www.statens-adm.dk/Laan-tilskud-oo-stotte/Jordbruq-oq{iskeri/Jordbruqsstotte/Ovrige-laan-oqoarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Ståtens Administration

Møllevej 10

Ttf: 3392 9800

8832 Skals
Fagporlkøfi28n

Email: statens-adm@statens-adm.dk
2O2O

Rapport færdig 2817 2020

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

Jordrente
Resum6
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere ljernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.

Baggrund
Staten opkøbte i begyndelsen af forrige århundrede store landarealer, der blev udstykket i mindre parceller.
Disse parceller blev vederlagsfrit tilskødet til ansøgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller et
husmandsbrug. Staten betingede sig, at der blev tinglyst en jordrentedeklaration på disse ejendomme, hvor
ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig dgiftpå 2Vo af e.iendommens kontante
grundveerdi til staten.

Lovgivningsmyndighed:
NaturErhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet" LBKnr 778 aI 23/06/2016

Datakilde:
Matrikekegisteret

Link til mere info:
htto://www.statens-adm.dk/Laan{ilskud-oq-stotte/Jordbruq-oq{iskeri/Jordbruosstotte/Ovriqeiaan-ooqarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Statens Administration
Tlf: 3392 9800
Email: statens-adm@statens-adm.dk

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

Statstilskud efter stormfald
Resum6
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning og gentilplantning af private skove, der er væltet som følge
af storme.

Formål
Formålet med stormfaldsordningen

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

der har været udsat for omfattende ødelæggelser gennem stormfald.
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Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Tilskudsordningen
aktiveres, når Stormrådet erklærer stormfald, hvilket er sket

i 999, 2005 og
1

201 3.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsministeriet

Møllevej 10
BB32 Skals

Lovgrundlag:

Rapponkøtrn28n 2020
Aappotltæ'dilz8/7

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

2O2O

Datakilde:
Matrikelregisteret

Link til mere info:
http://www.stormraadet.dk/Stormf ald

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Stormrådet

www: htto ://www.stormraadet.dk/

Planer
Zonestatus
Resum6
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig
af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af
planlovens $ 34.

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

og sommerhusområder fremgår af planlovens $ 34 og der gælder forskellige regler for de forskellige områder.
Alt hvad der ikke er udlagt til byzone eller sommerhusområde er landzone. Byzone er bl.a. områder, der er
udlagt til bymæssig bebyggelse, byggeområder eller offentlige formå|. I landzone må der som udgangspunK
ikke opløres anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.
Derfor følger det af planloven, at der skal ansøges om landzonetilladelse (planlovens SS 35 ff.) til at udstykke,
opføre ny bebyggelse og ændre anvendelsen i et bestående byggeri eller i ubebyggede arealer. Reglerne lor
sommerhusområder fremgår af planlovens kapitel 8. For sommerhusområder gælder, at disse områder som

udgangspunkt ikke må benyttes til anden anvendelse end boligformå|, at der som udgangspunkt ikke må
indrettes mere end 6n bolig på en ejendom, ligesom en bolig iet sommerhusområde som udgangspunkt ikke
må anvendes til overnatning i perioden 1. oktober - 31. marts bortset fra kortere ophold. Pensionister kan

dog under visse betingelser, bl.a. afhængig af hvor længe pensionisten har

e.iet boligen, Llenytte boligen til

helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven", LBK nr 287 at 16/04/2018. Kapitel 7 omhandler zoneinddelingen af landet i by- og landzone og
sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
httos://planinf o.erhvervsstvrelsen.dklplandatadk

Sidel9af47

134

Kontaktoplysninger

EJENDOMS

Administrativ myndighed: Kommunen
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Lokalplaner, vedtagne

Møllevej 10

8832 Skals
Rapport købt 2Ml 2020

Rappontæidigz8/7

2O2O

Resum6
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må
benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Formål
Formålet med lokalplaner er at sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse af de enkelte områder ikommunen

og i sammenhæng med kommuneplanen at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen
samt medvirke iil at værne om landets natur og miljø. Endvidere er det formålet at offentligheden i videst
muligt omfang skal inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en
lokalplan kun vedtages efter at have været i offentlig høring. Lokalplanen er bindende for både borgere

og myndigheder. Ejeren af området er ikke forpligtet til at ændre eksisterende lovlige forhold, men hvis
der ændres noget skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for
.1

rammerne af formålsbestemmelsen i planlovens $ , og der kan alene lokalplanlægges for de emner, som
udtømmende er opremset i det såkaldte lokalplankatalog i lovens $ 15, stk. 2. En lokalplan må ikke være i

modstrid med en overordnet plan, herunder kommuneplanen. Derudover skal lokalplaner altid være båret af
en planlaegningsmæssig begrundelse, der kan fremgå direKe eller være afspejlet i lokalplanens formål samt
bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund
Lokalplaner indeholder detalierede bestemmelser for, hvordan et område må benyttes eller et projekt konkret
skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og i enkelte titfælde staten, der udarbejder lokalplaner. I en
lokalplan fastsættes bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område, Det kan f.eks. dreje sig om

bestemmelservedrørende områdets anvendelse, udstykning, veje, stier og parkering, bebyggelsens placering
udformning og materialer, bevaring af bygninger og landskabstreek, sikring a{ friarealer, fællesanlæg m.m,

Lovgivningsmyndighed
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven", LBKnr 287 aI 16/04/2018, kapitel 5. Særligt relevant er $13, der omhandler lokalplaner generelt
$1 5 (lokalplankataloget).

og

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
httos://planinf o.erhvervsstvrelsen.dk/lokalplaner-0

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, forslag
Resum6
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed

:

Erhvervsstyrelsen
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Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Møllevej 10
BB32 Skals
Rappotlkøb|28/7 2020
Rappotl l æt dil 28 / 7 2O2O

Landzonetilladelse
Resum6
I

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

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

myndighed på området, men før kommunalbestyrelsen giver en landzonetilladelse, skal naboerne have
lejlighed til at udtale sig. Man kan klage over afgørelsen vedr, tilladelsen til Planklagenævnet.

Formål
Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre ukontrolleret og spredt bebyggelse og anlæg
i det åbne land og bevare værdifulde landskaber

og natur. Planlovens landzonebestemmelser indeholder

regler om udstykning, bebyggelse samt ændring af anvendelse af bygninger og arealer i landzonen.
Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig
udvikling.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Planloven", LBK nr 50 al 19/01/2018 S 35 stk. 2-10 samt

SS

36-38

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https://planinfo. erhvervsstvrelsen.dk/landzoneadministration

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, vedtagne
Resum6
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter
en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes
udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.
Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en
række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.
Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som
hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Formål
Formålet er at fastlægge de overordnede mål og retningslinjer lor den enkelte kommunes udvikling, både

i

byerne og i det åbne land.

Baggrund
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommunerne indberetter data
efter planloven til Plandata.dk. Kommunerne har ansvaret for datakvaliteten.
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Lovgrundlag:

136

Lovg ivningsmyndighed:

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

Møllevej 10

Datakilde:

8832 Skals
Rapponkøbl28,n

Plandata.dk
2O2O

Rappotllædtg2A/7

2O2O

Link til mere info:
httos://planinfo.erhvervsstvrelsen.dk/kommuneplaner-0

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplanramme, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanstrategi, forslag
Datakilde:
Plandata,dk
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Kommuneplantillæg, vedtaget
Møllevej 10

Datakilde;

B832 Skals

Plandata.dk
Rappotlkøbt28n

2O2O

Rapport {ærdig 2817 2020

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

KontaKoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kloakopland, vedtaget
Resum6
Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht.
kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i fremtiden. Vær opmærksom på at
kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aKuelle afløbsforhold på ejendommen.

Formål
Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendomme iht. kommunens planer burde have og hvilken
kloakeringsstatus de planlægges at få ifremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et
matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund
Kloakoplande er geografiske data med tilknyttede oplysninger (attributter) for hvert område. Som grundlag for
digitalisering benyttes primært matrikelkortet samt forskellige grundkort som FOT eller andet teknisk grundkort.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

"MiljøbesMtelsesloven" LBK nr 966 aI23/06/2017 S32, samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af
12/12/2017.
Datakilde:
Plandata,dk

Møllevej 10

8832 Skals
Rappoftkø$2An

Link til mere info:
2O2O

https ://www. borger.dlTSider/Spildevand-og-kloakering.

aspx

Aapponlæ,dtqz8/7 2020

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kloakopland, forslag
Resum6
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Miljøbes(yttelsesloven S 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Resum6
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om
kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist.

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 af 23/06/2017 S32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af
12/12/2017.
Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https ://www. borgerdk/Sider/Soildevand-oq-kloakerino.
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DATA
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Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Møllevei 10
BB32 Skals
Rappotlkøbl2gn

Lovg ivningsmyndighed:
2O2O

Rappotltæidigz8/7 2020

Miljøstyrelsen

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Spildevandsplan
Resum6
Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens
afløbsforhold-

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 al 23/06/2017 532

Datakilde:
KontaK kommunen
Link til mere info:
httos ://www borger.dk/Sider/Spildevand-oq-kloakering.asox

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Renseklasse
Resum6
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke
rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme,
som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.

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

Baggrund
Udpegningen af renseklasser sker på baggrund af den faglige viden der findes i Miljøministeriet. Miljøministeriet
er ansvarlig for ajourføring, hvilket sker sammen med udarbejdelse af vandplanen, dvs. hvert 6. år.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

"Miljøbesllyttelsesloven", LBK nr 966 al 23/06/2017
Datakilde:
MiljøGlS

Møllevej 10

Link til mere info:

BB32 Skals
Rappotlkøb|28/7

https://www,borger.dk/Sider/Soildevand-oq-kloakerinq.asox
2O2O

Rappotl t æt dig 28 / 7 2020

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Forsyn ingsområde, vedta get
Resum6
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kolleKiv varmeforsyning,

dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken
forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har
bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Formål
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen

i

kommunen.

