
Advokat Ch ristopher Bering
Sct. Mathias Gade 968, 8800 Viborg

J.nr.721512 CB/MK
Fogedrettens j.nr. AS {6-18/2020
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J.nr.721512
dommens matr.nr.:

tilhørende

Auktionstids
Auktionssted
Rekvi hæftelse nr
Ved advokat:

ndomso ntn

omsværdi
Vurdering i h.t.

Areal ifølge:

Forsikri
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2020

omfatter:
Forslag til særlige vilkår:

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

Se vedlagte beskrivelse

Fremvisning:

Byrder og servitutter

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

Grønneru Strand

9640 Farsø

Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs v/ Kurator Christopher Bering

14.04.2020 kl. 09:40

Retten iAal Badeh 2. sal 9000 Aal Retssal 1

Kurator i konkursboet Dan Evald Krauthammer Jensen

rBe Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 968 BBOO Vi

Parcelhus

01.10.2018 kr.890.000 heraf rundværdi: kr. 95.700

lkke

7.191 m2 heraf 0m2
GF Forsikrin 59869623 ræmie ca.kr.1.476
I alt kr. 6.357,85

(grundskyld kr. 2.183,87, rottebek. kr. 49,14,

skorsten kr. 1.064 kr. 3.

Såfremt tilmelding, vil fremvisning være mandag den 6. april2020 kl. 15:00
Tilmeld skal ske niadvokater.dk eller 92 72 88 78 senest n før
ln

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

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

f.eks. tvangsaukiionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

Hæftelse nr. 5:
Pantebrev opr. kr. 350.000,00 tinglyst den 05.12.2006
til Prims ApS, Engvej 2,9640 Farsø
CVR.nr.28509294
mail : rm@advokatmoesgaard. d k

I alt ved
budsum kr.

Hæftelse nr.6
Pantebrev opr. kr. 300.000,00 tinglyst den 05.12.2006
til Prims ApS, Engvej 2,9640 Farsø
CVR.nr.28509294
mail: rm@advokatmoesgaard.dk

lalt ved
budsum kr.

N.7
Pantebrev opr. kr. 194.673,00 tinglyst den 05.12.2006
til Prims ApS, Engvej 2,9640 Farsø
CVR.nr.28509294
mail: rm@advokatmoesgaard.dk

I alt ved
budsum kr.

Hæftelse nr.8
Udlæg opr. kr. 592.889,00, tinglyst d. 18.1 'l .2010 tit
Spar Nord Bank ÆS, CVR.nr. 13737584

mail: ast@sparnord.dk

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.9
Udlæg opr. kr. 5.332,00, tinglyst d.17.10.2012til
CRM-Byggefakta ÆS, CVR.nr. 30697 812

Medtaget for det tinglyste beløb

1. Fordring
opgjort pr.

aukiionsdato

2. Restgæld
hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

ventes overtaget.

4. Hæftelser
der kræves ind-

friet.

284.793

284.793 5B

244.107 94

528.901 52

158.40 39

687.304 91

592.889 00

1.280.19 91

5 00

91

I alt ved
budsum kr

3

284.793,58

284.793,58 0,00 0,00

244.107,94

528.901,52 0,00 0,00

158.403,39

687.304,91 0,00 0,00

592.889,00

1 .280.193,91 0,00 0,00

5.332,00

1.285.525,91 0,00 0,00Transport 1.285



Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

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

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Trans
Hæftelse nr

I alt ved
budsum kr

A. Total kr

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

om art og afvikling oplyses:

1. Fordring
opgjort pr.

2. Restgæld 3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

4. Hæftelser
der kræves ind-

friet.

1.285.525 91

1.285.525 91

1.285.525 91

ktionsdato kan forventes

på hæftelser, der

m/tillæg

af uforfald.renter ventes

34.721,05

34.721,05

0,00

kr

kr

kr

1.285.525,91 0,00 0,00

1.285.525.91 0,00 0,00
1.285.525,91 0,00 0,00

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:

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

b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.

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

c. restancervedrørende

1. ejendomsskatter

2. vejbidrag

3. kloakbidrag m.v

kr

kr

26.868,75

0

6.511,60kr

kr

kr

4. andre offentlige bidrag kr.

5. vandafgifter kr.

6. brandforsikringsbidrag kr.

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

1.340,70

c. m.v. tiloffen nt te ledn tn llin

Ved et auktionsbud på 890.000 kr. (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vitkårenes pkt. 7 kr. 354.269,53

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 6. marts 2020 af advokatfirmaet Leoni Advokater

af auktionen: Se

4
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Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

Ejendomsdatarapport
Befordring (anslået)
Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfoldiggørelse af salgsopstitting
10 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg af 25o/o

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

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

890.000,00
222.500,O0

kr. 1 .1 12.500,00

kr. 9.000,00

kr 6.675 00
kr. 15.675,00
kr. 3.918,75
kr. 19.593,?5

kr
kr
kr
kr

100,00
1000,00

800,00
5.000,00

kr 375,00

kr. 19.593,75

kr. 26.868 75

kr
kr
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leoni
advokater

721512 CB/LLJ/mk
21. februar 2020

Advokatpartnerselskab

Sct. Mathias cade 968
8800 Viborg

Ttf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453
wvvw. leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater. dk

Beskrivelse af ejendommen beriggende Gr. viborgvej 4, 9640 Farsø

Ejendommen er en villa bygget af gule mursten og med eternittag beliggende ved sistrup ud til Viborgvej ca.7 km' fra Farsø' Desuden er der et stort udhus/garage/værksted, et mindre udhus i dårlig stand, ifølge BBR41m2, en garage i træ med plads til to biler, ifølge BBR 36m2, og et faldefærdigt hus på den anden side afViborgvej.

