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1

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

J.nr.

....

721525 PSlhl - AS nr. 2-14412020

mens matr.nr.:

tilhørende:
unkt:
Auktionssted:
hæftelse nr.:
Ved advokat:

22-br Skals

Skals

8832 Skals
Boet efter Kim Rasmussen og Boet efter Helle Rasmussen
Tirsd
Retten

den 29. se

ber2020 kl. 10.30

retssal H Klostermarken

i

Som bo

i boerne efter Helle

1

8800

vi

Kim Rasussen

Advokat Per Steffensen Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 968 8800

domso
enfamilieshus

ndomsværdi
Vurdering i h.t.
Rets
562l.
Areal
Forsikri
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2020
omfatter
Forslag til særlige vilkår:

01.'10.2019 kr.780.

kr. 214,

heraf

i:

heraf ve

0m2

lkke

777

m2

lF Skadesforsikrin

nr.41-1082546

mie ca. kr. 4.000

I alt kr. 7.503,33
(grundskyld kr. 5.083,65, renovation kr.1.423,50, genbrugsstation kr. 933,00
rottebekæm lse kr. 63

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

Fremvisning:

Såfremt tilmelding vilfremvisning være onsdag, den 16. september 2020 kl.14.00
Tilmeldin skal ske
h
leoniadvokater.dk eller tlf.. 87 27 48 03

Byrder og servitutter

Se vedlagte tingbogsattest.

2

Afslutningsside

2. Restgæld

3. Restancer

PANT- OG UDLÆGSHAVERE

1. Fordring
pr.

på hæftelser, der

og evt. ejerskifte-

der kræves ind-

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

sdato

kan forventes

afdrag på hæftel-

friet.

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

overtaget m/tillæg

ser, der kan for-

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafd rag m.v.

af uforfald.renter

ventes

0,00

0,00

0,00

782.210,03

736.906,29

45.303,74

782.210,03
782.210,03

736.906,29
736.906,29

45.303,74
45.303,74

4. Hæftelser

0 00

Hæftelse nr. I
Lån opr. kr. 1.089.000,00, tinglyst den 2515 2010, obligationslån med mulighed for afdragsfrihed, rente-

tilpasning, rente p.t. 0,0497 o/o, 114-årl. terminer ca.
kr. 10.857,60, restgæld 1l'10 2020 kr. 735.943,73
Forfalder ved ejerskifte, må søge gældsovertagelse
Mail: la@djs.dk
CVR. nr. 21 83 2278
I alt ved
budsum kr.

A.

Total

B.

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

kr

74.128,93

Heraf kontant at betale inden 4 uger

kr

74.128,93

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

kr

0,00

kr

0 00
0 00

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

a.
b.

rekvirentens udlægs- og

auktionsomkostninger
(salærer og gebyrer

m.v.)

rettighedshavernes

mødesalærer

m.v.

kr.

26.025,00

kr.

1.250,00

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

c.

4, andre offentlige bidrag kr.
restancervedrørende:
1.

ejendomsskatter

kr.

2.

vejbidrag

kr.

3. Administrationsregnskab

5.

vandafgifter

kr.

3.886,73

6. brandforsikringsbidrag kr.

*

0

7. krav i h.t. leje- eller
42.967,20 brandsikringslovgivningen kr

kr.

* Endeligt adminisatrationsregnskab fremlægges på auktionsdagen

C.

Afgifter m.v. til offentlige i anledning af auktionen: Se vedlagte Vejledning i brug af salgsopstillling

på

Ved et auktionsbud
kr.
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstil
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 24.

august2020

af

advokat Per

780.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-

jfr. vilkårenes pkt.

7

kr

119.432,67

3

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

Ejendomsdatarapport

kr

Auktionsgebyr

kr

100,00
800,00

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

kr

6.000,00

kr

562,50

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

med tillæg af moms 25%
Rekvirentsalær i alt inkl. moms
I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

kr
kr

kr.

780.000,00
195.000,00
975.000,00

kr.

9.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.

5.850,00
14.850,00
3.712,50
18.562,50

kr.

18.562,50

kr.

26.025,00
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Beskrivelse af ejendommen Møllevei 10, 8832 Skals
Ejendommen er et parcelhus, beliggende i Skals.
Boligejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelsen opført i 1961, og ifølge det oplyste med ombygning i2010
samt yderligere modernisering i 201 5.
Ejendommen har et boligareal på84 m2 samt kælder på72 m2
Fra entreen indgang til bad, køkken og stue. Herudover et værelse samt integreret udestue med adgang til
stor terrasse.
I kælderen vaskerum og 5 disponible rum

Ejendommen og tilhørende garage på 15 m2 eropført irøde mursten med fiberstenstag og fladttag på tilbygningen (formentlig efter det oplyste etableret i2010).
Yderligere træskur på28 m2
lfølge tidligere ejendomsmægler er ejendommen mangelfuld vedligeholdt.
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Retten i Viborg

16. januar 2020

Sagsnummer SKS 4-2312020

Skifteretsattest om bobestyrerbehandling
Det attesteres, at boet efter
Navn

Kim Rasmussen
Adresse

Møllevej 10, 8832 Skals
Cpr. nummer

Død den

29. december 2019
den l6-01-2020 er udleveret

til

Navn

advokat Per Steffensen
Adresse

Leoni Advokater Advokatpartnerselskab, Sct. Mathias Gade 968, 8800 Viborg

til bobestyrerbehandling.

Etrt*

Simone
retsassisknt

sTD07t848-S24-ST0I -K240 09-T r -t-0?-M0

I

-P0i-K8
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Retten i Viborg

Sagsnummer SKS 4407 t}0l9
Deresj. nr. 325937

21. maj 2019

Skifteretsattest om bobestyrerbehandling
Det

at boet efter

Navn

Helle Rasmussen
Adresse

Møllevej 10,8832 Skals
Cpr. nummer

Død den

28. februar 2019
den 2l . maj 2019 er udleveret

til

Navn

Advokat Per Steffensen
Adresse

I-eoni Advokater Advokatpartnerselskab, sct, Mathias Gade 968, 8900 viborg

til bobestyrerbehandling.

Navn

Kim

Rasmussen

Adresse

M6llevej

10, 8832 Skals

Cpr. nummer

yrup
Itlrnægt

Død den

ldsen

Å

sTrmTSl-5I-SnI.K!S
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Tingbogsattest
a
Udskrevet:

Ejendom:
Adresse:

11

.08.2020 08:58:12

Rt(s t!

Møllevej 10
8832 Skals

BFE-nummer:

10109935

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

09.10.2007
Skals By, Skals
0022br
777 m2

0m2

Hovednotering:
Hovednotering:

Arbejder bolig

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype:
Dato/løbenummerl

Skøde
11.09.2007-22531-69

Adkornsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Boet efter Kim Rasmussen

Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel

Boet efter Helle Rasmussen

Købesum:
Kontant købssum:
Købesum ialt:

112

1t2

1.020.000 DKK
1.020.000 DKK

Dato for overtagelse:
11.09.2007

Tillægstekst:
11

.08.2020 08:58:12

Side 1 af 3
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Bobestyrer
Meddelelse om bobestyrer v/ Per Valdemar Buur Steffensen

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

0007 2927 0
2
Realkreditpantebrev
1.089.000 DKK
1,g2gg o/o
Obligationslån
Refinansiering
Mulighed for afdragsfrihed
Rentetilpasning
25

.0

5.20

10-1

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

TOTALKREDIT ÆS
21832278

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Boet efter Kim Rasmussen

Navn:
Cpr-nr

Boet efter Helle Rasmussen

Servitutter
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

391

Akt nr:

69 r

10.02.1965-832-69
1

235

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om medlemsskab af Skals Fjernvarmeværk
mv, Vedr 1U

11 .O8.2O2O

08:58:'12

Side 2 af 3

L2

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

780.000 DKK
214.500 DKK
01.10.2019
0791
213681

lndskannet akt:
Akt nr:

69 H 335

11.08.2020 08:58:12

Side 3 af 3
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Totslkredit
Dato
Deres ref

Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Kunde

11. august 2020

721525 Hanne Pedersen
Boet Eft. Helle Rasmussen
Boet Eft. Kim Rasmussen

Ejendomsnr

19307 18

Beliggenhed

Møllevej 10

Matr. nr

8832 Skals
0022 BR

Ejerlav

Skals By, Skals

Auktionsopgørelse pr. 29. september 2O2O
Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom

Totalkredits tilgodehavende er følgende:
Skyldige beløb i kr

Hovedstol i kr

Restgæld i kr

193071802

1.089.000,00

736.943,73

45.3O3,74

I alt

1.089.000,00

736.943,73

45.303,74

Lånenummer

Obligationsrestgæld i kr.

Specifikation af lånet findes på efterfølgende side.
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes

til Den Jyske Sparekasse A/S.

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles

til

Den Jyske Sparekasse A/S

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 10,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 29. september 2020. Hvis der er en ydelse, som forfalder til
betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Der henvises iØvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse.
Venlig hilsen
Lene Antonsen

N

q

Totalkredit A,/S

r

Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V

.

Tlf. 44 55 54 00

.

CVR 2L A3 22 78

L/5

I4

x

Totslkredit
Auktionsopgørelse pr.29. september 2O2O på lånenr. L93O7LAO2
Specifikation af skyldige beløb pr, 29. september 2O2O
Restgæld pr. 1. oktober 2020....,.
..,.,...,..... kr
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra 29. september 2020 - 30. september kr
2020.
Terminsydelse
Heraf pr. 11, december 2019.......
Heraf pr. 11. marts 2020.............
Heraf pr. 11, juni 2020.........
Heraf pr. 11, september 2020
Gebyrer
Heraf Misligh. gebyr af 24. februar 202O
Heraf Rykker af 30. juni 2020
Heraf Rykker af 30. september 2O2O..................,.....
Morarente pr. 29. september 2020

"uut)"'o]*o'

kr
kr.

LO.729,94

kr.
kr.
kr.

10.695,02
10.867,60

43.004,47

to.7tL,9L

n
,.. kr

300,00

kr

L.999,27

kr

782.2IO,03

43.0O4,47

Gebyrer

kr
kr
kr

I alt

kr

45.303,74

kr
kr

1.089,000,00
736.943,73

kr.
kr.

100,00
100,00
100,00

kr

I alt ..
Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse...,,,..,.....
Morarenter pr.29. september 2020

L.999,27
300,00

Specifikation af lånet
Låntype: Var. obl. lån
Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2020

Lånet er udbetalt den 25. maj 2010 og udløber den 30. juni 2040
1

Specifikation åf obligationer
Forening

Serie

Afdeling

Nykredit

22

Hd0

Procent

Årgang

Fondskode

2028

0951s95

Specifi kation af term insydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11.
Ydelse for perioden 1.

juni,

11. september og 11. december,

juli 2020 til 30. september 2020:

bidrag)..,..,.........
o/o af restgæld .........................,... kr.
- afdrag
....,....,.... kr.
Bidrag O,2L87 o/o af restgæld ......,.......
KundeKroner ....,,.........

Ydelse (excl.

Heraf rente 0,0497

........,..,..... kr.

9.515,58

37O,62

9.145,06

...... kr.
.,.....,.. kr.

r.63L,70

kr

10.867,60

-279,78

N

rl

c

I alt
Bemærkninger

For obligationslån med variabel rente kan der være særlige indfrielsesvilkår for lånet, herunder en
Totalkredit A/S

.

Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V

. Tlf. 44

55 54 00

.

CVR 21 83 22 78

2ls

rl) {'

15

x

Totqlkredit
særlig kurs.

.1

e

Totalkredit A/S

.

Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V

.

Tlf. 44 55 54 00

.

CVR 2L 83 22 78

3/s

16

x

Totolkredit
Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S
Totalkredits lån forfalderved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke påregne gældsovertagelse af
lånene.

Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter.
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.

Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formå1, vil
gældsovertagelse normalt blive afslået, når auktionskøber har andre udlejede ejendomm.