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

i

Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbeldelse af overordnede kommunale

varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning ai områder til kollektiv varmeforsyning,
pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed
Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven",LBK nr 1211 aI 09/1O/2O18, samt "Projektbekendtgørelsen'',BEK

nr 825 af

24/06/2016.

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https ://ens.dklansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
Resum6
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemtØrelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at
nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et
afgrænset geogratisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive
udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Formål
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen,
Planlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket
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varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

EJENDO MS

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

DATA
RAPPORT

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed
Energistyrelsen

Møllevej 10
BB32 Skals
Bappottkøbl28n

Lovgrundlag:
2O2O

Rappotl lætdig 28/ 7 2O2o

"Varmeforsynrngsloven"
24106/201 6 51

LBK nr 1211 af O9/1O/2O18 $14 og "Tilslutningsbekendtgørelsen"

BEK nr. 904 af

L

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
httos://ens.dklansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Resum6
Kommunalbestyrelsen kunne før

1

.

januar 2019 enten via et tilslutningsprojeK, som er reguleret

i

varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålaegge tilslutnings- eller forblivelsespligt
til den kollektive varmeforsyning i området.

Formål
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
Planlægningen skal ske i samarlcejde med forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne udstukket

i

varme{orsyningslovgivningen. Varmeplanleegningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale
varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmelorsyning
eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Baggrund
Før 1. januar 2O19 havde kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til nye
områder. Efter 1 . januar 2019 er dette ikke længere en mulighed, men eksisterende områder med tilslutningsog forsyningspligt er stadig underlagt nedenstående forhold. Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse
i et kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en

bygning ikke er tilsluttet den kolleKive varmeiorsyning endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet den
kollektive varmeforsyning, kan kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at forblive tilsluttet den kolleKive
forsyning. Dette kaldes forblivelsespligt. I øvrigt indebærer tilslutnings- eller forblivelsespligt ikke, at bygningen
skal være fysisk tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt
indebærer dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage økonomisk til det kolleKive varmeforsyningsanlæg.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra tilslutnings-/forblivelsespligt.

Evt.

fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering,

Lovgivningsmyndighed:
Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 aI O9/1O/2O1 8

SS1 1

og 1 2, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

af24/O6/2O16 $S8 og 10-14 samt "Planloven" LBK nr 287 at 16/O4/201a 515, stk.

Datakilde:
Plandata.dk
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Link til mere info:
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https://ens.dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Møllevej 10
BB32 Skals
Rapport købt

28t

2020

Rappontærdig28/7 2o2o

Vejforsyning
Resum6
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Desuden vises en farvemarkering for offentlige veje der overvejes nedklassmceret. Status for veje uden
farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.

Formål
Kortet kan anvendes til vurdering af, om der påhviler en ejendom udgifter til vedligehold af veje. Reglerne
for, hvornår der påhviler en ejendom udgifter til vejvedligeholdelse, kan være forholdsvis komplicerede.

I

tvivlstilfælde opfordres brugeren til at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed:
VejdireKoratet

Lovgrundlag:
"Vejloven," LOV nr 1520 af 27/12/2014 samt "Privatvelsloven," LBK nr 1234 al O4/11/2015
Datakilde:
Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

Link til mere info:
http://www.cvf .dk

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Ve.imyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen)

Hovedstadsområdets tra nsportkorridorer
Resum6
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet

er arealreservationer, der skal sikre, at lremtidige motorveje og

baner m.m. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Tiansportkorridorerne betjener
hele fingerbystrukturen trafikalt og energimæssigt, da de ligger strategisk nord-syd og øst-vest midt gennem

hovedstadsområdei. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne

i Region Hovedstaden,

bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.
Arealreservationerne er fØrst og fremmest tænki som reservationer til fremtidige strækningsanlæg, som
ikke er kendt eller besluttet detaljeret endnu. Arealreservationerne rummer imidlertid også eksisterende
motorvejsstrækninger, hvor de fungerer som en stø.idæmpende afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt
naturgas- og højspændingsledninger med sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne er en del af den
overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke
får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhaeng. Kommunerne er forpljgtet til at
lade transportkorridorerne

indgå som en landsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt

landzoneadministration.

Formål
Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at sikre passagemulighed for fremtidige trafik- og
forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig bebyggelse ellers kan blive en barriere. Derved minimerer
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man de samfundsmæssige omkostninger til ekspropriation af nyopførte huse samt indgreb ibymiljøer og
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DATA
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landskaber.

Baggrund
Fingerplanens udpegning af transportkonidorer fastsættes efter planloven af Miljøministeren. Naturstyrelsen

Møllevej 10

8832 Skals

udarbejder på ministerens vegne Fingerplanen. Fingerplanen har status af et landsplandirektiv. Fingerplanen
opdateres ca. hvert 4. år.

Rappoftkøbl2M 2020

Lovgivningsmyndighed

Ræport færdig 28/7 2020

Erhvervsstyrelsen

:

Lovgrundlag:
"Planloven" LBK nr 287

a:f

16/04/2018, kapitel 2c samt "Vejledning om administration af transportkorridorerne

i hovedstadsområdet" VEJL nr. 50 at 24/06/2011.

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https ://planinfo.erhvervsstvrelsen.dklf

inqerplanen

Kontaktoplysninger
Administratlv myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17,21OO København Ø

Ttf:35231000
Email: olanloven@erst.dk

www: httos://planinfo.erhvervsstvrelsen.dk/

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Resum6
Båltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet

i

Polen. Landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra
Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland. Landsplandirektivet overtager den kommunale planlægning
for øvrige anlæg, som er nødvendige for udnyltelsen af gasledningen. Det drejer sig om en kompressorstation
ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde
Kommune.

Formål
Bekendtgørelsens formål er at reservere arealer til en ny gastransmissionsledning fra Houstrup Strand via Fyn
til Faxe Bugt på Sjælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro iVarde Kommune og en ny kompressorstation
ved Everdrup i Næstved Kommune.

Baggrund
Erhvervsministeren kan efter planlovens S 3 varetage landsplanmæssige interesser, herunder ved et
landsplandirektiv. Et landsplandirektiv udstedes som en bekendtgørelse. Et landsplandirektiv kan iht.
planlovens S 3, stk. 2, tillægges retsvkkning som kommuneplaner. Forslaget til landsplandireKiv for Baltic Pipe
med miljøvurdering blev sendt i offentlig høring fra den 15. februar til den 1 2. april 20'l 9. Landsplandirektivet for
Baltic Pipe er trådte i kraft den 12. juli 2019.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg
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Datakilde:
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Plandata.dk

Link til mere info:
https://planinfo. erhvervsstvrelsen.dkl

Møllevej 10

8832 Skals
Rapponkø6128n 2020
Rappon fætdig2An 2O2O

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17 , 21OO Københattn Ø
Ttf: 35291000
Email: planloven@erst.dk

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
Besum6
Den moderniserede planlov giver kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege udviklingsområder inden
for lrystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, I udviklingsområderne får
kommunerne større adgang til at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg
svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområder vil som udgangspunK ikke ligge helt ude
ved lqsten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af områder tæt
ved kysten, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser, fx omkring byer og på små og
mellemstore øer. Kommunalbestyrelsens udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt

med udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort. Arealer der indgår

i

Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder.

Formål
BekendtgØrelsens formål er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen, jf.
planlovens S 5 b, stk. 2.

Baggrund
Erhvervsministeren inviterede itebruar 2O17 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger om
udviklingsområder. Den 15. juni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft, og kommunerne kunne ansøge

om udpegning af udviklingsområder med frist for ansøgning den 15. oktober 201 7. Med dette forslag til
landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen med tilhørende miljøvurderingsrapport inviteres alle
interesserede til at sende bemærkninger og forslag. Hvis kommunerne på baggrund af anbefalingerne fra de
lokale natunåd eller anden kommuneplanlægning finder det hensigtsmæssigt at reducere afgrænsningen af de
foreslåede udviklingsområder, betingelser knyttet til udviklingsområder mm., som de fremgår i dette forslag til
landsplandirektiv, kan forslag herom sendes i høringsperioden.

Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om landsplandirektiv 201

I

for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https ://planinf o.erhvervsstvrelsen.dk/udviklinqsomraader

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17 , 21OO København Ø

Tlf:35291000
Email: planloven@erst.dk
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Spildevand og drikkevand

Møllevej 10
8832 Skals

Aktuelle

Rapponkøbt28n 2020
Fapporl tætdig 28/7.2O2O

af

løbsforhold

Resum6
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes
overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede
ejendomme, der er beliggende iet kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger iet område,
hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.)
ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes

i6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der

er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbrvejledning.

Formål
Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. iforbindelse med spildevands- og miljøplanlægning.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Spildevandsbekendtgørelsen"

BEK nr 1469 af 12/12/2017

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
https://www.boroer.dk/Sider/Soildevand-oq-kloakerinq.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold
Resum6
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her.

Formål
Formålet er at oplyse om påbud og tilladelser, der evt. atuiger fra spildevandsplanen.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Mifjøbeslqttelsesloven," LBK nr 966 aI 23/06/2017 532. Samt ''Spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr 1469
al 12/12/2017

Datakilde:
BBR

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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Resum6

Møllevej 10

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment

BB32 Skals
Fapportkøbl28n

Aktuel vandforsyning

2O2O

Rappoftlætdig28/7 2o2o

vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller
blandet vandforsyning.