Hvis formålet er videresalg
Hvis ejendommen købes med henblik på videresalg, er gældovertagelse ikke en mulighed

Hvis auktionskøber er et selskab
Totalkredit yder kun i ganske få situationer gældsovertagelse til selskaber, og i de tilfælde, vil der
være krav om supplerende personlig hæftelse fra selskabets ejer.

Indfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen

Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for
de enkelte låntyper, For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages
på baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være sædige indfrielsesvilkår for lånene, herunder
en særlig indfrielseskurs.
Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes

vilkår.

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

Ret til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som
overtages af en auktionskøber.

Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse
er bevilget.

N

e

Totalkredit A/S

.

Kalvebod Brygge 1-3 o 1780 København V

. Tlf. 44

55 54 00

.

CVR 2L 83

2278

4/s

l7

x

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

F:

Totalkredit A/S o Kalvebod Brygge 1-3

.

1780 København V o Tlf. 44 55 54 00

.

CVR

2t

83

2278

sls
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Åbningstider
Mandag - onsdag 09.30 - 15.30
Torsdag
09.30 - l-7.00
Fredag
09.30 - 13.30
Hj emmeside : viborg . dk/ej endomsskat
Se bilaget for yderligere oplysninger
og telefonnumre

Teknik &
Prinsens Alle 5
** 8800

Udskrevet den:

28

lvloms-nr.:

/ 07 -2020

29]-89846
Kommunenr.:

Debitomummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens boliggenhed:

Vurderet areal:

Mø11evej 10 (8832)

il€ndomsnr.:

2L368L

79]-

Vurderingsår:

777

20r_B (01/10-2018)

Matrikelbetegnelse:

SKALS BY,

SKALS 22br

Ejendomsværdi

Grundværdi

780.000

226.900

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Dol afgrundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspli

Kommunal

Grundskatteloflværdi

Stuehusgrundværdi

21,4.500

ej

gtig forskelsværdi

Fritaget dækningsafgiftspligti g forskelsværdi

endomsskat m.m. affast ejendom 2020

Speclfikation

Side 01 af 01
Beløb

promiJ.J.e af grundJ.ag
23,700 :
2l.4500 0t_/01_-3I/12

KOMMI'NE

Grundskyld

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

s083,6s
'J,423

,50
933,00
63,18

l-

GENBRUGSSTATTON, BOLIG 1
ROTTEBEKÆMPELSE

Heraf moms

284 ,7

0

L86, 60

BEMÆRK * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Se bilaget / bagsiden for yderligere
oplysninger og telefonnumre.

****************************************

Tilmeldt bet,alingsservice ved beregningen

derfor ingen indbetalingskort

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

01
02

Forfaldsdato

01./ 01-2020
01,/ 07 -2020

/
ro /
1,0

oL
o7

-2020
-2020

I ALT

rso3,33

47'1,

Ratobeløb

Fakturadato

l\iloms beløb

,67
3751,,66

01-/ 01,-2O20

235 ,65
235 ,65

3751,

01./07-2020

N
o
N
ci
ci)

N

(,

o
(9
o
o
Y
=

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæ9.
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

,30

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
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Ejendomsskat 2020
Ejendomsskat:
Grundskyld beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.
Byrådet fastsætter grundskyldpromillen hvert år.
Kontakt: mail ejendomsskat@viborg.dk eller tlt. 87 87 50 16
Se også: viborg.dUejendomsskat

/

87 87 50 14.

Ejendomsvurdering:
Vurdering af ejendomme foretages af Vurderingsstyrelsen.
Kontakt Vurderingsstyrelsen: mail vurdst@vurdst.dk eller tlf. 72 22 16 16
Se også:vurdst.dk

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

Betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingskort. Kommunen sender kun indbetalingskort,
hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. lndbetalingskort udsendes 2 uger før sidste
rettidige indbetalingsdato.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 % pr.
påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.
Hvis der underrettes om udlæg i ejendommen påløber der gebyr på 450 kr., samt
retsafgift på min. 300 kr.
Kontakt Borgerservice: mail sikkerborgerservice@viborg.dk eller flf. BT 87 87 70.

Lån til betaling af stigning i grundskyld:
Hvis din ejendom er omfattet af denne lovgivning, betyder det at en del af grundskylden først skal
betales på et senere tidspunkt.
Se også: viborg.dk/indefrys, samt www.skm.dk

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

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

Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugsstationer, ordninger for farligt affald, samt
indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner.
Kontakt:tlf. 87 87 56 03.

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

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

KMD OGCG7912 18. uds. 10. 2019
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Anita Kærgaard Kristensen - LeoniAdvokater
Fra:

Anette Hedegaard

Sendt:
Til:

1

<

anhe@viborg.dk>

1. august 2020 13:17

Anita Kærgaard Kristensen - LeoniAdvokater
VS: VS: Sagsnr. 721525 - Boet efter Helle og Kim Rasmussen - Møllevej 10, BB32

Emne:

Skals.

Vedhæftede filer:

Mail tilViborg Kommune.pdf; Signatur.bevis.txt; LogivaXML.xml; SendtSikkertTil.txt

Med venlig hilsen

Anette Hedegaard, Specialist
Direkte tlf.: 87 87 87 44
t

VIEORG
KOTVTMUNH
Kultur & Udvikling, Borgerservice - Team Opkrævning og Kontrol
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

?;:rt;{K
iJrld !aa$
EtÆJte{ sdattc !r{t

GJtriortffii

LHr*C
lrGæOM*tat
n

:o,r:t

Fra: bs-opkrævning
Sendt: L1". august 2020 L3:05
Til: svc_a utosign <autosign@viborg.d k>
Emne: VS: Sagsnr. 72L525 - Boet efter Helle og Kim Rasmussen - M6llevej L0, 8832 Skals
Restancen kan pr. 29.O9.2O opgØres således:

Krav

Beløb

Ejendornsskat 1. rate 2020
Renter

3.75L,67

I

I

135,06

ndefrossen gru ndskyld

alt

Med venlig hilsen

Anette Hedegaard
Direkte tlf.: 87 87 87 44

3.886,73

2L

VIFORE
KfiMMUNE

Kultur & Udvikling, Borgerservice - Team Opkrævning og Kontrol
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

a&.i

llilll ivtl.?f*
ct:*'*c

LllGl tgast

LfiCæOct!.atE

ct,trtcl!fica(lr

hlt*9

tlit

Fra: Anita Kærgaard Kristensen - Leoni Advokater <akk@leoniadvokater.dk>
Sendt: 1L. august 2O2O 1O:57
Til: vibore@vibors.dk
Emne: Sagsnr.721525 - Boet efter Helle og Kim Rasmussen - Møllevej L0,8832 Skals.

Se venligst vedhæftede.
Med venlig hilsen

Anita Kærgaard Kristensen
Advokatsekretær

Direkte nr.87 27 48

O8

leoni

advakater
Advo katpa rtnerselska b

Sct. Mathias Gade 96
8800 Viborg

OBS

B

Tlf.

Cvr.

86 62 06 00
35 03 05 34

www. leoniadvo kater.

d

k

- Vi behandler oersonoplvsninoer om diq

Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved al klikke her
https : //www. leoniadvokater. d k/om-os/orivatlivspoliti k. aspx

FORTROLIGHED; Denne mail og vedhæftede filer indeholder muligt
fortrolige oplysninger. Hvis De ikke er rette modtager, becles De venligst
omgående meddele dette tii afsender og undlade at oplyse indholdei til
andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere inCholdet.

2

22

Anita Kærgaard Kristensen - Leoni Advokater
Fra:

uw.kvalitet@if.dk

Sendt:
Tit:

11. august 2020 12:06

Anita Kærgaard Kristensen - LeoniAdvokater
RE:Sagsnr. 721525 - Boet efter Helle og Kim Rasmussen - Møllevej 10, 8832

Emne:

Skals

Hej

Angående tvangsauktionen over ejendommen beliggende Møllevej L0, 8832 Skals, matr.n r.22br. Police nr.

to82546.
Der er ingen skyldig brandpræmie

ø

Den årlige brandpræmie udgør kr.988,-

OwÅ

{d.t-bc'6r;

{a

a

Lou A

Vi afuenter sagens gang.

Ulrik S. Nielsen
UW Kvalitet
Telefon: 368741 03, uw. kvalitet@if.dk
lf Skadeforsikring, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Telefon: 70121212 . www.if.dk

From: Anita Kærgaard Kristensen - Leoni Advokater <akk@leoniadvokater.dk>
Sent: 11. august 2O2O 1O:52

To: DK FM lF UW Kvalitet <uw.kvalitet@if.dk>
Subject: Sagsnr. 72L525 - Boet efter Helle og Kim Rasmussen - Møllevej 10, 8832 Skals

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

Anita Kærgaard Kristensen
Advokatsekretær
Direkte nr.87 27 48 08

Ieoni

advakater
Advo katpa rtnerselskab

Sct. Mathias Gade 96
8800 Viborg

B

Ttf.

86 62 06 00

Cvr. 36 03 05 34
www. leoniadvokater.

d

k

OBS - Vi behandler oersonoolvsninqer om dio
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved ai ktikke her
https : //www. leoniadvokater. d k/om-os/privatl ivspoliti k. aspx
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dfi- advokater
leoni

326731 PS/HP

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 968

24. august292O

8800 Viborg
Ttf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453
www. leoniadvokater.dk

post@leoniadvokater. dk

Foreløbigt panthaveregnskab vedr. ejendommen beliggende
Møllevej 10,8832 Skats
Tilhørende boet efter Helle Rasmussen og Boet efter Kim Rasmussen,
død henholdsvis den 28. februar 2019 og den 29. december 2019

kr.

lndgået fra Energi Viborg
Afholdte udgifter:
Energihuset Danmark, el-eftersyn
lF Skadesforsikring

kr

11.595,00
1.297,22

Eniig Energi A/S.............
Skals Vandværk........,..,

979,09
224,79

Skals Kraftvarmeværk...

3.920,20

Skals Kraftvarmeværk..

3.210,00

lF Skadesforsikring

3.491,42

Norlys Energi

-

e1.............

445,50

Skals Vandværk............
2. rale ejendomsskat 2020...........

3.751,66

Skals Kraftvarmeværk...

3.210,00

597,08

EnergiViborg
Salær for administration af ejendommen
+ moms 25o/oheraf ..

583,51

828,75
kr

8.000,00
2.000,00

10.000,00

Balance

42.967.20
kr

Saldo i boets favør

Der tages forbehold for endelige slutopgørelser

43 550

71

K-______n-9øt_29

kr.

43.550.71

Ejendomsvurdering

Side 1 af

1

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderin gsoplysninger for 2019
Adresse:

MøLLEVEJ 10 (8832) , 8832 SKALS

Vurderingsår:

2019

Kommune:

VIBORG

Vurderingskreds:

MøLDRUP

Benyttelse:

Beboelse

Matrikel:

228R,

Ejendomsværdi:

780.000

BY

SKALS

Ejendomsnr.:

213681

Lejligheds antal

1

Grundareal:

777

Grundværdi:

214.500

Vis "Gru ndværd ispecifi katione r"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Gru

ndværdispecifikationer:

Nr. Prisbetegnelse

Areal/Enhed

Enhedsbeløb

Total

7 77

140 kr

108.780 kr

1

112.000 kr

112.000 kr

0

6.300 kr

-6.300 kr

01 Kvmpris standard
02 Bygretpris standard
03 Nedslag regulering
I alt:

Væ rd ier ti I bru g

214.500 kr

for ejendomsvæ

Ejendomsværdi2001:

rd is

katteloft:

kr.

540.000
Ejendomsværdi2002
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundtag af 2002:

540.000 kr
540.000 kr

Vis tidligere vurdering

htto://www.vurderins.skat.dk/horser/eiendomsvrrrderino/Vis

dn?,&KMNR:741.&qide

OR-O7-?otn

24

Afsender; SKAT

Ejendomsvurdering

Brændgårdvej 10
7400 Herning

Henvisningsnummer

SKAT

6

Ejendommens registernummer

79]- 2L3681
Matr. nr.