Formål
Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.
Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregisvet har til formål at understøtte dette arbejde.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"BBRloven," LBK nr. 1 080 al O5/O9/2O13
Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
https://www. borqer.dk/Sider/Drikkevand-oq-vandforbruq.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr,
vandindvindingsanlæg/-boringer
Resum6
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter: - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om at det
ikke-almene vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger,
herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har desuden mulighed for at
indberette kogeanbefalinger. - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag
1 fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-almene anlæg. - Påbud efter lovens S 36 om at sløife en
vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Formål
Formålet er, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Nu indtøres regler i relation til DIADEM og
vandforsyningsloven,

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Drikkevandsbekendtgørelsen"

BEK nr 1070 aI 2ahQ/2O19

Datakilde:
Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og
geotekniske data)
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Møllevej 10
BB32 Skals
Rapport købt

28t

Rappoifætdig2g/7

2020
2O2O

Resum6
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

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

Formål
Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden
er områderne blevet revideret iforbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Grundvandskortlægningen

skal være afsluttet i 2015.

Baggrund
Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er
områderne blevet revideret iforbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljømålsloven,'LBKnrl19 aI26/01/2017 samt"Vandforsyningsloven" LBKnr118 al 22/02/2018.
Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Resum6
Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Der udpeges to typer af følsomme
indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) og Sprøjtemiddetfølsomme indvindingsområder
(SFl).

Formål
Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages
til formål at sikre drikkevandsinteresserne.

i

forbindelse med grundvandskortlægningen,

og har

Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at

beskytte drikkevandet mod forurening, herunder især nitrat og sprøjtemidler. Udpegningerne har beiydning for
arealanvendelsen og kan medføre rådighedsindskrænkninger.

Baggrund
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) udpeges i grundvandsdannende områder, hvor grundvandet
allerede er nitratbelastet, eller hvor der er ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. Sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder (SFl) er identificeret ud fra jordens følsomhed over for spøtemidler. SFI er udpeget for
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sandjorde, som er, eller vil kunne komme, i omdrift dyrkningsmæssigt, og hvor der kan være en særlig risiko for

EJENDOMS

udvaskning af spøtemidler til grundvandet, selv om spøtemidlerne er godkendt og anvendes regeket.

DATA
RAPPORT

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Møllevej 10

8832 Skals

Lovgrundlag:
'Lov om vandforsyning" LBK nr 118 al 22/O2/2O18 $11a.

Rapponkøbn28n 2020
Rapport færdig 28/7 2020

Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupite|

Link til mere into:
http://mst.dk/service/gublikationer/publikationsarkiv/201

7/marlindsatsomraader-inden-for-

sproeitemiddetf oelsomme-indvindinqsomraader/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Jordforu ren ing
Jordforuren ingsattest
Resum6
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af
områdeklassif icering.

Formål
Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventueljordforurening.
Der er i Danmark kortlagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede. Mange af

lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens det på andre arealer kan være sundhedsskadeligt at anvende jorden

tilfx leg eller dyrkning af grøntsager. Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et autoværksted, et

renseri

eller en anden forurenende virksomhed på grunden.

Baggrund
Jordforureningsattesten er dannet med følgende indhold: - data om forureningskortlagte ejendomme
indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til Miljøstyrelsen via DKjord - data om
områdeklassificering indberettet af de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation
Jordforurenjngsattesten indeholder således data fra flere myndighedsniveauer.

Lovgivningsmyndighed:
Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmarks MiljøPortal

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at

27 /O3/2O17

Datakilde:
Den fællesoff entlige jordforureningsdatabåse

(DKjord)

Link til mere info:
https://www.borger.dldsider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen og regionen

Side 34 af 47

L49

€JENDOMS

DATA
RAPPORT

Kortlagt jordforurening - V1
Resum6

Møllevej

'10

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau

8832 Skals
Rapport købt

28t

1

, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på

arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til.lordforurening på arealet.
2020

Rapport færdig 2817 2020

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 al 27/O3/2O17 53 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 1 8/06/201 4.
Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase

(DKjord)

Link til mere info:
https://www. boroer.dldsider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Kortlagt jordforurening - V2
Resum6
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør,
at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på areålet er en jordforurening af en sådan art og
koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven," LBK nr 282 af 27/O3/2O17 S3 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase

(DKjord)

Link til mere info:
https://www.borqer.dk/Sider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

0mrådeklassificering
Resum6
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større iordflytning.
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Møllevej 10

Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor lorden antages at være lettere forurenet.
Større, sammenhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering,
når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet (f. S 50a, stk. 2). Større, sammenhængende
områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har viden om, at
jorden er lettere forurenet (f. S 50a, stk. 3).

BB32 Skals

Lovgivningsmyndighed:

Rappottkøbl 28n 2020

Miljøstyrelsen

Rappott I ætdig 28 / 7 2O2O

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 at 27/O3/2O17 SsOa.

Daiakilde:
Danmarks Areallntormation (DAl)

Link til mere info:
https ://rrwvrnr. borqer. dk/Sid erlForurenet-iord. aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud iht. jordforureningsloven
Resum6
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter SS 9(2l,, 10, 44(2\, 48,72a, jt. S 7, stk. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

Formål
Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begr€ense jordforurening og forhindre eller
forebygge skadelig virkning fra.iordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven," LBK nr 282 al 27/O3/2O17 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 1 8/06/201 4.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
httos://www.borqer.dk/Sider/Forurenei-iord.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Natur, skov og landbrug
Fredskov
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DATA
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tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Formål

Møllevej 10

Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten

8832 Skals

al skov i landet var blevet ryddet. Formålet med loven er dermed primært at bevare og værne landets skove og

Rapponkøbt 28n 2020

Aappoftlærdte2g/7

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at drive

arealet efter skovlovens regler om bæredygtig drifi. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der

forøge skovarealet.

2O2O

Baggrund
Det fremgår af en ejendoms matrikeloplysninger og tingbogen, om et areal er fredskovspligtigt. De
fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. En
fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er i færd med at vokse op til sluttet skov af højstammede
træer. Det betyder dog ikke, at der ikke kan veere ubevoksede arealer i en fredskov. Som udgangspunkt
er fredskovspligtige arealer ifølge Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være

fredskovspligtige. 2. Æealer, der imatriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov. 3. Arealer med skov
der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller
indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Skovloven", LBKnr. 122 af 26/01/2017

Datakilde:
Matrikekegisteret

Link til mere info:
http://mst.dk/erhverv/skovbruq/lovoivninq/fredskovspliqten-og-tilsvn/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

ff:72

54 4O

OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dkl

Majoratsskov
Resum6
Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens lokale
enhed) kan give tilladelse til åt ophæve noteringen som majoratsskov på hele eller dele af skoven.

Formål
Formålet med at holde samlede skovstrækninger under samme ejer er at bibeholde så store driftsenheder, at
de kan beere en forstlig ledelse.

Baggrund
Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1919 så man en fordel i at holde majoratsskovene i så store
driftsenheder, at de kunne bære en forstlig ledelse. Disse skove udgjorde dengang, som de gør i dag, meget
store private skovdistrikter. De består ofte af store sammenhængende skovstrækninger, som kan være
fordelt på flere selvstændige ejendomme i udstykningslovens forstand. I lensafløsningsloven blev det derfor

bestemt, at et majorats skovejendom skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede skovstrækningel,
og at de ikke samlede skovstrækninger kun kunne deles efier bestemte regler. Reglerne vedr. majoratsskov
lensafløsningsloven er i dag ophævet.
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:

"Skovloven", LBK nr. 122 at 26/01/2017 S7

Møllevej 10

Datakilde:

BB32 Skals
Rappotlkøbl28n

Matrikekegisteret
2O2O

Rapporltæfiig2A/7 2o2O

Link til mere info:
htto://mst.dk/erhverv/skovbruq/lovqivninq/veiledninq-om-skovloven/7/

KontaKoplysninger
Adminisvativ myndighed: Mil.iøstyrelsens lokale enhed

rft: 72 54 40

OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dk/

Beskyttede naturtyper
Resumd
Vejledende registrering af naturtypet som er besMtet efter naturbesMtelseslovens S 3. Disse er: . søer og
vandhuller med et areal på mindst 100 m2, .moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med
et areal på mindst 25OO m2, . "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, . visse
udpegede vandløb & alle moser if. m. besMede vandhuller, søer eller vandløb. BesMtelsen gælder uanset
om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af besMtet natur kræver tilladelse (dispensation). Et besMtet
areal kan iårenes løb eendre sig så meget, at det ikke længere er

bes$tet. Omvendt kan et areal som

i

dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faKiske forhold på arealet (stønelse, botanik,
omlægningshyppighed

m. m.) der afgør, om det er besMtet eller ej. Registreringen er derfor vejledende

Hvorvidt et areal er besMtet eller ej, vil itvivlstitfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet.

Formål
Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og
planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper

besMet gennem naturbeskyttelseslovens $ 3.

Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"NaturbesMelsesloven", LBK nr 1 122 af 03/09/2018 , 53.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dl/naturvand/natur/national-naturbesMtelse/S-beskvttede-naturtvger/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb
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BB32 Skals

besMet efter naturbeskyttelseslovens S 3. Et
besMet, hvis det er udpeget som besMet. Tilstandsændring af besMtet natur kræver

Oplysningen indeholder registreringer af de vandlØb, som er
vandløb er kun

kommunens dispensation.

Formål
Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vigtige spredningskorridorer
i landskabet. Beskyttelsen af udpegede S 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer

i

Rapport købt 28Æ 2020

tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har til formål at sikre,

Flapport færdig 28/7 2020

at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs vedkommende
beskrevet

i

vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed
lvliljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"NaturbesMelsesloven", LBK nr '1 122 af 03/09/2018, S3.

Datakilde:
Danmarks Æeallnformation (DAl)

Link til mere info:
https://mst.dk/naturvand/natur/nationaFnaturbeskwtelse/3-beskvttede-naturtvoer/beskwtelse-af-3naturtvper/vandloeb/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Fuglebeskyttelsesområder
Resum6
Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte kuede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at
opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et fuglebesl<yttelsesområde, kan der veere begrænsninger for anvendelse af arealerne
på ejendommen.

Formål
Fuglebeslqttelsesområder

er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.

Baggrund
Danmark har udpeget

1 1

3 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange flndes på havet, ofte tæt på kysten, hvor

de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at beslqÅte bestemte
fuglearter. Fuglebeslrytielsesområderne

har et samlet areal på ca. 14.7OOkmz, fordelt med ca. 12.100 km,

som marine områder og ca. 2.600 km2 på land, svarende til ca.82Vo hav og 18 % tand. Arealet på land
svarer til ca. 6 % af Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca.11
km2 af fuglebeskyttelsesområderne

o/o

af Danmarks havareal. Ca. 9.200

er samtidig udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er

fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at

bes$te og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter

i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.

Direktivet indeholder også

bestemmelser om, hvilke fuglearter der må jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges.

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets BEK, nr.926 al27/06/2016
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Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http ://mst.dklnatur-vand/natur/natura-2000/

Møllevej 10

Kontaktoplysninger

BB32 Skals
Rappoftkøb|28/7

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen
2O2O

Rapp otl t æt dlg 28 / 7 2O2O

Habitatområder
Resum6
Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en
gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Formål
Natura 2000-områderne besMter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for

to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebesl4lttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk
mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Det er staten, der fastsætter mål og
retningslinjer for indsatsen i en naturplan og kommunerne, der udarbejder en handleplan og forestår aftaler

med lodsejere. I skov der er fredskovspligtig, på havet samt på egne arealer forestår staten den aKive indsats.
Forvaltningen sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbes$telsesloven og et specifikt
udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper. Danmark har i alt udpeget 250 Natura 2000-områder.
I alt rummer

de 1 13 fuglebesffielsesområder og 261 habitatområder. Et Natura 2000-område kan således

rummer et eller flere af disse, og de kan for habitat- og fuglebes$telsesområdernes vedkommende være helt
eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3 % af det danske landareal og 17 ,7

o/o

af havet udpeget, hvilket

svarer til henholdsvis ca. 3.590 km2 og ca. 1 8.686 km,. For hvert område udarbejdes en bindende Natura

2000-plan, der danner den overordnede ramme for områdernes administration og forvaltning.

Baggrund
De naturtyper, der skal besMtes i habitatområder, er dem: - Der er ifare for at forsvinde

i

deres naturlige

udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi
de fra naturens hånd er begrænset. - Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa. De dyre- og
plantearter, der skal bevares i habitatområde( er dem: - Der er truede, sårbare eller siældne. - Der kun findes
på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige
levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus.

Lovgivningsmyndi ghed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Grundlaget for habitatområderne er habitatdireKivet fra 1992, der har som formål at besMte og forbedre
vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved
Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 926 at 27 /06/2016 om udpegning og administration af internationale

naturbesl!^telsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http ://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/

Kontaktoplysninger
Adminiskativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen
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Ramsarområder
Resum6
Danmatkhar 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.

Møllevej 10
BB32 Skals

Formål

Rapponkøbn2gn 2020
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Formålet med ramsarområderne er at

besMe vådområder, der har international betydning som levested for

vandtugle. Samtidig nyder en lang række andre planter og dyr godt af beskyttelsen.

Baggrund
Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7.400 km2. Det samlede areal er fordelt
med ca. 6.000 kmz som marine områder og ca. 1.400 km, på land, idet de danske Ramsarområder ofte
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstylsen

Lovgrundlag:
"Ramsarkonventionen," som blev tiltrådt af Danmark i 1 977. Bekendtgørelse om konvention om vådområder,
BEK nr. 26 af 04/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret i dansk lovgivning ved BEK nr 926
at 27/O6/2016 om udpegning og administration af internationale naturbes(yttelsesområder samt besMtelse af

visse arter.

Datakilde:
Danmarks Æeallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskvttelse/ramsar-konventionen/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

Landbrugspligt
Resum6
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m'z). Når en ejendom er
noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler
for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.

Baggrund
Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er der et bopælskrav, der skal opfyldes i en periode på 1 0 år efter
erhvervelsen. Bopælspligten kan opfyldes af erhververen selv eller af en lejer.

Lovgivningsmyndighed
Landbrugsstyrelsen

Lovgrundlag:
"Landbrugsloven" LBKnr 27. at O4/O1/2O17
Datakilde:
Matrikekegisteret

Link til mere info:
http://lfst.dk/landbruq/arealer-oq-eiendomme/landbruosloven/landbruqspliqt/
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Email: landbruqsloven@lbst.dk
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http://lbst.dk/

Fredede fortidsminder, bygge- og
beskyttelses linjer
Fredede fortidsminder
Resum6
Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje, men

der eksisterer også fortidsminder som ikke umiddelbart er synligt for det blotte øje: Køkkenmøddinger, vigtige
oldtidsbopladser, jorddækkede ruiner af bygninger og veje mm. lfølge museumsloven må man ikke foretage
ændringer af fredede fortidsminder. En ændring kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet.
Det vil sige, at ingen tiltag, der indebærer en påvirkning af fortldsmindets indhold og overflade, er tilladt.
Mange fredede fortidsminder er tinglyst på en given ejendom og vil derfor fremgå af ejendommens papirer. Et
fortidsminde skal dog ikke være tinglyst for at veere fredet. En del fortidsminder er alene pga, deres synlighed

i

landskabet iredet uanset om de er registreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Andre typer af fortidspinder vil først
være fredet, når ejer har fået meddelelse herom fra Slots- og Kulturstyrelsen. Lovgivningen er i udgangspunktet

restriktiv og for at opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde. I disse tilfælde
er det Fortidsmindeenheden i Center for Kulturary Slots- og Kulturstyrelsen, der har bemyndigelse til at
dispensere fra besk]^telsen og give tilladelse til ændringer.

Formål
Fortidsminder er forhistoriske og historiske monumenter af national betydning og de betragtes derfor som
umistelige og som et led i bevarelsen af den danske kulturarv.

Baggrund
I 1807 begyndte den systematiske registrering af fredede fortidsminder i Danmark, men det var først

i

begyndelsen af 19OOtallet da mange fortidsminder blev fiernet, at man indførte den første lov om fredede
fortidsminder, der blev underskrevet i 1 937.
Lovg ivningsmyndighed:
Kulturministeriet

Lovgrundlag:
Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, S 29e-$ 29h

Datakilde:
Fund og fortidsminder

Link til mere info:
https://slks.dk/f ortidsminder-diger/f redede-fortidsminder/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Slots- og Kulturstyrelsen
HC Andersens Blvd. 2, 1 553 København K

Tlf:33954200

Fortidsm i ndebeskyttelsesl i njer
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Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Fortidsminder kan være mere end tusinde
år gamle og udgøres typisk af gravhøje, men også vigtige oldtidsbopladser, mindesmærker samt sten-

og jorddiger kan være fredet. lfølge NaturbesMelsesloven er der fastlagt en besMtelseslinje på 100
meter omkring flere synlige fredede fortidsminder. Denne besMelseslinje indebærer, at der ikke må
foretages ændringer fra fortidsmindets ydergrænse og 100 m ud uden tilladelse. Det er derfor ikke er

Møllevej 10

tilladt at lave ændringer i terrænet eller at placere bebyggelse såsom bygninger, campingvogne, skure,

BB32 Skals
Rappoftkøbl28n

2O2O

Rappoi.tærdigz8/7

2O2O

eller lignende indenfor besMelseszonen. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringerne. Undtaget
er dog landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning af eksempelvis juletræer, frugttræer og lign. Linjens

placering fremgår af et vejledende kort, der er offentligt tilgængelige på Miljøportalen www.miljoeportalen.dk
Fortidsmindebeskyttelseslinjen forvaltes af landets 98 kommuner og de kan i særlige tiffælde give
dispensation til ændringer indenfor bes$telseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen, de kulturhistoriske museer,
interesseorganisationer m.fl, er klageberettiget og kan indbringe afgørelsen ior Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Formål
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen

er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer,

herunder at sikre at de er synlige og at der er udsyn fra dem. Samtidig skal linjen sikre de arkæologiske lag

i

området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de
fredede fortidsminder.

Baggrund
Bes(yttelseslinjen 100 meter fra fortidsmindet blev indført

i

I

961

Lovgivningsmyndighed:
Miljø

-

og Fødevareministeriet

Lovgrundlag:
Naturbeskyttelsesloven Lovom naturbesffielse, jf. lovbekendtgørelsenr.934 af 27. juni 2017, S 18

Datakilde:
Fund og fortidsminder

Link til mere info:
https://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvgoe-oq-besMtelseslinjgr/
f

ortidsmindebesk\r'ttelseslinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger
Resum6
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er

besffiet mod tilstandsændringer, if. museumsloven.

Bes$telsen gælder kun diger ilandzonen og diger, der ligger igrænsen mellem landzone og by-/
sommerhuszone. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til aI algøre, om der er besMtede
diger i et område.

Formål
Sten- og jorddiger er

bes$tede, fordi de fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år: om Danmarks

inddeling isogne, landsby- og herregårdsejerlav om driften imarken, om beskatnings og ejerforhold. De er
også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel
betydning for oplevelsen af landskabet.

Baggrund
Datasættet er tilvejebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering af digetemaet fra de
danske amter. Datasættet vedligeholdes i dag af Slots- og Kulturstyrelsen.
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:

Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:
"Museumsloven", LBK nr 358 at 08/04/2014 S29a samt "Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og
lignende", Bek. nr. 1 190 af 26/09/2013.
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Datakilde:
2O2O

Rapponlæ(dlg28/1

Danmarks Æeallnformation (DAl)

2O2O

Link til mere info:
http://slks.dk/fortidsminder-diqerAten-oq-iorddiqer/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Skovbyggelinje
Resum6
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. lndenfor byggelinjen er der forbud mod at
bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet.