SKALS BY
Modtager/ejer

22

BR

Vurderet areal

771

m2

Ejendommens beliggenhed

Møllevei

l-0

(8832)

SKATS telefonnr

79r

Udskrevet

72 22 1,5 16

09/1,0-20a9

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke

31

Vmt

l-

Ejr4doryqen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan
Benyttelse

01 - BeboeLseseiendom med 1
Ej endomsværd

i

1e'i

liqhed

820.000

kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. I. oktober 20I L Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopfort ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens g 6,
jf.$ 9, stk. l, $ 13, stk. 1, samt g 33, stk.l ogstk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag afkonstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til I . oktober 201 I . Prisudviklingen mellem L oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012 kl. 07.00

Grundværd

i

220.800 kr

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

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priseme på solgte
ejendomme i området.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 201L
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes

på72 22 18 18.
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.

N

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

c!

ankenævnet.

o
d)

d
N
F

o
o
o
Y
=

Du kan klage over wrderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikAe
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderings-

Områdeoplysninger
Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning

mv.

Side 1 af

2
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SPECTFIKATIONER

Kvadratmeterpris
Byggeretspris

m2
1 stk

'7'77

Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet

140 kr

å

Bvqninosvæ!di
Etagearea

I

Antal

Bebygget areal
Kælderareal

Fritlig.

garage, udhus

mv

Vægtet etageareal

84m2x100?
72m2x a5+
43m2x 54

Standardpris for området
Opførelsesår: 1-951,
Bebygget areal
:84
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m2
Bygningsværdi

F

iondnmqrrprd

m2

84 m2
l-1 m2
2m2
97 m2
Rol

Værdiberegning

108.780 kr
l-12.000 kr
220.780 kr
220 .800 kr

or.

Beløb

mz

7.000 kr
-42 kr

kr
kr
6.796 kr

288
-1-.050

m2

97m2x

6

.796 kr

607.01-2

i

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet, værdi i a1t
Ej endomsværdi af rundet

kr

Beløh

220.800 kr
501-.012
821-.81-2

kr
kr
820

.000 kr

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

o
o
.l
o
E;

N
o
F

o
o
o
:z
=
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Viborg Kommune

BBR-Meddelelse

Byggeri& Miljø

(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- 09 Bdigregistret)

nr.:
751
BFE-nr.:

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

Kommune

Kommunalt ejendoms nr.:

Udskrift dato:

213681

28-07-2020

10109935

Eiendommens beliggenhed:
Møllevei 10 (Veikode: 1041),8832 Skals

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i

udskiflen bedes meddell til kommunen via Fmailadressen bbr-ægister@viboro-dk

eller telelonnr 8?87 5213

Oplysninger om grunde
Adresse: Møllevej 10 (vejkode: 1041), 8832 Skals
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

dløb

Vand &

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afl øbsforhold: Afløb

til spildevandsforsyningens

Matrikelnr.
22br

renseanlæg

Ejerlav
SKALS BY, SKALS

Ejendom
BFE-nr.:

1

01

09935

Kommunalt ejendoms nr.: 213681

Ejerforhold: 1 0

Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.:

1

Adresse: Møllevej 10 (vejkode: 1041), 8832 Skals
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)
Matrikelnr.: 22br

Landsejerlavsnavn: SKALS BY, SKALS

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår: 1 961

Antal etager u. kælder & tagetage:

Antal boliger med køkken:

1

1

Antal boliger uden køkken: 0

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten
Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Areal i grundplan
m2
Areal i hele bygningen
Bebygget areal

84

Areal af indbygget affaldsrum

i

0

terræn

Samlet bygningsareal
Heraf udvendig efterisolering

m2

Arealanvendelse

m2

84

Samlet boligareål

84

0

Samlet kælderareal

72

Heraf beboelse i kælder

0

Samlet erhvervsareal

0

Heraf indbygget garage

0

Dyb kælder

0

Samlet andet areal

0

Heraf indbygget carport

0

Areal af indbygget garage i kælder

0

Bygningens adgangsareal

0

Heraf indbygget udhus

0

0

Øvrige arealer

0

Heraf indbygget udestue

'

Overdækket areal

0
0

Samlet tagetageareal
Heraf udnyttet tagetage

0

Samlet areal af lukkede overdækninger på

Antal etager u. kælder & tagetage

1

0

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

Vurdering
Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder

BBR

Ejendom mens beli ggenhed;

Kommunenr

Kommunalt Ejd.nr

Udskriftsdato:

Møllevej 10 (Vejkode: 1041),8832 Skals

0791

21 3681

28-07-2020

Side:

1t4

28

Adresse: Møllevej l0 (vejkode: 1{l4l), 8832 Skals
Fritliggende enfamiliehus (fuivendelseskode:'l 20)
Samlet areal:
Enhedens erhvervsareal

:

Enhedens boligareal:

84m2
0m2

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

84 m2

Andet areal:

0m2

Fællesareal:

Areal af lukket altan/udestue:

0m2
0m2
0m2

Areal af åben altan/tagterrasse:

0m2

Tinglyst areal fra Matriklen:

0m2

Enhedens andel i fælles boligareal:

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

Antal værelser: 3
Antal toiletter:
Antal bade:

1

1

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb

Bygningsnr.: 2
Adresse: Møllevei 10 (vejkode: 1M{), 8832 Skals
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse 910)

Matrikelnr.:

22br

Beliggenhed (kvalitet):

Landsejerlavsnavn: SKALS BY, SKALS

Sikker

Opførelsesår:'lOO0

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten
Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest
Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal
Bebygget areal: 15 m2
Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

Bygningsnr.:3
Adresse: Møllevej 10 (vejkode: 1041), 8832 Skals
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)

Matrikelnr.: 22br

Landsejerlavsnavn: SI(ALS BY, SKALS

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Opførelsesår:

1

000

Materialer
Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal
Bebygget areal: 28 m2
Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Møllevej 10 (Vejkode: 1041),8832 Skals

Kommunenr.:

Kommunalt Ejd.nr

0791

21 3681

Udskriftsdato:
28-07-2020

Side:

214

29

Kortmateriale

-t;

i:::

1?2

:t

'aicor:Dan[,nrk
BBR

punkter

j.jil]FL

. Orl* lcrat ].fi18

Linjer i kortet

Beliggenhed

B#

Bygningsnummer

O

sikker placering

Ejendom

T#

Teknisk anlaeg nummer

O

Naesten sikker placering

Jordstykkel

Nybyggeri

a

Usikker placering

Bygningsomrids, nøjagtigt2

NY
*

Bygning på fremmed grund

Bygni

ngsomrids, unøjagtigt3

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

2.
3.

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

Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

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

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Møllevej 10 (Vejkode: 1041),8832 Skals

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato
28-07-2020

213681

Side:

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

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

https:/igst.dldmatriklen/om-matriklenimatrikelkort-register-og-arkiv/.
GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.
af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen

-

fx en opførsel eller nedrivning af bygning

-

er sket.. Se mere på

https://www. geodanmark.d ldom-geodanmark/

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

BBR

Ejendommens beliggenhed:
Møllevej 10 (Vejkode: 1041),8832 Skals

Kommunenr.:
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
21 3681
28-07-2020

Side:

4t4
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er konekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerle oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekle.
Indberetningspligten gælder også byggesager.
Du skal være sasdigt opmærksom på:

.
.
.
.
'.
.
.
.

Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebyggetareal
Antal etager
Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyftet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Varmeinstallation

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

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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
f,ernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

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

Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entr6, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfolder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.
Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller
institutionsformål samt den del, der udgør andet areal.

Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efier forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal til erhverv inklusiv andel afadgangsareal.

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

Materialer

Atløbsfothotd

Andet

t

Helårsbeboelse

.
.
.
.
.
.
.

Siuehus til landbrugsejendom.
Friiliggendeenfamiliehus.
R€ekke-, kæds.eller dobbelthus.

Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitulion.
Anden bygning til helårsbeboelse.

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

.
.
.
'

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

Handel, kontor, transport og service

.
.
.
.

Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hoiel, restauranl, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.

lnstitutioner og kultur

.
.
.
.
.

Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.

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

Fritidsformål

.
.
.
.
.

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

Mindre bygninger til garageformå|,
opbevaring m.v.
. Garage til et eller to køteløjet.

.
.

Carport.
Udhus.

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

Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold

.
.
'

Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenforenheden
eller intet loilet iforbindelsen med
enheden.

Badeforhold

.
.
.

Antal badev€erelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser-

Køkkenforhold

,
.
.
.

Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
lngen fast kogeinstallation.

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8

Ydervæggenes materialer

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

Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (letle bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lisn).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer(Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVCGlas.
lngen.

Andel maleriale.

Tagdækningsmateriale
. Buillup (fladtlag, typisktagpap).

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

Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.

Glas

Grøntlevendetag (Grønnelage)
lngen
Andet materiale

Asbestholdigt materiale

.
.
.

Asbestholdigt
ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmaleriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmaieriale.

Opvarmningsforhold
Varmeinstallation

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fjernvarme/blokvarme.
Cenlralvarme fra eget anlæg etkammerfyrOvne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to
fyringsenhe-der (fast brændsel,
olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
lngen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

Opvarmningsmiddel

.
.
.
.
.
.
.

Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.

Supplerende varme

.
.
.

lkke oplyst.
Varmepumpeanlæ9.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.

Gasradiator.
Elovne, elpaneler
Biogasanlæ9.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
vafme.

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

.

Afløb til offentligt spildevandsanlæg
Afløb til fælles privat
spildevandsanlægAfløb til samlelank.
Afløb til samlelank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med iilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. lil vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andel.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle tysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på egel iniliativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet el kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken, bad og loilet) ledes ned i
samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), eller om de behandles hver for
sig.

Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det
'okale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organisk stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over
afløbskoder i BBR og en vejledning hertil
kan findes på www.bbr.dk.

Boligtype

.
.

Egentligbeboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig
med eget køkken.
Enkellværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
SommerJfrilidsbolig.
Andet.

Ejerforhold

.
.
.
.
.
,
.
.
.
.

Privatperson(er)eller
inleressentskab.
Almenl boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende inslitution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beli ggenhedskommune).

Kommunen (anden
kommune).
Region.

Staten.
Andet, moderejendomfor
ejerleiligheder.

Vandforsyning

.

.

Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæ9.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.

lkke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme)
lngen vandforsyning.
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Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-

forsikring.
Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik.

Tre vigtige ting, du skalvide om

rappoilen:
. En tilstandsrapport er en
skadesrapport

Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som
Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans
opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader.

Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke et
nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes i
tilstandsrapporten. F.eks. er det almindeligt, at der er fugt i
kælderen i et ældre hus, og det vil derfor kun blive nævnt i
tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for
skader.

oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele. Tilstandsrapporten
kan derfor ikke sammenlignes med
en "varedeklaration'.

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

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

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

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

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

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husanke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 35 25
02 40.
Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager vil normalt være afgjort inden
for ca. 6 måneder.

Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal

forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.

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

Erhvervs- og Byggestyrslsen
Gregersensvej

DK-2630 Taastrup

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

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

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

. El- og ws-installationernes funktion
. Sædvanligt slid og normal
ved ligeholdelsesstand

. Småting, som ikke påvirker

.
.

.
.
.
.
.
.
.

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer

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

bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (Kl)
. Alvorlige skader (K2)
. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes itilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt itilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.
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Om ejerskifteforsikring
. Ejerskifteforsikingen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Men husk: Du får ikke erstattet gammelt med nyt.
. Udgifiertil mindre skader, vedlige.
holdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde må du normalt
selv betale for.
. Forhold, der er anført i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er
klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke
forhold, der er normale for husets
type og atder.

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæ9. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af Huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for
Ankenævnet for Huseftersyn.
En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.
En allonge kan kun udarbejdes itilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

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

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.

Huseftersynet og tilstandsrapporten er altså grundlaget for
ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring,
skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets
skader, hvad enten de er nævnt i en tilstandsrapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang.
Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien, du
skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere.
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Til dig, der skal sælge
Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.

Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre

punkter:
. Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrappor-

ten mindre end seks måneder før
Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige. Du skal præsentere tilstandsrapporten for køberen
sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber
underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget
for det normale 20-årige sælgeransvar.

den dag, hvor køberen modtager
rapporten.
. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.
. Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 20-årige,sælgeransvar er
bortfaldet.