Formål
Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene
som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 af 27/O6/2O17 E 17

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvoqe-oq-besl<vltelseslinier/skovbvqqelinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Søbeskyttelseslinje
Resum6
Søbes(yttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde låndskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv lndenfor besMelseslinien er der generelt forbud mod ændringer,
d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"

Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 at 27106/20 1 7 S 1 6.
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Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqge-og-beskyftelseslinier/soe-oqaabesMtelseslinien/
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Kontaktoplysninger
2O2O

Administrativ myndighed: Kommunen

2O2O

Åbeskyttelseslinje
Resum6
Åbesffielseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv Der er indenfor besMtelseslinien tale om et generelt forbud mod
ændringer.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"NaturbesMelsesloven", LBK nr 934 af 27/06/2017 S 16.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
htto://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqqe-oo-beskvttelseslinier/soe-oqaabesMtelseslinjen/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kirkebyggelinjer
Resum6
Kirkebyggelinjen er en 300 m beslqttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"

Naturbes$telsesloven','

LBK nr 934 al 27 / 06 / 2017, I

1

I

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dl/natur-vand/natur/nationaFnaturbesMtelse/bvoqe-og-besMtelseslinier/kkkebvoqelinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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Klitfredningslinje
Resum6

Møllevej 10

Klitfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende

8832 Skals

tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. F.eks. må

Rapporlkøbt2Bn

der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, herunder etableres
2O2O

Rapporl I ærdig 28 / 7 2020

hegn, eller placeres campingvogne og lignende, og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Klitfredningslinjen er
en besMtelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind
i landet fra kysten og i bebyggede områder typisk

1

00 meter fra kysten. Klitfredningslinjen kan nogle steder

strække sig op til 500 meter ind i landet. Derudover findes større og mindre arealer, der er klitfredede, og som
kan ligge langt fra kysten, f,eks. store sandmiler og indlandsklitter.

Formål
Formålet med klitfredningslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer
den nuværende tilstand og anvendelse samt at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Baggrund
Klitfredningens omfang er fastsat af Strandbes$telseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos
lodsejere, kommuner og amter. Kliffredning er registreret imatriklen og noteret itingbogen på de ejendomme,
som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Kitfredningslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer på
digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af kliffredning er som hovedregel

omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed:
Kystdirektoratet

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven." LBKnr 1122af O3/O9/2O18 Sg samt bekendtgørelse om Klitfredning BEK 1061 af
21/OA/201A

Datakilde:
Matrikelregisteret

Link til mere info:
http:/Avsterne.kvst.dklklitf redninqslinien.html

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: KystdireKoratet

www: http ://www. l{yst.dk/

Strandbeskyttelsesl i nje
Resum6
Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må ioretages ændringer af den
eksisterende tilstand. F.eks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller
terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. I åbne landskaber ligger
strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre fra
kysten.

Formål
Formålet med strandbesffielseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der
ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.
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StrandbesMelseslinjens omfang er fastsat af StrandbesMtelseskommissionen og Miljøminisieren efter høring
hos lodsejere, kommuner og amter. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret itingbogen
på de ejendomme, som er helt eller delvist om{attede af bestemmelsen. Strandbes$elseslinjen

vises ikke

på umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af

strandbesMelse
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er som hovedregel omfattet af strandbeslqrttelse.

Lovgivningsmyndighed:
2020

Rappoftlætdig2&/7

Kystdirektoratet

2O2O

Lovgrundlag:
"Naturbesffielsesloven", LBKnr 1122 af 03/09/2018 $15 samt "Bekendtgørelse om bygge- og
bes$elseslinier" BEK nr 1066 aI 21/08/2018

Datakilde:
Matrikekegisteret

Link til mere info:
htto://k'r'sterne.kvst.dklstrandbeskvttelseslinien.html

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://wwwkyst. dk/
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l4øllevej 10, 8832 Skals
Ejendommens adresse:...

Møllevej 10, 8832 Skals

Matr.nr...........
Grundareal.

22br Skals By, Skals

............777

.. . . .

...........211681

Ejendomsnummer:.........
Kommune:......

. Viborg Kommune

Ejerforhold:......

Privatpersoner eller interessentskab

..............84

Enhedens samlede areal:.
Anvendelse:.

...

m2

Fritliggende enf amiliehus

.

Antal værelser:.

...

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

...3

Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 2Zbr Skals By, Skals

$fi?
-fa

EnrveRvsstynELsEil

mz
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.
Ved tvangsauKion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaKes.
Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT

Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I siarten af 1 . og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr. er indhentet d.

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

............ja

Forfalden gæld i a|t........

. 3.856,71 kr

Gælden er opgjort pr.................

28-07-2020

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen

-.........Nej

Cældsooster vedrørende: Eiendomsskat
Gæld

vedrørende..........................

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Ejendomsskat

..3,751 ,67 kr

Beløb............
Forfaldsdato.

...

2,541 ,83 kr
I 0-0r -2020

.

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

,..711,75kr

Forfaldsdato.

I 0-01

....

-2020

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

..........Nej

Beløb.

,.. 466,50 kr

...........

Forfaldsdato.

I 0-01 -2020

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

...

Beløb............
Forfaldsdato.

..........Nej

...

1

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT,

Side 2 af 3

31,59 kr

0-0r -2020

.........

Nej

o
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Gæld

Møllevej 10

Beløb.

BB32 Skals

Forfaldsdato.

Bilag dannet 2817 2020

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb.

....

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

105,04 kr

....

...........

1

5,02 kr

22-01-2020

....

...........

Forfaldsdato.

Renter Ejendomsskat

14,98 kr

02-02-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

I 5,02 kr

0l -03-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb.

,...

...........

Forfaldsdato..

.

15,01 kr

05-04-2020

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

..........Nej

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

.l5,0r

kr

0l-05-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

I 5,00 kr

07-06-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

15,00kr

05-07-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

Side
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Møllevej 10
BB32 Skals
Bilag dannet

28t

2020

0rdforklaring - ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kredjtor. Der
oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfelning, rottebekæmpelse,
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer Fortrinsretten
fremgår aI Tinglysningslovens $ 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav der er indhentet fra kommunens debitorsystem.

Side 4 af 3
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Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr,nr, Z2br, Skals By, Skals
Oplysninger om vejforsyning er indhentet

d.28,

luli 2O2O.

- 'la

-l

-t

-t

ry.

-a

;t

I

-a

4.. a

a, Jt

*3t

*a

ir
lr

it
I

rll
:1'

for Datafa

og

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
Offentlig
Privat fælles

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)
Planlagt nedklassificering
Matrikelnummer
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.

L67

EJENDOMS
DATA

RAPPORT
Rapport købt 28/7

2O2O

Rapport færdig 28/7

2O2O

For ejendommen
l!øllevej 10, 8B3Z Skals
Ejendommens adresse:.........

lYøllevej 10, BB32 Skals

Matr.nr...........
Grundareal.

2Zbr Skals By, Skals

............777

.....

...........21 368t

Kommune:......

. Viborg Kommune

Ejerforhold:.

Privatpersoner eller interessentskab

.....

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

Enhedens samlede areal:......
Anvendelse:. . ..

m2

....3

Antal samlet fast ejendomme:.

...

I

Antal bygninger:.

...

3

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

Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 2Zbr Skals By, Skals

d?
Enrve nvsstYnELsErtr

84

Fritliggende enf amiliehus

.

Antal værelser:.

---e

mz

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

Rapport-lD: 0f 83881 4-d729-4097-8159-6f075ef

22c65
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lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i eiendomsråpporten,

Resum6...
Møllevej 10

Uddybning af enkelte svar

BB32 Skals
Rappo^Rø628n

J

2O2O

Rappotl f æt dlg 28/ 7 2020

Økonomi..
bjendomsskat (grundskyld). . ..
Ejendoms- og grundværdi.....
Forfalden gæld til kommunen.

Planer...

.

o

Zonestatus. . . . . . . . .
Kommuneplaner..
Spildevandsplaner
Varmeforsyning. . . .

.9
12
14

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

-

15
15

't6

Drikkevandsinteresser

0m ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten.
Ordforklaring - ejendomsoplysninger.

17
17

.

Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Energimærkning

. Tilstandsrapport
. Elinstallationsrapport
. Ejendomsskattebillet
. Vurderingsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforureningsattest
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Bygninger
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Møllevej 10

8832 Skals
Rappotlkøll'2gn

2O2O

RappotL lætdig 281 7 2O2O

Ja, se bilag

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?..
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2020

D

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
El

la, se bilag

installationsrapport

Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
Byggesag
Er der igangværende byggesag for eiendommen?
Oplysninger er indhentet d.28, juli 2O2O

la, se bilag

Nej

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Nej

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Nej

Byggeskadefonden (BvB)
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskaitebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 28. juli 2020
lndefrysnin g af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

5.084 kr

Ja, se bilag

Nej

780.000, kr

la, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
overtages aI
Oplysninger er indhentet d.28. juli 2O2O

køberen?.....

Side 3 al 21

til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
la, se bilag

l_

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forslningsselskaber.
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Møllevej

Nej

Arbejderbolig

'10

Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2O2O

8832 Skals
Rappotlkøil28n

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28, juli 2O2O

Nej

2O2O

Rapportlæ/dig2S/7 2020

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Statstilskud

eft er

Nej

stormfald

Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2O2O

Nej

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Byzone

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, juli 2020

Nej

Landzonetilladelser
Er der givet en landzoneiilladelse til e.jendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Kommuneplaner

Kommunep|aner...........................
d.28. juli 2O2O

Ja

Oplysninger er indhentet

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2020
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for ve.iene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Ja

Se bilag,

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

LandsplandireKiv "Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Nej

Landsplandirektiv " Udviklingsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 202O

Nej

Spildevand og drikkevand
Aktuelle

af

løbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registrerei påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. luli 2020

Møllevej 10
BB32 Skals
Rapporlkøbt28n

2O2O

Aappofttædig28/7

2O2O

Privat, alment vandf orsyningsanlæg

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet

kogeanbefaling?

........

..

....

...

..

.