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

. Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)

. Ulovligheder (leks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)
. Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger iforbindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)
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Yei:

10-06-2007

EJendommen besigtiget:

Starttidspunkt:

Postnr.: BB32

Møllevej 10

Sluttidspunkt:

09:10

12:00

Ska/s

By:

Sælger:
Navn: BoetefterAndersGudmund Hansen

Vej:

Postnr.:

ved Esther Hjelm, Møllevej 10

Telefon:

86694590

Mobiltlf.:

8832

By:

Ska/s

E-mail:

Følgende materiale forelå:
BBR.ejermeddelelseaf: 09-06-2007

Forsikringspolice

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.:
Andre bygningsoplysninger:

Energimærke:

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype:

Enfamilieshus

Typehus:

Ejendommen:
Bygnr

Bygn. Anvendelse

Opført år

Etager ud over

kælderog
tagetage

Bebygget areal
m2
Total

Kælder

Udnyttet

Brutto etageareal

tagetage
m2

m2

Bolig

Erhverv

A

Beboelse

1961

1

72

72

0

72

0

B

Beboelse - tilbygning

1974

1

12

0

0

12

0

2

c

Garage/udhus

1

15

0

0

0

0

3

D

Udhus/skur

1

28

0

0

0

0

4

E

Overdækket terrasse

1

12

0

0

0

0

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

Bemærkninger

Ja

Nej

Dtr

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?

Bygning

AB

Gulve belagt med tæpper ikke beset.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Der tages forbehold for evt. punkterede termoruder , da skiftende belysning og veirlig gør
at det ikke under alle forhold kan konstanteres evt. punkteringer.

AB

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

5. Er der afvigelser iforhold til BBR?

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Overdækket terrasse er ikke lovliggjort i BBR
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Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen
Bygningsdel/installation

IB

K1

KO

1. Fundamenter/sokler

3

2-Kæ

2

re/terrændæk

3. Yder- og indervægge

UN

Note

1

5. Lofter/etageadskillelser

x

6. Gulvkonstruktion

x

7. lndvendige trapper

x

8. Tagkonstruktion

3

9. Bad/toilet og bryggers

1

WS-installationer

K3

2

4. Vinduer og døre

10.

K2

x

X

11. El-installationer

x

Generelle kommentarer til bygn ingernes tilstand

:

Huset A og tilbygningen B er i nogenlunde god stand og bygget efter den tids materialer og gode håndværker traditioner.Der kan foruentes
nogle reparationer og en del vedligeholdelse.

Karakterer:
lngen bemærknlnger

IB

Kosmeliske skader

KO

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

Mindre alvortige skader

KI

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

Alvorlige sltader

K2

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

KrlUske skader

K3

Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang
Det kan være en alvorlig skade, dsrfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

UN

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærrnere, bærer køber selv risikoen.
En note er den bygningssagkyndiges vurdering afog skøn over skadeårsager og konstruKioner
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Registrering af bygningens tilstand

Bygn.:
A Beboelse

Karakter: Registrerlng og note

1. Fundamenter/sokler
1.2 Sokkel

K1

Flere fine revner og flere rep. revner i sokkel samt enkelt afskalning i sokkel mod
nord.

1.3 Udvendige trapper

K1

Udv. happe med enkelte fliser der ikke er fuldklæbede ( lyder hult), enkelte fliser med
defekte fuger, samt enkelte afskalninger i vanger

2. Kæ ldre/krybekældre/terrændæk

2.2Yægge

Kl

Enkelte steder er kældervægge lidt opfugtede fra neden og enkelte steder lidt løs
vægpuds , samt enkelte vinduesfalse med løs puds

2.7 Andet:

K1

Kælderhøjde kun ca 200 cm

K1

Enkelte steder lidt fugeudfald

K3

Tagplader fra husets opførelses tidspunkt med afskalninger i overfladen fra bl.a mos
og algebegroning , og enkelte tagplader med begyndende hvid udsivning.
Note: Taget bør gennemgåes af tagrenoveringsfirma for om muligt at afrense og
overfladebeskytte taget for længere levetid

K1

Enkelte steder mangler ventilerede fugleklodser. enkelte tagplader er udskiftede og
enkelte tagplader er malede.

K1

på gangbro er der over isolering udlagt plastik fra indpakningen af isoleringen ,der
kan give kondensfugt

K1

lsolering ligger flere steder uordentlig og der er udlagt isolering over gangbro
Note: isolering på gangbro, trædes flad og noget af isoleringsevnen mistes.

K1

Loftlem mangler isolering

3. Yder- og indervægge
3.1 Facader/gavle

5. Lofter/etageadskillelser
5. lngen bemærkninger
7. lndvendige trapper

7. lngen bemærkninger
8.

Tagkonstruklion

8.1 Tagbelægning/rygning

8.12lsolering

9. Bad/toilet og bryggers
9.1 GulvkonstruktionAbelaegning Kl

10.

Enkelt gulvflise udfor dør med fin revne , enkelte gulvfliser med fine afskalninger og
fuge ved dør med udfald

WS-installationer

10. lngen bemærkninger
1'1.

El.installationer

11.1 Andet:

K2

Elsamledåse i loftrum ligger med aftaget dæksel og ubeskyttede ledningsender
afdækket med kronemuffer.
Note: Aut. elinstallatør bør gennemgå elinstallationen og færdiggøre/ aflukke

elsamledåsen
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.:
B Beboelse - tilbygning

Karakter: Registrering og note:

1. Fundamenter/sokler
1.2 Sokkel

Enkelte fine revner og enkelte rep. revner

K1

2. Kæ ldre/krybekældre/terrændæk

2. lngen bemærkninger
3. Yder- og indervægge

3.1 Facader/gavle

K1

Enkelte udfaldne fuger

K1

Stuevinduer let afskallede og trænger til overfladebeskyttelse

K1

Tagpap fra tilbygningens opførelses tidspunkt år 1974 , slidt i overfladen
Note: Tagpap bør regelmæssigt gennemgåes af tagpap firma og evt. renoveres for at
komme kommende utætheder i forkøbet

K2

Bjælkender på tilbygning med begyndende nedbrydning og mangler bjælkehætter

K1

Enkelte fine revner i sokkel

4. Vinduer og døre
4.2 Vinduer

5. Lofter/etageadskillelser
5. lngen bemærkninger
6. Gulvkonstruktion og gulve

6. lngen bemærkninger
8. Tagkonstruktion
8. 1

Tagbelægning/rygning

8.5 Udvendigt træværk ved

C

tag

Garage/udhus
1. Fundamenter/sokler
1.2 Sokkel

2. Kældre/krybekældre/terrændæk
2.1

Gulvkonstruktion

3. Yder- og

K1

Betongulv med flere revner og afskalninger

K1

lndv. vægge med enkelte revner og lidt pudsudfald

K2

Portstolper med råd forneden

K2

Loftbeklædning af spånpladebrædder med flere fugtskjolde

K1

Tagplader er fra garagens opførelses tidspunkt med porøs overflade/fine
afskalninger i overfladen og med mos og algebegroning

K3

Tagplade forneden mod beklædningen til overdækket terrasse E er defekU revnet

K2

Tagfald er mindre end forskrevet fra leverandøren af eternittagplader for at sikre et

indervægge

3.6 lndvendig vægge
4. Vinduer og døre

4.1 Dørc
5. Lofter/etageadskillelser
5.2 Loftbeklædning
8. Tagkonstruktion
8. 1

Tagbelægning/rygning

8.2 Tagfald

tættag.
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter: Registrering og note:

Bygn.:

K3

Revnev defekt indækning mellem gavl A og gavl E og tag C

K2

træværk under tagplader mod overdaekket terrasse E er med råd og nedbrydning
efter utæt tagplade og manglende inddækning / defekt inddækning mellem tag C og
gavl A og gavl E

K1

Enkelte fine revner og afskalninger

K1

Tagplader er lidt porøs i overfladen og med mos og algebegroning

8.2 Tagfald

K2

Tagfald er mindre end foreskrevet fra fabrikanten for at sikre et tæt tag.

8.5 Udvendigt træværk ved tag

K1

Træværk er med flere revner og vindridser.

K2

Træbeklædnings afdækning mellem tag D og garagetag C er med begyndende
nedbrydning forneden

K1

Træværk er med flere revner og vindridser

8. 3

Skotrender/i

nd

dækn

in

ge r

8.5 Udvendigt træværk ved tag

D

Udhus/skur
3. Yder. og

indervægge

3.6 lndvendig vægge
8.

Tagkonstruktion

8. 1

E

Tagbelægning/rygning

Overdækket terrasse
1. Fundamenter/sokler
1. lngen bemærkninger
8.

Tagkonslruktion

8.5 Udvendigt træværk ved tag
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Poul Munch Pedersen, Viborg Entreprenør Byg Aps
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Tilstandsrapport
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Mobiltlf.: 40450846

Postnr,:
Telefax:

BB00 By: Viborg
86610846

pmunchp@get2net.dk

Tilstandsrapporten er udarbeJdet i samarbejde med
. Ejendomsformidler:
. Forsikringsselskab:
.

Bestiller:

Rapportdato:

Sælger
13-06-2007

(underskrift)
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Sælgers oplysninger om ejendommen
Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.
Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning ogbør rådføre sig med den beskikkede
bygningssagkynd ige ved besvarelserne.
Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til
forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers
besvarelse af spørgsmålene givets udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigler ikke at være en garanti. Der kan
være fagudtryk, så det anbefales at gennemgå dette skema med den beskikkede bygningssagkyndige.
Bemærk, at de efterspurgte oplysninger er generelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der kan være
spørgsmå|, som ikke er relevante for netop din ejendom.
Er du i tvivl om de tekniske ords betydning, kan du besøge www.boligejer.dk, hvor der er en ordforklaring over de mest

benyttede betegnelser.

0.
0.1

0.2

Ja

Nej

Generelle oplysninger
Hvor mange år har du boet i ejendommen?
16
Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende

tr

fejl og mangler ved ejendommen?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
0.3

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

0.4

Ved
ikke

Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
1

974

.1

975 stuen

0.5

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

0.6

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

0.7

Er grunden periodevis oversvømmet?
Hvis ja, hvor?

1.1

Er huset piloteret eller ekstrafunderet?

Fundamenter/sokler
Hvis ja, hvor?

?
1.2

Er huset efterfunderet?
Hvis ja, hvornår?

1.3

Er der sætningsskader, som er udbedret?

n

Hvis ja, hvor?
1.4

Er der udført reparationer på udvendige trapper?
Hvis ja, hvor?
Både ja og nej. malet , ny trappe ved havedør

2.

Kælder/krybekælder/venti leret

hu

Irum

2.1

Er der kælder?

2.2

Er der krybekælder/ventileret hulrum?

2.3

Er der adgang til krybekælder?

2.4

Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilke?
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

Ja
2.5

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvornår?

2.6

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede

Nej

trtrtr

Ved
ikke

hulrum?
Hvis ja, hvor?

Viktualiekælder (vandrw? |
2.7

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

2.8

Er der kloakpumpe?

2.9

Er der dræn langs husets fundament?

2.10

Er der grundvandspumpe?

3.
3.1

trtrtr
trtrtr
ft trtr
trtrtr

Yder- og indervægge/skillevægge
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller

insektskader?

Hvisja, hvor?

al møbler?

3.2

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

3.3

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

4.

Vinduer og døre

fl

4.1

Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvisja, hvor?

4.2

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor?
Nyevinduerl stue, 2 køkken, I badeværelse, 4 kælder

tr

4.3

Fungerer alle vinduer?
Hvis nej, hvilke gør ikke?

tr

4.4

Fungerer alle døre?
Hvis nej, hvilke gør ikke?

tr

5.
5.1

6.
6.1

tr
tr

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

tr

tr

Gulve
Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks.

tr

revner, fugtskader m.m.)?
Hvis ja, hvor?
6.2

7

7.1

8.
8.1

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

tr

lndvendige trapper

tr

Har der været skader ved trapper?
Hvisja, hvilke?

Tage
Har taget været utæt?
Hvis ja, hvor?

Over havestue. uvejr

Erhvorus' og Byggsstyr€lsen

FEM-sekretariatet

Postboks

Grsgersensvej

DK-2630 Taastrup

141
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

Ja
8,2

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

8.3

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

8.4

Er der utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor?

8.5

Er der adgang til skunkrum?

Nej

trtrtr
trtrtr
tr

Hvis nej, hvilke er der ikke adgang til?
8.6

Er der adgang til tagrum?
Hvis ja, hvor?

Ved
ikke

tr

tr

gang
8.7

9.

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

tr

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)

9.'l

Er der problemer med afløb?
Hvis ja, hvilke?

10.

WS-installationer

10.1

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

10.2

Er dele af

WS-installationerne udført af personer uden autorisation?

Hvis ja, hvilke?
10.3

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

Nye rør fra brønd

til efter skades stedet ( rotter)

11.

El-installationer

11.1

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

Erhvervs- og Byggestyrolson

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks

trtr

tr

1

4'1

DK-2630 Taastrup
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Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:
Andet:
Spørgsmålene er besvaret ud fra de 1 5 år jeg har boet her.

11-46-2007

Boet efter Anders G. Hansen v. Esther Hjelm

Dato

Underskrift - ejer/sælger

tr
tr

Sælger var til stede
Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Erhvervs- og Byggostyrelsen

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks 141
DK-2630 Taaslrup
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

Bygn.:

Uddybende oplysninger:

1, Fundamenter/sokler

Beton

A

Beton

B

Beton

c

Andet; Type:

D
E

Andet; Type:

2. Kældre/krybekældre/terrændæk
Kælder

A

Støbt i beton

A

Muret i blok- eller teglsten

A

Terrændæk

B

Støbt i beton

B

Terrændæk

c

Støbt i beton

C

Synlig sokkel og murværk er bygget af betonvægge , der er malet og går ud i et
Pkt. fundamenter

3. Yder- og indervaegge

Hulmur

A

Formur - Tegl/kalksandsten

A

Bagmur - Andet; Type:

A

lnder-/skillevægge - Murværk
InderJskillevægge - Let pladekonstruktion

A

Hulmur

B

Formur - Tegl/kalksandsten

B

Bagmur - Andet; Type:

B

Massiv murværk

c
c

Formur - Tegl/kalksandsten
Bagmur

- Andet; Type:

pudset murværk

A

C

Massiv murværk

D

Træ

E

4. Vinduer og døre
Træ

A

Plast

A

Træ

B

Plast

B

Træ

c

Træ

D

Pudset murværk

Pudset murværk
Træbeklædning mellem gavl E og tag C

5. Lofter/etageadski llelser
6. Gulvkonstruktion og gulve

Væg-til-væg tæppe
Tæppe på beton

A

Klinkegulv på beton
Væg-til-væg tæppe
Tæppe på beton

A

Erhv€rvs- og Eyggestyrelsen

A
B
B

FEM-sekrstariatet
Gregersensvej

Postboks 141
DK-2630 Taastrup
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktions-

udformning.

Bygn.:

Uddybende oplysninger:

7. lndvendige trapper
8,

Tagkonstruktion

Sadeltag
Gitterspær

A
A

Taghældning - 15-35

grader

Tagbelægning - Fiberarmerede

A

bølgeplader A

fald
Built-up
Ensidigt

Tagbelægning -

B
B

Tagpap/tagduge

fald
Bjælkespær
Ensidigt

Taghældning - 1-15

C

C

grader

Tagbelægning - Fiberarmerede
Ensidigt

fald
Bjælkespær

B

C

bølgeplader

D
D

grader

D

Tagbelægning - Fiberarmerede

bølgeplader D

Taghældning - 1-15

fald
Bjælkespær
Ensidigt

Taghældning - 1-15

E
E
E

Tagbelægning -

E

grader
Plastplader

9. Bad/toilet og bryggers
Vægkonstruktioner, uorganisk

A

Gulvkonstruktioner, uorganisk

A

10.

ca 5 grader

C

ca 5 grader
ca 5 grader
ca 5 grader

WS-installationer

Fjernvarme

A

11. El-installationer

Erhvervs- og Byggestyrolsen

FEM-sekretariatet
Gregersensvej

Postboks'141
DK-2630 Taastrup
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Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte-

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

Tre vigtige ting, du skalvide om

rapporten:
. En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.

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

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i
tilstandsrapporten i mindst 5 år.
Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.

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

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

. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede

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

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

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karaKer skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.
Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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Til dig, der skal købe
Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.
Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.
Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.

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

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

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

. Småting, som ikke påvirker

.

.
.
.
.
.

.
.

.

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

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

Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:

. Kosmetiske skader (KO)
. Mindre alvorlige skader (K1)
. Alvodige skader (K2)

. Kritiske skader (K3)
. Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.

Slkkeftedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

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

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

Læs mere om dette på hjemmesiden
www. boligejer.d Utilstandsrapport_eleftersyn

Tilstandsrapport
Version 9.0

Lb. nr.
H- t 9-041 14-0084

Om ejerskift eforsikri ng
. Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vilvære beskrevet i
detaljer itilbuddet på

ejerskifteforsikring.
. Udgifier til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.
. Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskifi eforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.

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

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

SikkerhedsEtyrelsen

Nøregade 63
6700 EsbJerg

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

Du kan kun blive fritaget for ansva-

ret, hvis du opfylder følgende tre

punkter:
. Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
. Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 1 2
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
. Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifieforslkring og tilbyder at
betale halvdelen al præmien.
. Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 1O-årige sælgeransvar er
bortfaldet.
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
. Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)

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

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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Tilstandsrapport for ejendommen

Ejendommen besigtiget:
08:50

Starttidspunkt:
Vej:. Møllevej

Postnr,: 8832

10

By:

24-09-2019
Sluttidspunkt:
Ska/s

10:50

Sælger:
Navn: Klm Rasmussen

Vej:

Møllevej 10

Postnr

,

Telefon: Kendes ikke

Mobiltlf.: 40333078

By:

8832

Ska/s

ste e nvi I lekol d@g m a i l. com

E-mail:

Følgende materiale forelå:
BBR.ejermeddelelseaf: 16-09-2019
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: H-07 -01 1 79-003 1 (af 1 0-06-2007)
Andre bygningsoplysninger:

Energimærke: Udarbejdessamtidig

Derforelå ikke tegnings materiale, dertor er der på nogle konstruktioner foretaget skøn.

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype:
Hustype:
Bygnr

Ejendommen: Ejerbolig

Enfamilieshus
Typehus 1960-1976

Bygn. Anvendelse

Opført år

Etager ud over
kælder og

tagetage

Bebygget areal
m2
Total

Kælder

Udnyttet

Brutto etageareal

tagetage
m2

m2

Bolig

Erhverv

A

Beboelse

1961

1

84

72

0

84

0

2

B

Garage/udhus

1000

1

15

0

0

0

0

1

000

3

c

Udhus/skur

1

2B

0

0

0

0

4

D

Havestue/udestue

1

20

0

0

0

0

5

E

Udhus/skur

1

5

0

0

0

0

6

F

Overdækning

1

20

0

0

0

0

7

G

Udhus/skur

1

5

0

0

0

0

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

Bemærkninger

Ja

trn

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?
Udhus var aflåst.

Nei

c

tr

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
A- Loft er besigtiget fra loftlem da der manglede gangbro.
A- Kælder er kun begrænset besigtiget pga møblering/ opmagasinering.
A- Der er væg til væg tæpper i værelser og stue i stueefagen og i ca. halvdelen af
kælderen, underliggende gulve er derfor ikke besigtiget.
C Udhus var aflåst og er dertor ikke besigtiget inde.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Da vejrtorhold eller snavs kan gøre det vanskeligt at konstaterer om en termorude er
punkteret, tages der forbehold for punkterede ruder.

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk

AC

AD

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

Sikkerhedsstyrelsen

Bygning
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5. Er der afuigelser i forhold til BBR?

DEFG

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Litra DEFG er ikke registreret på BBR. Arealer af disse er skønnet, ikke opmålt.

Generel oplysning om forventet restlevetid for et tilsvarende tag af samme alder:

Tagets

res'ovetid: ,l!:;"1:.*o*t

Note:

rsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller

Tabelopslag for tagets restlevetid er i defte tilfælde baseret på lsgbelegnlngen

Tabelopslag fortagets enkelte dele viserfølgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller længere
Undertag: 10 år eller længere
Inddækning: 10 år eller længere

Slkkerhodaslyrelssn

Nøregade 63
6700 Esb.ierg

Telsfon 33732000
Emall: sik@sik.dk
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Registrering af bygningens tilstand
Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade {K3} kan være relativt bitlig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade {K1} kan være dyr at udbedre.

lngen bemærkninger

IB

Kosmetlske skader
Beskriver skader ellerforhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen

KO

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

KI

Alvorlige skader

1<2

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

Kritiske skader

K3

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

8ør undersøges nætmere

UN

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

Karakter: Registrering og note

Bygn.

A

Beboelse

A. Primære bygningsdele
1.
'I

Tagkonstruktionlbelægning/skorsten

.1

1.9
1

Tagbelægning/rygning

K1

Der ses mos på fladt tag på tilbygning.

Vindafstivning

K1

Den udført vindafstivning af tagkonstruktion virker utilstrækkelig.

K1

Der mangler gangbro

K2

Der ses seetningsskade på øsilig gavl og sydøstlig facade på tilbygning.
Note: Skade er gennemgående og ses også på indervæg.

K1

Der ses enkle og små afskalninger på murværk på østlig gavl

K1

På østlig gavl ses revne over vindue, fuge og murværk trykkes ud.
Der ses også revne under vindue.
Note: Det vurderes at forholdet over vindue skyldes at bagvedliggende jernarmering
nedbrydes(ruster) hvilket trykker sten og fuge ud.

K1

Der ses fuge udfald på murværk fx på syd og østlig facade.

K1

På sydfacade (tilbygning) ses revne i murværk der fortsætter ned i sokkel

.14

Gangbro

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle

Slkkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

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

Bygn.:

K2

Træbeklædning på læmur er i kontakt med terræn.
Note: Der er risiko for fugtophobning og dermed nedbrydning i træbeklædning.

3.1 Døre

K2

Fordør ses med nedbrud. Der ses huller i karm efter borebiller

3.2 Vinduer

K1

Der ses revne i sålbænk på nord og øst facader.
Note: Det vurderes at der ikke er risiko for følgeskader pga fhv. stort udhæng

K2

Vinduer mod syd (tilbygning) ses med nedbrud.

K3

Vindue iværelse i kælder lever ikke op til flugtvejskrav.
Note: Kælder/ værelse er ikke registret til beboelse men fremstår pt til brug for
beboelse hvilket medføre krav til flugtveje.
Forholdene kan gøre det svært eller umuligt at passerer åbninger ved fx brand

3.3 Fuger

K1

Fuger omkring flere vinduer og døre har mistet elasticiteten og er revnede i
overfladen.
Note: Der vurderes ikke at være risiko for fugtindtrængning, men fugerne har
begrænset restlevetid.

3.4 Sålbænke

K1

Sålbænk under vindue på sydfacade (tilbygning) ses med udfaldene fuger
Note: Der vurderes ikke at være risiko for følgeskader pga udhæng.

Kl

Der ses revner i sokkel over og under kælder vinduer se fx på nord,øst, vest facade.
Der ses revne i sokkel på nordvestlig og nordøstlig hjørne.På øst facade ses

2.3 Laemure

3. Vinduer

og døre

4. FundamenUsokler
4.2 Sokkel

endvidere revne mellem eksisterende bygning og tilbygning.
Note: Revner vurderes at være i ro, og uden betydning for husets stabilitet.

4.3 Udvendige trapper

K2

På sydfacade (tilbygning) ses revne i sokkel der fortsætter op i murværk.
Note: Forholdet bør være under observation for yderligere udvikling.