Nej

Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Nej

Jordforurening
J

ordf oru ren ingsattest

Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Ja, se bilag

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. luli 2O2O

Nej

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2020

Nej

Påbud iht. jordf orureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

i

arealinformationssystemet (DAl)?. Nej

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

Nej

BesMtet natur
Er der bes(fitede naturtyper eller bes(yttede vandløb på ejendommen?.................
Oplysninger er indhentet d.28. juli2O2O

Nej

De faktiske forhold på realet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere infomation.

lnternationale naturbeslryttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbesllyttelsesområde
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2O2O

på eiendommen?

Nej

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.
Oplysninger er indhentet d. 28. luli 2O2O

Side
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Fredede fortidsm inder og fortidsmindebes$[telseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebesllyttelseslinjer
Oplysninger er indhentet d.28, juli 2O2O

på ejendommen?

Nej

Bestqyttede sten- og !orddiger

BB32 Skals
Rappoftkøbl 28n

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

2O2O

Aappotl f ætdig 28 I 7 2O2O

Er der bes(yttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. iuli 2O2O

Nej

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Sø- og åbeskyftelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Nej

Kirkebyggelinler
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020

Nej

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. juli 2020
Stran dbesklfttelsesl inje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?

Oplysninger er indhentet d. 28, juli 2020
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Økonomi

Møllevej 10

Ejendomsskat (gru ndskyl d)

BB32 Skals
Rappotlkøbt 28n

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?

5.084 kr

2O2O

Rapport færdig 2817 2020

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af
den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer alhængig
af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende iflere kommuner,
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.
Oplysninger vedr, Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 28. juli 2020

Skatteår.........
Kommune.......
Grundslgld......
Grundskyld af værdi af skovbrug/|andbrug..............
Grundskyld af værdi af stuehus. -. . . . .
Dækningsafgift, erhvervsejendomme.

.....

..

.......

Dækningsafgift af forskelsværdi
Dækningsafgift af grundværdi...
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)................

.......

Skat ialt.........

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed. . ..

Kommunen

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan
også vurderes i mellemåret, hvls der er sket væsentlige ændringer.
Fra andet halvår af 2020 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til
den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere
salg af sammenlignelige ejendomme inærområdet, justeret for særlige karaKeristika ved den
vurderede ejendom og omgivelserne,
Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet

bedst muligt i økonomisk henseende.
lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).
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Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 28. juli 2O2O
Vurderingsår.

...

Dato for seneste vurdering eller ændring.
Ejendomsværdi.

Møllevej

'10

BB32 Skals
Aappotlkøbl28n 2o2o
Bapporl lætdig 28/7 2O2O

Grundværdi.....
Fradrag.

........

.

Stuehus grundværdi......
Stuehusværdi. ..

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

Vurderingsstyrelsen

Telelonnummer...--.....

7222 1616

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

https://www.vurdst.dld

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/Testancer til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen7...
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget geeld til
forsyningsselskaber. "
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningseiendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.
Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer

mv)
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaKes.
Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I starten af 1 . og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for eiendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FøR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 28, juli 2020

Er der forfalden gæld på ejendommen?..
Forfalden gæld i

a|t........

Gælden er opgjort

pr.................

Erder renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgøre|sen.............
Forfalden gæld bilag......

Cældsposter vedrørende: Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne

gæ|dstype.............

Side 8 aJ 21
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Gældsposter vedrørende: Renter Eiendomsskat

BB32 Skals
Rapport købt

28t

2020

Krav i alt vedrørende denne

gæ|dstype................ -.......

I05,04 kr

Ftapport færdig 2817 2020

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

KontaKoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?

Byzone

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens S 34.
Oplysninger vedr. Zonestatus er lndhentet d. 28. juli 2O2O

Zonestatus: BVzone
Matr.nr. 22br Skals By, Skals
100

Andel af matrikel dækket af zonen.

KontaktoplVsninger
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner
KommuneplaneT.........

Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land.
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Side

I

af 21

%

176

EJENDOM s

DATA
RAPPORT
Møllevej 10
8832 Skals
Rapponkø6128n

2O2O

Rappodlærdig28/7

2O2O

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokålplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansøgninger om byggetilladelse.
Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for
delområderne og som hovedregel angiver:
- arealets overordnede anvendelse
- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens største højde
- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn
Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 28. iuli 2O2O

Kommuneplan: Kommuneplan 201 7-2029
Planens

navn.............

Kommuneplan 2011-2029

..

Kommune.......
Dato for vedtagelse af plan...........
Dato for ikrafttrædelse af

Viborg

21 -06-2017

p|an...........

...............30-06-201

.....

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

7

Link

Matr.nr. ZZbr Skals By, Skals

KontaktoplVsninRer
Administrativ myndighed.......

Kommunen

KontaKoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 28. juli 2020

Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2020

Kommuneplan: Skals Blandede boliger
Planens

navn.............

Skals Blandede boliger

Plannummer....

5KAL.B4.O4

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

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

Navn på plandistrikt......
Planstatus.

3241229

.

Vedtaget

......

Dato for vedtagelse af p|an...........
Dato for ikrafttrædelse af
Generel anvendelse.
Planzone.

Skals

..

21-06-2017

,..........

plan...........

.....

..

...

30-06-201 7
Boligområde

.

.. Byzone og landzone

.......

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

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ..

...

..

...

..

.

.

..

......

..

Byzone

........

....,.'.,....,....,

.

Nej

40

%

Itr
j,J

Maksimalt antal etager.....

..'..'........'......

Maksimal bygningshøjde..

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

Mindst tilladte miljøklasse.......

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

I

Maksimalt tilladte miljøk|asse................

....,..................

2
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Notat om områdeanvendelsen.. . . Kun
daginstitutioner som børnehave og lignende samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder,

Møllevej 10
BB32 Skals
Rappoftkø6128n

Notat om generel anvendelse.. . . Egentlig erhverv: nej Liberale erhverv: - Kun erhverv
i egen bolig tilladtjf, definition, - Kun liberale erhverv der kan indpasses i områdets karakterjf. retningslinje
I. Detailhandel: I særlige tilfælde kan der indpasses enkeltstående dagligvare- og udvalgsvarebutikker
til områdets daglige forsyning jf, retninBslinje 2.3, <a href ="http;//viborg.viewer.dkplan,niras,dk/
DKplan/dkplan.aspxTpageld=454'target="_blank">Detailhandelsbestemmelser,
retningslinje 2</a><br>

2O2O

Rappotllæ'dlg28/7 2o2o

Notat om bebyggelse.... Maks, bebyggelsesprocent:
åben-lav l0%, tæt-lav 40o/o, øvrig anvendelse: 40% Maks. byggehøjde: 8% m Maks etageantal: l/2
Notat om miljø. .. . lYiljøklasse I -2, Der kan do6 jf. retningslinje 2 indpasses
lokale butikker i op til miljøklasse 3, hvor de ikke medfører væsentlige støjgener for de omkringboende,

Notat om

infrastruKur.....

......lngen

Notat om lokalplan.... Kun mindre
lokale restaurationer, der kan indpasses iområdets karakter jf, retningslin.je

..
Link til plandokument.............
Notat, and6t.

.

...

l, samt

mindre tekniske anlæg.

... . . Kun åben-lav og tæt-lav boliger

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

Link

Specifik anvendelse: Boligområde
Specifik anvendelse......

BoliBområde

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse
Specifik anvendelse....

Åben-lav boligbebyggelse

..

Maksimal bebyggelsesprocent. .. ....

....

.. . . ..

...................... l0

...

for........ .....

Bebyggelsesprocenten beregnes

.

%

.. Det enkelte jordstykke

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse
Specifik anvendelse......

Tæt-lav boligbebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent...

.. .. . . ...

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

.........

.

.......

Bebyggelsesprocenten beregnes for...

40

0Å

. Det enkelte jordstykke

Specif ik anvendelse: Daginstitutioner

Specifik anvendelse......

Daginstitutioner

Matr.nr. ZZbr Skals By,Skals

Andel af matrikel dækket af plan.

100

%

Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 2A. juli 2O2O

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O

Kommuneplan: Udviklingsstrategi 201
Planens

navn.............

Udviklingsstrategi 201

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

Kommune.......
Planstatus.

1

Viborg

Vedtaget

......

Omfang af revision.......

Fuld revison

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

1

p|an...........

Side11 af21
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Link til plandokument........

Link

Matr.nr. 22br Skals BV, Skals

Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 28. juli 2O2O

Rappoftlærdigz8/7 2020

Kommuneplan: Udviklinesstrategi 201 5
Planens

navn..............

Udviklingsstrategi 201 5

Plannummer....

Udviklingsstrategi 20i 5

Kommune.......

.................. Viborg
.................. Forslag

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

Fuld revison

Dato for offentliggørelse af planforslag. ..

..

z4-06-z0t

,

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

24-06-201 5

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..

24-08-201 5

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

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

5

Link

Matr.nr. 2Zbr Skals By, Skals

Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O

Kommuneplantillæ9, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d, 28. juli 2020

Kommuneplantillæ9, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O

Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, {orslag er lndhentet d. 28. juli2020

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?

Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i
fremtiden.
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de
aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Side12af2l
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Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?.

..

.. . .

Spildevandsplan: C3 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver
sin ledning)

Møllevej 10

Navn på område med

BB32 Skals
Aapporlkø61 28n 2020

Aapporttærdig28/7

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O

2O2O

kloakopland.....

............. t3

Eksisterende kloaktype for området. Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er
.......................Nej

beliggende?..

Matr.nr. 22br Skals By, Skals
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

r00%

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

Kloakopland, forslag
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 28. )uli 2O2O

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Nej

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed.....

Kommunen

Udtræden af spi ldevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til ofientlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.....

Nej

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"
Oplysninger vedr Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 28. juli 2O2O
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.................. Nej

KontaktoplVsninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

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

Side13åf21
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Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 28. juli 2O2O
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?

Nej

Kontaktoplvsninger
Møllevej 10

Administrativ myndighed.......

Kommunen

BB32 Skals

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Bapport købt

28t

2020

Rappoftfærdig28/7 2020

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbudT
Bemærk, at oplysningen er opdelt ihhv Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt.
AKuelvarmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

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

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?.. ..

Varmeforsvninp: Skals

....

..

.

.

rnvarme - Fiernvarme

Navn på forsyningsområde.

.. Skals Fjernvarme

Forsyningsform.

.........

Forsyningsselskab....... -...

Fjernvarme

SKALS KRAFTVARMEVÆRK A,14.B.A.

Matr.nr. 22br Skals By, Skals
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

t00%

Kontaktoplysninger
Adminisvativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende
eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer
fremgår ikke af denne registrering.
Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 28, juli 2O2O

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

Varmeforsvning: Skals Fiernvarme -

El

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

Skals Fjernvarme

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?

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

Side
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Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

100

%

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed..... -.

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kunne før 1 . lanuar 2019 enten via et tilslutningspro.iekt, som er
reguleret ivarmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kolleKive varmeforsyning i området.
Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 28. juli 2O2O

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

Nej

KontaktoDlVsninger
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand
Aktuel le af løbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Af løb til spildevandsforsyningens

renseanlæg

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
e.jendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes I 6t og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende ud€nfor et kloakeret område eller er udtrådt af
kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhotd i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning.
Oplysninger vedr. AKuelle afløbsforhold er indhentet d. 28. juli 2020

Matr.nr. 2Zbr Skals Bv, Skals
Afløbsforhold.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklarinq.

Kontakt egen kommune

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Privat, alment vandf orsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller
privat alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 28. jull 2O2O
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Matr.nr. 2Zbr Skals Bv, Skals
Vandforsyning.

Privat, alment vandforsyningsanlæg

..

Kontaktoplvsninger
Administråtiv myndighed.

Kommunen

...

Rappoftkøbt2gn 2020
Rappoftfæ/dig28/7 2020

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresserT

Ja

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal
være den bedst mulige. 3. Den naturlige besMtelse skal være den bedst mulige.4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv, Der har tidligere været
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 28. juli 2020

Matr.nr. 22br Skals Bv, Skals
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:
Type af område

0mråder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

Side16af21
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ejendomsdatarapporten

6enerelt om ejendomsdatarapporten
Møllevej 10
BB32 Skals
Rappoftkøbi28/7

2O2O

Aappotl I æt dig 28 / 7 2O2o

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om
den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i
ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes
som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger, I perioden fra rapporten er bestilt, til

du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument,
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
f remgår af ejendomsdatarapporten.

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

.
.

BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for
. Vurderingsmeddelelse
o Tilstandsrapport (kun for ejer
. Elinstallationsrapporl (kun for
. Energimærke
. Kort over vejforsyning
. Jordforureningsattest
. Eftersynsrapport
. Forfalden gældsoversigt (kun

ejer eller de der har samtykke fra ejer)
eller de der har samtykke fra ejer)
ejer eller de der har samtykke fra ejer)

for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

0rdf orklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret
(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom
de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtlghed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af
ejendommen.

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

Tilstandsrap port
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skri{tlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resuhatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens

elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets

omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.
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Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1 . juli 2012 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1 -års og S-års eftersyn.
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0lietanke
Kommunen registrerer opfysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer
typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i
sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.

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

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

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

Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som
ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der

opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via
ejendomsskattebilletten.

lndef rysning af grundskyldsstigning
Fru2O18-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Elendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under

omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem,

bruges 201 1-vurderingen nedsat med
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.

21lz

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt eiendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendommelra2Ol2. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstenstejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og
lignende, At et gældskrav er fortrinsberettiget betydel at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens S 4 og en række sektorlove.
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I alle kommuner findes et huslejenævn,

som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som modtages i
nævnet den 1 . september 201 2 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om
huslejens størrelse.
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Arbeiderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
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Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

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

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

Lokalplaner
Grunde.jerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv.

efter nabohøring

-

istrid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

-

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

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

Varmeforsyning
Optysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

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

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

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i
Polen.
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Landspland irektiv "Udviklingsområder"
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
til at fremme vækst og udvikling i de l<ystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af
sammenhængende naturområder styrkes.
Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

Aktuelle

af løbsf orhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

Rappoftkølli2Bn 2O2o
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Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fu alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9.

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.

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

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at bes$te drikkevandet nitrat- og spøtemiddelfølsomme indvindingsområder.
Hvis e.iendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begraensninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.

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

Kortlagt jordforurening
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) ogieller vidensniveau 2 (V2)
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

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

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

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

Majoratsskov
Majoratskov er ifølge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophaeve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven.

Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være besffiede naturtyper eller vandløb jf. naturbesffielsesloven g 3. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et område med bes$tet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på ejendommen.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
lnternationale bes$telsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeslqyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 mJ. Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg, Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
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Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
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Vedr. fredningsstatus:
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A. Fredet før 1937
B. Fredet 1 937 eller senere
C. lkke fredningsværdig 1937-56
D. lkke fredet eller aflyst før 2009

u.Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til al atgøre, om der er besMede diger i et område.

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

Sø- og

åbeskyttelseslinjer

Søbeskyttelseslinjen har tilformål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for planie- og dyreliv. lnden for bes$elseslinjen er der generelt forbud mod ændringer,
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

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

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

Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m ira kysten. I bebyggede områder typisk 1 00 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbesMelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.
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Ejendommens adresse:........
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Matr.nr...........
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Resum6

Grundareal. . . . . .
Ejendomsnummer:.

............777 m2
........... zl 36Bt

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

Kommune:......
Ejerforhold:.

. Viborg Kommune
Privatpersoner eller interessentskab

....

:

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

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

i:

84

mz

I::-:::ll*i"T

....3

Bygninger
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BBR-meddelelsen............

la, se bilag

Energimærkning. . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........

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

.......Nej
.......Nej

Olietanke.

D

la, se bilag
la, se bilag

........Nej

.......

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

.......Nej
....

.. . ...

........Nej

..

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld). . . . . ... . .
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . . . . . . . . .
lndefrysnin g af grundskyldsstigning.
Ejendoms- og grundværdi.

,...5,084 kr,
. la, se bilag

.
.

.........Nej

780.000, kr.

Vurderingsmeddelelse.................
Forfalden gæld til kommunen........
Huslejenævnssager....................
Arbejderbolig.
Jordrente.

. la, se bilag
.

.la, se bilag

......... Nej
.........Nej

..

.........Nej

......

.........

Statstilskud efter stormfald.

Nej

Planer

Zonestatus.....

......

Landzonetilladelser...............
Kommuneplaner..................
Spildevandsplaner...............
Varmeforsyning
Vejforsyning....
Hovedstadsområdets transportkorridorer.......
Landsplandirektiv "Baltic Pipe". ..
.. .
Landsplandirektiv "Udviklingsområder". .. ...
.

....

.

.

..

Byzone

..........Nej

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

la

.............1a

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

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

..

la

Se bilag,

.....

Nej

.. . Nej

...........

.Nej

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold...
...........A{løbtil spildevandsforsyningens renseanlæg
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen.................
..................Nej
Aktuel vandforsyning............
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Påbud/dispensationer/anbefalingervedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen...
......Nej
Grundvand - Drikkevandsinteresser.........
........-........ la
Grundvand - Følsomme indvindingsområder.............
....................Nej

Jordforurening

Jordforureningsattest........
Kortlagt jordforurening..... .. ............ .....
Områdeklassificering.............
Påbud iht. iordforureningsloven.............

.

......

Natur, skov og landbrug
Fredskov. . . . . . . .

EnnvtnvsstYRELsErtr

Nej
Nej

Nei
.....

BesMtede sten- og jorddiger........

---a

Nej

Nej

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer

sh

bi lag

Nej

Majoratsskov...
Beskyttet natur.............
lnternationale naturbesMtelsesområder.
Landbrugspligt

Skovbyggelinjer.

la, se

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

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

.

Sø- og åbeslqttelseslinjer.......

Nej

Kirkebyggelinjer..................
Klitfredningslinle.................

Nej

Strandbeskyttelseslinje.

Nej

.......

Nej

.

Rapport{D: 018388 1 4-d729-4097 -8159-0f075ef22c65

189

Dan

marks

h.tl

i*idp*r tal

Data om miljøet i Fannrark

Jo

Den 28-07-2020, kl.

11

:30

rdfo ru re n i ng sattest

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

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. lattesten bruges også begrebet
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende.
Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:

Ejerlavsnavn

Skals By

Matrikelnummer

22br

Region
Kommune

Viborg Kommune

Region Midtjylland

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

i

nærheden af det søgte).
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Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.
Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København
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nt
Region Midtjylland
Adresse
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Mail

Miljoe@ru.rm.dk

Web

www.jordmidt.dk

Bemærkning

Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i
forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

vib

Kommune

Adresse
Mail
Web

Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
viborg@viborg.dk

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F6A D5206023C0C5CC1257234OO4315E B?
OpenD ocument
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V

www.m iljoeportal.dk

40d39305-dd5
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Bilag
Jordforurening, V1
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
høi

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

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

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i
denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over
matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København

www.m iljoeportal.dk
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KØBERVEJLEDNING

- TVANGSAUKTION

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravi gelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

OVER FAST EJENDOM

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift .
Det er ikke muligt at byde
elektroniske medier.

skiftligt eller via

Fogedretten kan kræve, atman straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på
bindende i 6 uger.

l.

auktion er

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

2. Købesummen

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

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

3. Budgivningen

A[[e kan byde på en fvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.

a

dækkede restancer (salgsopstillingen

kolonne 3)
a

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

a

størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb aftrænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet

vil fogedretten normalt tillade,

at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningeme til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes affogedretlen under

auktionsmødet.
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Sikkerhed kan stilles ved
a

kontanter

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

o

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

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

a

check udstedt af en bank

r

til

retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten

5. Ny auktion

udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode

Fo gedretten udarbej der aukti onsskødet i

om ny auktion.

form.