K2

Der er enkelte klinker på fortrappe der mangler vedhæftning se fx de nederste trin

K1

Der ses revner og beton afskalninger i siden af fortrappe.
Ved kældertrappe ses revner itrappe og der ses revner ivægge i kælderhalsen
Note: Revner vurderes at være i ro, og uden betydning for husets stabilitet-

K'l

Terreendæk/ gulv i kælder ses med manglende beton ved indgangsdør, generelt
fremstår gulv med slitage.

K3

Gulv/ terrændæk ved udvendig kældertrappe ses med manglende vedhæftning
(skruk) der ses revner og hul i gulv ved gulvafløb.
Note: Forholdet kan medføre vand indtrængen til underliggende konstruktioner med
risiko for følgeskader. Der er også risiko for at skadedyr kan komme inde med risiko
for følgeskader.

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1

Gulvkonstruktion

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

6.1 Gulvkonstruktion/-belægning

Slkkerhedsstyrelsen

K3

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Der ses revnede gulvfliser i bruseniche.

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk

støe

$ af

ll

59

Huseftersyn

HE nr

4114

Tilstandsrapport
Version 9.0

Lb. nr.

H-19-041 14-0084

Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter:

Registrering og note:
Note: Forholdet kan medføre vandindtrængen i underliggende konstruktion med
risiko for skader på disse.

K2

Der ses små afskalninger på gulv fliser og der ses enkelt revnet gulvfliser ved dør
badeveerelse. Der mangler fuge ved dør.
Note: Da forholdet er uden for det vand belastede område vurderes det at der ikke
risiko for følgeskader.

6.2 Veegkonstruktion/-belægning

Kl

Ved vindue ses revnet vægflise, der ses samtidig manglede vedheeftning.
Note: Forholdet er uden for vand belastet område og der vurderes ikke risiko for
følgeskader.

6.3 Fuger

K3

Fuger langs kanter ved gulv i niche ses med revner.
Note: Forholdet kan medføre vandindtrængen i underliggende konstruktion med
risiko for skader på disse.

6.4 Gulvafløb

K3

Gulvafløb i vaskerum i kælder ses med betonkanter.
Note: Da beton ikke er vandt€et kan forholdet medføre følgeskader i omkringliggende
konstruktioner.
Forholdet ses ofte i boliger i denne alder/ type.

K3

Der ses fugtskjolder på kældervæg mod øst der ses skimmelvækst.
Note: Forholdet kan medføre følgeskade på omkringliggende konstruktioner

K2

Der ses sætningsrevne i ydervæg mod øst ved tilbygning.
Note: Forholdet bør være under observation for yderligere udvikling

K1

Der ses pudsafskalninger på indvendige vægge i kælder

K1

Fliser i kælderum mod vest ses med manglende vedhæftning.

KO

Der ses små huller i loft se fx over vindue i tilbygning

Bygn.

B. Sekundære bygningsdele
8. lndervægge/skillevægge

8.1 lndvendige vægge

8.2 Vægbeklædninger

9. Lofter/etageadskillelser
9.2 Loftbeklædning
10. lndvendige trapper

10. lngen bemærkninger
G.

lnstallationer
11.

WS.installationer

11. lngen bemærkninger

B

Garage/udhus

A. Primære
1.

Tagkonstruktion/.belægning/skorsten

1. lngen bemærkninger
2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle

Sikkerhedsstyrelsen

K1

Nønegade 63
6700 Esbjerg

Der ses revner i murværk over port.

Telefon 33732000

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

Bygn.:

Note: Revne er efler husets alder vurderet at være i ro og uden betydning for
bygningens stabilitet. Mindre bevægelse efter en reparation kan dog forekomme
K1

Der ses afskalning af enkelte mursten på nord facade. Der ses enkelte steder fuge

udfald.
3.

Vinduer og døre

3.1 Døre

K2

Port ses med nedbrud, se fx karm
Der ses huller efter borebiller.

K1

Sokkel fremstår med revner se fx syd og nordvestlige gavl/ facader.
Note: Revner er efter husets alder vurderet at være i ro og uden betydning for
bygningens stabilitet. Mindre bevægelse efter en reparation kan dog forekomme.

K'l

Gulv igarage ses med afskalning og slitage.

K1

Der se revne-dannelse på væg mod vest.
Note: Revner vurderes at være i ro, og uden betydning for husets stabilitet.

K1

Loft beklædning fremstår interimistisk.
Bekleedning hænger og ses med fugtskjolder

4. FundamenUsokler
4.2 Sokkel

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1

Gulvkonstruktion

B. Sekundære bygningsdele
8, lndervægge/skillevægge

8.1 lndvendige vægge

9. Lofter/etageadskil lelser
9.2 Loftbeklædning

C

Udhus/skur

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1. lngen bemærkninger
2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle

3.

K1

Der ses små revner og maler afskalninger se fx facade mod syd.
Note: Revne er efter husets alder vurderet at være i ro og uden betydning for
bygningens stabilitet.

K1

Der ses små fine revner i sålbænke.
Note: Forholdet vurderes ikke at medføre følgeskader

K1

Der ses små fine revner i sokkel
Note: Revner vurderes at være i ro, og uden betydning for husets stabilitet.

Vinduer og døre

3.4 Sålbænke

4. FundamenUsokler
4.2 Sokkel

D

Haveslue/udestue

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

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

Bygn.:

K1

Der ses mos på tag

3.1 Døre

KO

Døre fremstår slidte

3.2 Vinduer

KO

Vinduer fremstår slidte

K1

Der ses revne og løst puds foran døre og vinduer på syd facade

1

.

1

Tagbelægning/rygning

2. Ydervægge

2. lngen bemærkninger
3. Vinduer og døre

4. Fundament/sokler
4.2 Sokkel
5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5. lngen bemærkninger
B. Sekundære
7, Gulvkonstruklion og gulve
7. lngen bemærkninger

8. Indervægge/skillevægge

8. lngen bemærkninger
9. Lofter/etageadskillelser

9. lngen bemeerkninger
10. lndvendige trapper
'l

E

0. lngen bemærkninger

Udhus/skur

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1. Ingen bemærkninger
2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

K2

Træbeklædning er i kontakt med terraen.
Nole: Der er risiko for fugtophobning og dermed nedbrydning i træbeklædning.

K1

Dør til skur binder

3. Vinduer og døre

3.1 Døre
4. FundamenUsokler

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

SikkerhedEstyrelsen

Nøregade 63

Telefon 33732000

6700 Esbjerg

Email: sik@sik.dk

siae

'l) 2f l)

62

Huseftersyn

HE nr
4'114

Tilstandsrapport
Version 9.0

Lb. nr.
H-1 9-041 14-0084

Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn.:

Karakter: Registrering og note:

B. Sekundære bygningsdele
7.

Gulvkonstruktion og gulve

7. lngen bemeerkninger
8. lndervægge/skillevægge

8.1 lndvendige vægge

F

K1

Vægge fremstår med fugtskjolder

Overdækning

A. Primære bygningsdele
1.

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

1.6

Tagrender/tagnedløb

K3

Overdaekning er udført uden tagrende/ nedløb. Regnvand er derfor ikke ført til

afløbssystem, men løber ud iterræn.
Note: Manglende bortledning af tagvand kan medføre nedbrud i bygningsdele samt
svigt ifundamenter.
2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

K2

Træbeklædning er i kontakt med terræn.
Note: Der er risiko for fugtophobning og dermed nedbrydning

i

træbeklædning

4. FundamenUsokler

4. lngen bemærkninger

G

Udhus/skur

A. Primære bygningsdele

L Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.6

Tagrender/tagnedløb

K3

Overdækning er udført uden tagrende/ nedløb. Regnvand er derfor ikke ført til
afløbssystem, men løber ud iterreen.
Note: Manglende bortledning af tagvand kan medføre nedbrud i bygningsdele samt
svigt ifundament.

K2

Træbeklædning er i kontakt med terræn.
Note: Der er risiko for fugtophobning og dermed nedbrydning

2. Ydervægge

2.2 Beklædninger

3.

i

træbeklædning

Vinduer og døre

3- lngen bemaerkninger

4. FundamenUsokler
4. lngen bemærkninger
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve

7. lngen bemeerkninger
8. lndervægge/skillevægge

8.1 lndvendige vægge

Slkkerhedsstyrelsen

K1

Nøtregade 63
6700 Esbjerg

lndvendige vægge ses med fugtskjolder

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen
Bygningsdel/installation: Vurdering:

I

,t

I

K0

I

K1

K2

UN

K3

Note

A. Primære bygningsdele
3

2
3. Vinduer

døre

4. Fundament/sokler

4

2

3

2

2

2

1

6. Vådrum (badeværelse, toilet og
1

1

2

1

X
1

X

1

X

3

X

,|

X

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion

I
,|

10.

I

X

C. lnstallationer
1

1.

WS-installationer

X

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:
Boligen fremstår i forhold til alder i fhv. god vedligeholdelsesstand. Som det fremgår af registreringerne i denne rapport, er der udbedringer
der bør udføres.
Sekundære litra fremstår ivarierende vedligeholdelsesstand. Der henvises t/ de regrstrerede skader.

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 Esbierg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Beskikket bygningssagkyndig:

Navn:
Firma:

Vej:

Jan Ravn
Aj Arkitekten
Møllevej 107

Telefon: 20850032

Email:

Postnr.:
Mobiltlf.:

20850032

8920

By: RandersNV

Telefax:

ira@energihuset-danmark.dk

Rapportdato: 27-09-2019

SlkksrhodsEtyrelgen

Nørsgade 63
6700 Esbierg

Telefon 33732000
Email: slk@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen
Tilsælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en

tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.
Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.
Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.
Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmå|, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.
Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmå|, som ikke er relevante for netop din ejendomDu har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmå|.

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

Ja
ger om besti

Oplys

0.1

Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?
På anden vis

0.2

Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
RealMæglerne Viborg Ole Hawig Vesterbrogade 8, 8800 Viborg

1

1.1

IIi

ti

Hvor mange år har du ejet ejendommen?

år

I hvilken periode har du boet på ejendommen?

Hele perioden
1.3

Har du kendskab til, at der er foretaget tilbygninger, ombygninger eller større
renoveringer af bygningerne?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Nyt tag i 2010

1.4

Har du kendskab til, at bygningerne eller dele af bygningerne er udført helt eller delvist
som selvbyg?
Hvisja, hvilke?

2.

Tage

2.1

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

Sikkerhedsstyrelsen

Nørogade 63
6700 Esblerg

Nej

trtr

Generelle oplysninger
12

1.2
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lstandsrapporten
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Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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fortsat
Ja

2.2

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

2.3

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

2.4

Har du kendskab til, at der har været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampeeller insektskader i taget?
Hvis ja, hvilke, hvor og hvornår?

2.5

Har du kendskab til, at der er adgang til loft- og/eller skunkrum?
Hvis ja, hvor er adgangen placeret?
I

forgangen

3.

Yder- og indervægge / skillevægge

3.1

Har du kendskab til, at der er eller har været revner eller andre skader i yder- eller

tr

indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvor?
3.2

tr

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

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

Nej

Har du kendskab til, om at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller

insektskader i yder- eller indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
4.

Fundamenter/sokler

4.1

Har du kendskab til, at huset er piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med
opførelsen?
Hvis ja, hvor?

4.2

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

4.3

Har du kendskab til, om at der er eller har været sætningsrevner?
Hvis ja, hvor og hvornår? Er revnerne udbedret, og i så fald af hvem?
Har du kendskab til, at der i den forbindelse er udarbejdet geoteknisk rapport?

5.

Kælder / krybekælder / ventileret hulrum

5.1

Er der kælder?

tr

Har du kendskab til, at der er trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem
gulvet (ikke gennem gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller
insektskader i kælderen?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

5.2

Har du kendskab til, at der er krybekælder (ventilerede hulrum)?
Har du kendskab til, at der er adgang til krybekælderen?
Hvis ja, hvor?
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt, råd-, svampe- eller
insektskader i krybekaelderen?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

Sikkerhedsstyrelsen

Nøregade 63

Telefon 33732000

6700 Esbjerg

Email: sik@sik.dk
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
5.3

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

5.4

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

6.