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

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http ://www.tinglysnin gsreuen.dk/tinelysnins/nyve
j lednin ger/D ocuments/Tinebo gen/Auktions sk%C
3%B8de.pdf

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en

aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysnin gsafgift svej ledningen.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen

for auktionsvilkårenes opfyldelse.

papir-

versionpr. 1.1.2015

t94

Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne

Fording opgjoft pr.
auktionsdato.

lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehayende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 64. Hvis beløbet er ansai skønsmaessigt, skal det

fremgå af bemærkningerne til haeftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes avedaget med tillæg
af ufartadne renter.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en

sædig retssiilling, f-eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derformedtages i denne kolonrie.

3. Kolonne
Re st a n ce r o g e vf. eTerskrrte afdrag på hæftelsei, der kan
forventes overtaget-

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

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfiet.

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

Bemæik:

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene, Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstiltingen anførte, skal opstillingen ændres iovererisstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale iremtidige teiminsydelsei på
hæftelser, der overtages i overenåstemmelse med de for disse haeftelser gældende
vilkår"

Afgifter m.v. tildet offentlige,

jfr. vilkårenøs pkt. 6C:

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgifien beregnes af auktignsbrudet med tillæg al hvad
der skal udredes udover auktionsbudei samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afg iften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri-

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.400. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
Disse afgifter m.v. er ikke medtåget i$tørstebeløbet, der skal erlægges udover
auktions budet i henhold iil salgsopstillingen.

195

ministeriets tvangs auktio nsvilkår

Ju stits

Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 1 5. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31 - marls 1 982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 ag bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1.

Auktionen omfatter

a. AuKionen omfatter ejendommen

og

ikke lilkendegiver andet driftsmateriel, derunder
eventuelle bygninger

lvis

med
fogedreltert

driftsinventar

maskiner

og

og

tek-

niske anlæg af enhver ari, der hørdr til ejen-

dommen,

og ved

landbrugseiendomme
tillige eiendommens besætning. gødning, af-

grøder m.v.

Ejendonrnen m.v. sælges som den er ved

auktionen med

de

rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.

6. Køb eren s forpligte Ise r
A.
O pfyldel se af aul<tionshud el

b. Hvis ejgndommen eller en del af denne er
køber efier ejdndommens

kan

overtagelse kræve den leje, der ikke er belalt
på auhionstidspunkiet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens $ 3,

slk.2

2. Salgsopstilling

og del tilbehør, der følger
med, beskrives i en sædig salgsopstilling.
Ejendcinimen

Salgsopstillingen indeholder oplysring om
ejendommens hæftelser og byrder og op
tyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendopmen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig bdtydning for køber-

Salgsopstillingen udleveres

på

fogedret-

lens kontor.

3. Se&itutter ø.v.
Fogedretten angiver under auktionen,

al

hvilket omfang d9 bydende ud over auk-

lionsbudet skal overtage eller opiTlde servihrtter, brugsretiigheder, affaegts-, livrenteeller lignende forpligtelser.

kæves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pK, b, betales

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfrlder køberen, lig€som han bærer
evenluelt kurstab samt tab ved, al kontanllån
med seedige indftielsesvilkår må indfries med
et sløne beløb end lånetb kontante pålyAndele i reserye og adminisfationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden fonentes ira datoen for den
første aukiion med den rente, der tilkommer
hvei enkelt panlhaver. Er der tale om en indekspanteiet, beregnes rentån på grundlag
af restgælden som regulerel ved sidste ordinærb indeksregulering.
Overstiger auklionsbudet,
der
kræves til dækning for panthaveme, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet fonentes med en årlig
rente, der svaier til den fastsatte reference
sats med et tillaeg på 7 pd. Som reference
sats anses den officielle udlånsrenle, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
1. januar og den 1. juli det pågældende

sandsynliggør; at han kan oprylde sit bud.

B.

overbudene fastsaetles af

fogedreften.
Ejendonimen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), medmindre det beslultes, al en ny auktion skal
alholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet, Meddeles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af

sikkerhed, gælder bundelheden, indtil sikkerheden er stifiet. Skal der afholdes ny auktion i hehhold til retsplejelovens S 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningeh af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første åuktion. På denne nye

auktion

er kun det bud

år.

Beløb, der ska/ betales ud ovei auklins-

budet
Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudel- Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæfielser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udovei auktjonsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skål befales, og hvilke krav og
pligter der kan oyerhges.

Af krav, der

overtages

ud

typisk

skal udredes

oVer

auktionsbudet, kan

og omkostninger

bindende, der får

udlægsomkostninger

ved

arrktionen, herunder

honorar

til en af

eller

gennemførelse af

saleer til advokat
fogedretten antaget

sagkyndig,
Ejen d am me n s ouertagelse

Køberen overtager straks eiendommen,
Har køberen iået udsættelse til at stille
sikkerhed for opryldelse af auktionsvilkårene,
overtåges ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.

Køberen sørger selv for - om nødvendigt
- at blive indsat i besiddelsen af

ad retslig vel
det solgte.

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

brugeligt pant.

i henhold lil le.ielovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er gældende mod enhver

j. Krav, der

uden tinglysning.

over auKionsbudet, udredes inden 4 uger efter auktionens
sluthing til rette vedkommende.
Beløb, der skal betales ud

b.

Salær og rejseomkostninger til repræsen-

i

for de andre ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de $gældende rettighedshavere får andel
i auklionsbudet. Ved delvis dækning nedsættes saiærkravet forhold smæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirenbalær.
c. Eiendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
tanteme

c.
Afgifter m.v. til det affentlige

i

anledning af

auktionen
a. Fogedrettens udgifler.
b.

Auktionsafgifl
De under a og b nævnte udgifler m.v. b+.
lales ved auktionens slutning.

c.

Køberen betaler eventuel merværdiafgn
("momsJ og evenluelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende

løsøre m.v. efler nærmere afiale med lold\ræsenel.
7. Køb ere n s sikke rhed sstillelse

Efter hammerslaget skal køberen straks
over for fogedretten stille sikkerhed for opryldelse af auktionsvilkårene-

Sikkerheden kan slilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som godkendes affogedrelten.
Sikkerhedens.stønelse skal svare lil:
a. Restancer m.v,, jfr. pkt. 6A litra a,
b. 114 al de hæftelser, der kan kræves udbetalt, ifr. pkt- 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal belales ud over
auktionsbudet, jfr, pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af ds ovedagne priorileter eller mindre end værdien sf det tilbehør,
der rnedfølger ejendommen, med tillæg af

1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
er udlejet. Ved bortforpagtede

eller delvis

landbrugsejendommen dog med tillæg
års forpagtn ingsafgift

særligl nævnes:
a. Auktionsrekvirentens

hamfiErslag.

5.

som er alholdt af åuktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget lil

dende.

den

lor

bedst berettigedes fordring.

i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bbstyrelse, drift og vedligeholdelse m"v.,

inden 6 måneder efter auKionens slutning.

4. Aul<tionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men toge+
retten kan forlange, at en bydende straks

Minimum

men. Overskud afskrives i brugspanlhav+
rens fordring og derefter i den i øvrigt

betaler de hæffelser, der kan

hvad

i

. Spildevanås--og Uoa*UiOra!.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæ9.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdå|.
se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendorrF
f

Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelseme i piiodtets ordenen. Hæfielaernes nøjagtige stønelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opff ldes således:
a. Køberen oveftager de hæftelser, der il.J<e
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
beiinget
at restancer og eventuelle
sædige afdrag betales inden 4 uger efier
auklionens afslutning.
b. Købeaen

udlejet,

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag

af

1

.

Enhver, der opnår dækning ved auklionen,
kan for sit vedkommende både før og efter

denne give alkald på

sikkerhedsstillelse.

Gives der afl<ald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt- Sikkerhe

den kan dog ikke være mindre end 1 års

renteudgift af de overtagne prioriteter.
Slilles den krævede sikkerhed ikke, ses der

b.ort fi-a budet,

og

hammerslaget

arr-

nulleres, hvorefter auklionen straks genoptages. Fogedretten kap dog i stedet udseette
auktionen og give højstbydende en frist på

ikke over

7

dage

til at stille sikkerheden,

forudsal at der slraks stilles sikkerhed for de

omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8, Købe rens misligholde I se

Hvis køberen ikke opF/lder åuklionsvilkårene, kan enhver, der i anledning af auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sætles Ul en rry og eneste auktion
(misligholdelsesauklion) for køberens risiko,
således at køberen skal lilsvare, hvad det
måtte bydes mindre på en auktion, uden åt
have kraV på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for
kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke har givet afkald på

at

sikkerhedsslillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedreften realigeres

og fordeles blandt de

berettigede

rækkefølge, de har kråv på et

i

den

blive fuldesl

giofl. Bringer dette ikke køberens

misl'rg-

nbHetse tii ophør. kan der hårefter kræriås
afroldt misligholdelsbsauktion-

Begåres sikkerheden først baliseret efter
aftroldelse af mislighrildelsesauKion, kan

sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, ai der er budt mindre
på misligholdelsesauktohen.

Aukionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opilldt, kan han kræve, at fogeden ud
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skdde på eJendommen inden I år efter
9.

auklionen.
Købere{l. betaler sefu de omkostninger, der

måtte være forbundel med udstedelse åf
åkødet, deites tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tirigbogen af de
rettigheder, der

auklionen,

ikki

opnåede dækning på

0. Auktionsvllkårenes fnvlgelighed
Forahstående vilkår kerh ikke fraviges til
ugunsl for køberen, medmindre auktionen
1

angår

eri fonelnings-, industri-,

laridbrugs-

eller udlejningsejendom.
11. Særtige vilkår

(Evt. forslag lil særlige vilkår fremgår af
salgsopSlillingen.)