Nej

Gulve

6.1

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

6.2

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

7

Vinduer og døre

7.1

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

7.2

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

7.3

Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller

tr

tr

insektskader i vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
8.
8.',|

Lofter/etageadski llelser
Har du kendskab til, at der har været reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller
nsektskader i loft er/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvorog hvornår?

i

8.2

9.

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)

9.1

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

9.2

Har du kendskab til, om at der er løse og/eller revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvisja, hvor?

10.

WS-installationer

10.1

trtr

Har du kendskab til, at der udført nedhaengte (forsaenkede/nedseenkede) lofter?
Hvis ja, hvor?

trtr

Har du kendskab til, at der fyldes vand på centralvarmeanlægget mere end 6n gang

årligt?
Hvis ja, hvor ofte fyldes der vand på?
't0.2

't

0.3

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

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

10.4

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

10.5

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

Sikkerhedsstyrelsen

Nøfregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000
Email: sik@sik.dk
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Sælgers øvrage bemærkninger vedrørende fejl og mangler:
Andet:

26-09-2019

Kim Rasmussen

Dato

Underskrift - ejer/sælger

tr
tr

Sælger var til stede
Sælger havde udarbejdet seelgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Sikkerhedsstyrelsen

Nønegade 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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oplysninger til ejerskifteforsikring

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

Bygn.:
1.

Uddybende oplysninger:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Sadeltag
Gitterspær
Taghældning - 15-35

A
A

grader

A

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader A
Tagbelægning - Tagpap/tagduge

A

fald
Bjælkespær
Tagbelægning - Tagpap/tagduge
Ensidigt fald
Bjælkespær
Taghældning - 1-15 grader

B

Ensidigt

Over tilbygning

B
B
C
C
C

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader C

fald
Built-up
Bjælkespær
Ensidigt

D
D
D

grader
Tagbelægning - Tagpap/tagduge
Ensidigt fald
Bjeelkespeer
Taghældning - 1-15 grader
Tagbelægning - Plastplader
Ensidigt fald
Bjælkespær
Taghældning- |-15grader
Tagbelægning - Plastplader
Sadeltag
Bjælkespaer
Tagbelægning - Tagpap/tagduge
Taghældning -

1-1 5

D
D

E

E
E
E
F

F
F
F
G
G
G

Ydervægge
Hulmur

A

Formur - Tegl/kalksandsten

A

Bagmur - Tegl/kalksandsten

A

Massiv murværk

B

Formur - Tegl/kalksandsten

B

Massiv murveerk
Formur - Tegl/kalksandsten

c
c

Tree

D

Formur - Tegl/kalksandsten

D

Bagmur - Let pladekonstruktion

D

Træ

E

Træ

F

Onduline plader

2.

Sikksrhedsstyrelsen

Nøregade 63
6700 EsbJerg

Skønnet

Skønnet
Murværk er en del af boligen

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

Bygn.:
fræ
3.

Uddybendeoplysninger:

G

Vinduer og døre

Træ

A

Plast

A

Træ
Træ

B

Træ

D

Træ

E

Træ

(,

4. FundamenUsokler
Beton

A

Beton

B

c

Beton

c

Beton

D

Andet; Type:

E

Skønnes stolper ijord.

Andet; Type:

F

Skønnes stolper ijord.

Andet; Type:

G

Skønnes at stå på fliser

5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk

A

Kælder

A

Støbt i beton

A

Terrændæk

B

Støbt i beton

B

Andet:

c

Vides ikke da der var aflåst

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

Gulvkonstruktioner,

uorganisk
uorganisk

A

7. Gulvkonstruktion og gulve

Trægulv på beton

A

Tæppe på beton

A

Laminat

Klinkegulv på beton

A

Andet; Type:

B

Slidlag

Andet; Type:

c

Var aflåst

Væg-til-vaeg tæppe

D

Gulv på strøer eller bjælker

E

Andet; Type:

F

Gulv på strøer eller bjælker

(t

8. lndervægge/skillevægge
lnder-/skillevægge - Murværk

A

Sikkerhedsstyrclsen

Nøregade 63
6700 Esbjerg

Fliser på sand

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk

side
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Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudform ning.

Bygn':
B

Uddybende oplysninger:

lnder-/skillevægge - Murværk
9. Lofter/etageadskil lelser
Kommentar

A

Træ og gipslofter
Der skønnes at vaere betondæk mellem stueetage og kælder

Kommentar

B

Spånplade

Kommentar

c

Aflåst

Kommentar

D

Troldtektplader

Kommentar

G

Træ

Kommentar

A

Til kælder, trætrappe med tæppe

Kommentar

D

Stål trappe med teeppepå trin.

10. lndvendige trapper

11.

WS-installalioner

Fjernvarme

Sikkerhedsstyrelsen

A

Nøregads 63
6700 Esbjerg

Telefon 33732000

Email: sik@sik.dk
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VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Typehus 1950-1 976
Opført i perioden: ca. 1950-1976
Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have
slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.
I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige
skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske bygge-

tekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen.

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

læse denne typebeskrivelse grundigt

-

så du ved, hvilke

- især O85-punkterne

Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre

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

forhold der typisk må forventes ved den

pågældende hustype.

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

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

hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.

HUSTYPEBES KRIVE LSE

VERSION 2.0 - OKTOBER 2015
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Konstruktion
Fundament/gulve

lnstallationer

De tidligste typehuse er

opført på fundament af beton med

riste til ventilation af krybekælderen. Der findes en gulvlem.

Nogle af installationerne - især varmeanlæg - er normalt
udskiftet med nye og mere moderne systemer.

så inspektion af krybekælderen er mulig. Fundamentet er
ført til frostfri dybde (90 cm). Trægulvene ligger på træbjælker, som typisk er opklodsede på murede søjler, der er 30-40
cm høje. lmellem bjælkerne er der opsat isolering, som ofte
holdes fast af ståltråd på undersiden af træbjælkerne.
Typisk er krybekælderbunden støbt beton eller afdækket

med plastfolie med overlæg og fastholdt af 5 cm tørt sand.
Alternatiut er typehuset opført på fundament af beton eller
bloksten til frostfri dybde uden isolering, og på en støbt
betonplade ligger et trægulv på strøer (lægter under gulvet,
som gulvbrædder er sømmet fast på). Der kan være udlagt
10 - 50 mm mineraluld mellem strøer, eller fliser kan være
udlagt direkte på betonpladen.
For at hindre

fugt

f ra

jorden i at trænge op i isolering og

betonplade vil der under isoleringen være et kapillarbrydende
lag (dvs. et lag som hindrer opsugning af fugt fra jorden) af
groft grus eller løse letklinker (små opblærede lerkugler). lsoleringen kan i sig selv være kapillarbrydende, f .eks. polystyren
eller letklinker.

Vægge
Ydervæggene er udført med en bærende træskeletbagvæg
med 50-70 mm isolering. Indvendigt er de beklædt med plader. Udvendigt er der en skalmur (en % stens murstensvæg).
lndvendige vægge er træskelet med gipsplader eller letbeton

AlternatiW kan den bærende væg og skillevægge være af
tegl eller letbeton. I så fald kan dele af facaden være udført
med lette træpartier med isolering og dampspærre (fugtbeskyttende lag).
Tag

Tagdækning er bølgeeternitplader eller anden tagdækning
(betontagsten) på 25 grader gitterspær. Flade tage med

tagpapbelægning kan også forekomme.
Loftet er isoleret med mineraluld (70-100 mm) mellem
spærene på underlag af forskallingbrædder og dampspærre
(fugtbeskyttende lag) og afsluttet med f.eks. profilbrædde-

loft. Loftsrummet ventileres igennem udhængene.
Taget er afsluttet med almindelige eller skjulte tagrender

HUSTYPEBESKRIVELSE

SIDE 2
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OBS Punkter
Fundament/gulve

Vedligeholdelse

Ved overgangen mellem ydervægge og fundament vil der
kunne opstå mørkfarvning* som følge af kuldebro (koldt
område). lsær bag møbler og skabe, som hindrer fri luftpassage, kan der vise sig mørkfarvede områder på bagvæggen.
En krybekælder skal være tØr og uden "kælderlugt". Man
skal være opmærksom på, at hvis ventilationsristene er tilstoppede, kan den manglende ventilation af konstruktionen
forårsage f ugtproblemer.

Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse med årlig
gennemgang af taget for skader opstået som følge af vind
og vejr. Der bør foretages jævnlig rensning af tagrender og
mindre reparationer med overfladebehandling af træværk,

Hvis tætningen mellem krybekældergulv/isoleringen og fundamentet ikke er udført korrekt, kan der opstå trækgener,
som vil mærkes som fodkulde.

Vægge
Hvis de indvendige skillevægge står på trægulv og ikke er
lydisolerede, kan støj forplante sig mellem naborum.
I badeværelser er vægge bygget af uorganiske materialer,
som kan tåle fugt. Der er ikke vådrumsmembran bag flisel
men beton og letbeton anses for at være tætte i sig selv.
Vægbeklædningen slutter til gu14 således at vand ikke kan
løbe ind under gulvets vandtætte belægning.

Tag

Asbest kan forekomme i eternitskifer eller -bølgeplader.
På tagets top (rygningen) er der en rygningsplade. Mellem
rygningspladen og bølgepladerne er der indlagt bølgeklodser af skumgummi. Bølgeklodserne bør kontrolleres årligt for
at sikre, at de er intakte og tætte.

fundamenter m.v.
En gang om året samt efter skybrud bør man undersøge
(lugte) i krybekælderen, om der er tegn på fugtproblemer.
Ventilationsriste til krybekælderen skal friholdes for beplantning og må ikke afdækkes eller lukkes.

Andre punkter
Bemærk at en ændring a{ husets ydre (f.eks. supplerende
isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt
efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Typehuse fra denne periode er ikke velisolerede i forhold til

nutidens isoleringskrav.
Asbest kan forekomme i rørisolering og elkabler (i mindre
omfang efter 1963), fliseklæber, vinyl (typisk til gulve),
loftplader (som ikke er gips eller brædder), støbegulve (især
frem til 1970), aftræks- og ventilationskanaler og luftvarmeanlæg (i mindre omfang efter 1970). Arbejde med og
bortskaffelse af asbest kræver særlige foranstaltninger.

tagrummet er efterisoleret, skal det være udført, så der
ikke er lukket for ventilationen mellem den yderste del af
spærene, tagpladerne og isoleringen.
Hvis

Alger og misfarvning af eternittaget er næsten uundgåelig.
Eventuel afrensning af tagfladen skal udføres af professionelle for at undgå spredning af asbestfibre i forbindelse med
arbejdet.
Dampspærre er ikke altid korrekt tilsluttet tilstødende
bygningsdele, {.eks. vægge, samlinger og eldåser i lofterne.
I så fald kan der ophobes fugt i tagkonstruktionen, og man
skal derfor være varsom med at øge den oprindelige isoleringstykkelse i taget.

*)

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

Kfoaksystemer lra lør 192O
Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede
lenør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt
ikke kloakeret på landet.
De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som
endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen
eller kun ringe restlevetid.

Kloaksystemer fra 1920-1 970
Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af
præf abri kerede beton rør eller g laserede ler rør. Afløbsrør ene
blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og
fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af
perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne
kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også
udbredt til ejendomme på landet.
Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank.
takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange
septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende
grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes
afløbsinstallationerne.
I

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er

levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For
både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset restlevetid,

Kloaksystemer fra 1970

til nu

I denne periode blev afløbsinstallationer

- både rør og
brønde - typisk udført i plast. I starten af 70'erne blev rørene
samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløst af
fastsiddende gummiringe.
Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor
materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæ9, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der
bruges nedsivningsanlæ9, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år
2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæ9, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med
rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb,
grøfter m.v.
Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.
Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er
rørinstallationen udført konekt, må der forventes at være en
betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).
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Radon i danske huse

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

Hvad er radon?

.

Radon kan være et problem i nogen huse, men dei kan
løses nemt

a

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

o

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

og billigt.

t

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

a

350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radonniveau.

a

Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,

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

Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for
rygere end

for ikke-rygere.

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

.

Hvor kommer radon fra?

'

Radon kommer {ra jorden under huset

a

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

a

Det meste radon trænger ind i huse gennem revner
og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,
kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved
rørgennemføringer i fundamenter m.v.

a

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

a

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

Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på 5jælland og Øerne end i Vestjylland.

Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være

for høje

radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke f ungerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation
og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra
jorden, er gennembrudt.

Radonkortet

.

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

a

I Bygningsreglement 2010 er det

for nybyggeri præ-

ciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at

radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklima-

et. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 201 0, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger

Hvad gørjeg ved det?
e Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m3).
!

Måler du over 100 Bq/m3. anbefaler Energistyrelsen, at
radonniveauet nedbringes.

a

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

HUSTYPEBESKRIVELSE
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Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har
ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om
max. 100 Bq/m3.
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Radonkortet
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VEJ LEDN ING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER
Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et
eleftersyn iforbindelse med ejerskifte. Saelgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.
Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikri n g, som præsenteres for køberen, i nden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan
sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige

sælgeransvar.

Vigtige oplysninger om
elinstal Iationsrapporter og eleftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og

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

Eleftersynet bliver udført af autoriserede
elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.
Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i
virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatør.

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse,
der opføres nu.
Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne

Dato: 26.09.2019

Tre vigtige ting, du skal vide om
eli nstallati onsrapporten
1. En elinstallationsrapport er en
beskrivelEe af manglende eller
nedsat funktion ved

elinstallationerne og af ulovlige
forhold rred elinstallationerne
Elinstallaløren foretager en visuel
gennemgang af husets etinstallalioner og
åbner stikprøvevis nogle af
elinsållationeme for at se, hvad der er
bagved.
Ved gennemgangen anvendes en
sy$tematisk metode, som kan afdække
ulovilge forhold og tunktionsfejl ved
elinstallationeme, som på kort eller
længere sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand.
Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil
kunne påvirke elinstallationernes fu nktion,
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret
ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du
ikke får en vurdering af,.om
elinstallationerne er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration på
husets elinstallationer.

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

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis

det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng

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

Elinstallationsrapport
Version 1.2

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

i din ejendom.

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på
wv'tw.

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

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

Dato: 26.09.2019
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Til dig, der skal købe
Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.

Her er en liste med eksempler på
forhold, som elinstallatøren ikke
holder øie med:
bagate'agtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstallaiion med den
pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstallationernes
f unktionsdygtighed nævneværdigt

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

dele af elinstallationen, der var
utilgængelige

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

elinstallationer uden for selve
bygningen
hårde hvidevarer
andre brugsgenstande

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

om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet
Sælgers oplysninger om elistallationernes
er ikke en garanti.

fu

nktionsdygtighed

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

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

.
.
.

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

lB

umiddelbart er farligt, og som ikke
påvirker funktionsdygtigheden

.

Hvad kigger elinstallatøren efter?
Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet

.

IA - Ubvligt forhold, som på længere
sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand ogleller
manglende eller mangelfu ld
funktionsdygtighed ien mindre og
afgrænset del af installationen

foretage kontrol mål ng af fejlstrø msafbryd ere

K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller på kort sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller

kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

manglende eller mangelfu ld
funktionsdygtighed i en væsentlig eller
omfattende del af installationen

kontrollere eltavler
i

kontrollere lawoltsinstallationer

.

UN

-

Bør undersøges nærmere

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

Dato: 26.09.2019
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Elinstallationsrapportens gyldighed
Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.

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

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

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

elinstallati-onsrapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad ejerskifieforsikringen dækker.
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle
minimumskrav for dækningens omfang.
Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du
skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab
er højere.

Dato: 26.09.2019
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Til dig, der skal sælge
Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele
bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.

i

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

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

Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten
fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatøren for at få det afklaret.
Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige

sælgeransvar.

Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
følgende fire punkter:
Elinstallationsrapporten er udarbeJdet
mindre end 1 årførden dag, hvorkøberen
modtrager rapporten.
Du har også fået udarbejdet
tilstandsrapport.
Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.
Du sikr€r dig, al køberen er klar over, at dit

10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til
at hæfte for:
forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstående
havebelysning)
hvis du bevidst eller grofr uagtsomt har
givel ukonekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funktionsmangler, du har kendskab
tir).

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

Dato: 26.09.2019
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Sammenfatning af eleftersyn
Etage

Rum

IB

KO Kl

Stuen

Køkken

2

0

0

0

0

Stuen

Stue

2

0

0

0

0

Stuen

Entre

0

0

0

0

Stuen

Bad

0

0

0

0

Stuen

Soveværelse

2

0

0

0

0

Stuen

lndbygningslamper køkken

2

0

0

1

0

0

Stuen

Udestue

2

0

0

0

0

0

Stuen

Loftrum

0

0

0

0

0

0

Stuen

Uden på bygningen

0

0

0

0

0

Stuen

Garage

1

0

n

0

Stuen

Redskabsrum

2

0

0

0

0

0

Stuen

Udhus

2

0

0

0

0

0

Stuen

Værksted

2

0

0

0

0

0

Kælder

Eltavle

6

0

0

0

2

Kælder

Rum v/ vaskerum

2

0

0

0

0

0

Kælder

Vaskerum

0

0

0

Kælder

Rum m/ indgang

Kælder

2

0
2

J<2 K3

UN

0

0

0

0

0

Depot

0

2

0

0

0

Kælder

Rum v/ trappe

0

0

0

0

Kælder

Rum

2

0

0

0

0

0

Kælder

Rum mod garage

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Generelt

0

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

.
.
.

- lngen bemærkninger
K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel
Kl - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker
lB

Dato:26.09.2019
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K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

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

UN

-

Bør undersøges nærmere

Dato:26.09.2019
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lationens tilstand

Stuen
Køkken

Svar

Spørgsmål

Erderdet krævede

antal220l

Karakter Note

Ja

250 V stikkontakter?
Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er de tre stikkontakter i
køkkenregionen fordelt på to
grupper?

lkke

relevant

lkke

relevant

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

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

Nej

K1

Der er for store åbninger ved dåse
lnstallation ikke udført korrekt til nedsænket loft

lkke

relevant

Hvad har været adskilt?

Lampeudtag Over vask

Stue
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede anlal 22O

Ja

Karakter Note

I 25OV stikkontakter?
Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke

relevant

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

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Entre
$pørgsmål

Svar

Karakter Note

Er der det krævede anlal 220

Nej

Kl

Der mangler 6n stikkontakt

K1

Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse

l25OV stikkontakter?
Er der virksom

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

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

lndmuringsdåse

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

Ja

installeret korrekt?
Hvad har været adskilt?

Afbryder Mod bad

Bad
Spørgsmål

Svar

Er der den krævede
stikkontakt?

lkke
relevant

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de

lkke
relevant

Karakter Note

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

Nej

K1

Der er for store åbninger ved dåse
Mellem loftdåse og loft

installeret korrekt?
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
forbundet til
beskyttelseslederen?

lkke
relevant

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Soveværelse
Spørgsmål

Svar

Er der det krævede antal 220
1250V stikkontakter?

Ja

Er der virksom

lkke

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

relevant

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

.Karakter Note

K1

Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse

Ja

Hvad har været adskilt?

Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør

lndbygningslamper køkken
Spørgsmål

Svar

Er belysningsarmaturer
anvendt og placeret korrektjf
fabrikantanvisning?

Ja

Er ledningssamlinger
foretaget korrekt?

Nej

Er loftet ved lamperne fri for
brandtilløb?

Ja

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder til
tilslutn ngsstederne/
armaturerne?

Karakter Note

K2

Samlinger er ikke aflastet for træk og vridning

i

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Udestue
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Karakter Note

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Afbryder og stikkontakt Mod garage

Loftrum
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

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

relevant

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

relevant

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Uden på bygningen

Svar
Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er brugsgenstande forbundet
til beskyttelseslederen?

lkke
relevant

Har det elektriske materiel
den korrekte kapslingsklasse?

Ja

K3raktgr Note

Hvad har været adskilt?

Stikkontakt

Garage
$pbrgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der dåser bag

stikkontakter

Karåkter Note

Ja

og afbrydere, og er de

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

Nej

K1

Der mangler dåse bag 6t lampeudtag

installeret korrekt?
Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Redskabsrum
Spørgsinål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Karakter Note

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Dåse ved væg ved dør

Udhus
Spørgsmål

$var

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

relevant

Karakter Note

lkke

Er der virksom

lkke

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

relevant

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

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

Ja

installeret korrekt?
Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Værksted
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Karakter Note

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Stikkontakt ved ydervæg

Kælder
Eltavle
Spørgsmål

Svar

Er tavlen let tilgængelig for

Ja

Karakter Note

betjening?
Er tavlekapslingen

intakt?

Er tavlen opmærket

korrekt?

Er der det krævede antal

Nej

K3

Sikringshoved mangler eller er defekt
Sikringshoved mangler glas

K3

Der er installeret en forkert type RCD

Ja
Ja

lysgrupper?
Er der RCD (HFl- eller HPFIafbryder)?

Fungerer RCD'en korrekt ved
kontrolmåling?
Slår RCD'er fra ved
af testknappen?

påvirkning

Nej
lkke

relevant
Ja

Er hele installationen
fejlbeskyttet?

Ja

Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?

Ja

Er der en virksom
jordforbindelse?

Dato:26.09.2019
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relevant

Side 15 af 2'l

93

Lb.nr.

Eleftersyn

483543

Elinstallationsrapport

Version 1.2

Rum v/ vaskerum
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Karakter Note

Ikke

relevant

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Udvendig lampe

Vaskerum
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

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

Karakter Note

K1

Der er for store åbninger ved dåse

installeret korrekt?
Er der dåser bag/over

Ja

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

Dato:26.09.2019
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Rum m/ indgang
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Karakter Note

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Afbryder

Depot
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

relevant

lkke

Er der virksom

lkke

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

relevant

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

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Nej

K1

Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger

K1

Der er for store åbninger ved dåse

Dåse ved væg ved dør
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Rum v/ trappe
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

KaraKer Note

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

Nej

Hvad har været adskilt?

Kl

Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse

Lampeudtag midt i loftet

Rum
Spørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Karakter Note

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

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

Hvad har været adskilt?

Dato:26.09.2019
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Rum mod garage
$pørgsmål

Svar

Er der det fornødne antal
tilslutningssteder?

lkke
relevant

Er der virksom

lkke
relevant

beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der dåser bag

stikkontakter

Karakter Note

Ja

og afbrydere, og er de

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

Ja

Hvad har været adskilt?

Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør

Besøget
Elinstallationen gennemgået:
Gennemgangen foretaget

25.09.2019

al

Roald Middelhede

'l:30

Starttidspunkt:

1

Sluttidspunkt:

12:.30

Spørgsmål

Svar

Var der adgang til alle rum?

Ja

Blev alle rum gennemgået?

Ja

Dato: 26.09.2019
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Generelt

Er al materiel fastgjort?

Nej

Er der låg på dåser, roselter
og lampeudtag?

relevant

Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast

K1

Der var 6n stikkontakt som ikke var fastgjort
Afbryder kælder

K3

Grøn/gul leder er anvendt som andet end beskyttelsesleder
Dåse redskabsrum og blød lampeledning som fast installation
til stikdåse værksted

K1

En samling var ikke anbragt i dåse
Garage

lkke

Nej

installation?
Er installationen beskyttet
mod mekanisk overlast?

Ja

Er samlinger anbragt i dåser?

Nej

Dato:26.09.2019
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Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed
Spqrgsmål

Svar

Fungerer hele

elinstallationen?

Note

Ja

Stemmer sælgers oplysninger om Ja
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen

Stamoplysninger
Boligen
Adresse
Postnr. og

Møllevej 10

by

Opført år

8832 Skals
1

961

Samlet
bygningsareal

199

Særlige

lflg. Sælger fungere hele installationen

oplysninger
om

ejendommen

Boligens ejer
Adresse

Møllevej(Viborg) 10

Navn

Kim Rasmussen

Postnr. og

by

8832 Skals

Email

steenvillekold@gmail.com

Telefon

40333078

Dato:26.09.2019
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