Huset er indrettet som følger:
lndgang til bryggers med indbyggede skabe og håndvask, herfra adgang til loftsrum. Fordelingsgang. Toiletmed håndvask' Fire værelser, det ene med indbyggede skabe. Badeværelse med brus, toilet, håndvask ogindbyggede skabe' Køkken/alrum med køleskab af mærket Miele, fryser, emhætte, kogeplade af mærketschott samt ovn af mærket Gorenje' Fra køkken/alrummet er der adgang udtil, hvor der er en terrasse, somfor halvdelen er overdækket.

Det vides ikke om hårde hvidevarer er funktionsdygtige.

Det store udhus har pudsede vægge og har været malet gult, en lille del af huset er dog i træ. Bygningen harbliktag Bygningen er inddelt i fem rum, hvoraf det ene anvendes som fyrrum og det andet som stort værk-
sted. Desuden er der adgang til loftet.

Bygningen på den anden side af viborgvej er bygget i sten. Bygningen er spærret af.

Der er efterladte ting i bygningerne.

Der er uoverensstemmelser mellem BBR og de faktiske forhold på grunden idet villaen, som egenilig er byg-
ning 1 på BBR er angivet som bygning 2. Detvides således ikke, hvor stort boligarealet er.
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Tingbogsattest

Udskrevet 03.03.2020 15:20:21

Gl. Viborgvej 4
9640 Farsø

8847150

09.10.2001
Grønnerup, Strandby
00029
3327 m2
0m2

09.10.2001
Grønnerup, Strandby
0002ø
3864 m2
0m2

7191 m2
0m2

Samlet ejendom

17.10.2003
Strandbeskyttelsesareal noteret vedr. hele 2-ø

09.10.2001
2Ø fremkommet som lod af 2G uden servituterklæring.

Ejendom
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

Samlet areal
Heraf vej:

!'{ovednotering:
Hovednotering:

Noteringer:
Dato:

Dato

Dokurnent:
Dokumenttype:
Datoiløbenummer:

Adkomster

Skøde
05.12.2006-15032-75

Dan Evald Krauthammer Jensen
060467-****
1t1

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

03.03.2020 15:20.21 Side 1 af 7
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Købesum:
Kontant købssum
Købesum ialt:

795.000 DKK
795.000 DKK

05.12.2006

Konkurs
27 '05.2019 Meddelelse om konkurs v/ kurator christopher
Pilgaard Bering

Dato for overtagelse:

Tillægstekst:

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

Hæftelser

05.12.2006-15034-75
5
Pantebrev
350.000 DKK
8,75

PRIMS ApS
28509294

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokurnent:
Datolløbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

05.12.2006-15036-75
b
Pantebrev
300.000 DKK
8,75

PRIMS ApS
28509294

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:

10

03 .03.2020 15:20:21

05.12.2006-15038-75
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Prioritet:
Dokumenttype
Hovedstol:
Rente:

7
Pantebrev
194.673 DKK
8,75

PRIMS ApS
28509294

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

18.1 1 .2010-1001 738538
8
Udlæg
592.889 DKK
0 o/o

SPAR NORD BANK ÆS
13737584

Dan Evald Krauthammer Jensen
060467-"***

19681007-5177-75
Servitut

19730906-8311-75
Servitut

19740104-16-75
Servitut

1 991 0826-6848-75
Servitut

05.12.2006-15034-75
5
Pantebrev
350.000 DKK
PRIMS ApS

05.12.2006-15036-75
6
Pantebrev
300.000 DKK

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Datolløbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Datolløbenummer:
Servitut:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:

11
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Kreditor

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

PRIMS ApS

05.12.2006-15038-75
7
Pantebrev
194.673 DKK
PRIMS ApS

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

1 7 . 1 0 .20 1 2- 1 00394847 2
I
Udlæg
5.332 DKK
0 o/o

CRM-BYGGEFAKTA ÆS
30697812

Dan Evald Krauthammer Jensen
060467-****

19681 007-5177-75
Servitut

1 9730906 -8311-75
Servitut

19740104-16-75
Servitut

1 991 0826-6848-75
Servitut

05.12.2006-15034-75
5
Pantebrev
350.000 DKK
PRIMS ApS

05.12.2006-15036-75
6
Pantebrev
300.000 DKK
PRIMS ApS

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

Dato/løbenummer:
Servitut:

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

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

L2

03.03.2020 15:20:21
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Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

05.12.2006-15038-75
7
Pantebrev
194.673 DKK
PRIMS ApS

1 8. 1 1 .2010-1001 738538
8
592.889 DKK
SPAR NORD BANK ÆS

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

07.10.1968-51 77-75
1

Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr: 75D32

Fredning

Tillægstekst
Dok om fredning

1

Arealanvendelse:

TillæEstekst:

Dokument:
Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:

06.09.1973-8311-75
2
Servitut

B

75 A 461

OEså tinglyst på:
Antal:

Akt nr:

Bebyggelse:

13
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Byggelinie
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Andet:

Tillægstekst:

Andet

Tillægstekst
Dok om byggelinier mv, Prioritet forud for

pantegæld

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

04.01 .1974-16-75
3
Servitut

110

75 C 666

Tillægstekst
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr4E,4F,

Også tinglyst på:
Antal:

Akt nr

Tillægstekst:

Dokument:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

26.08.1991-6848-75
4
Servitut

Tillægstekst
Dok om kloak

Tillægstekst:

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:

Øvrige oplysninger

890.000 DKK
95.700 DKK
01 .10.2018
0820

t4
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Ejendomsnummer (BBR-nr.): 001273

lndskannet akt:
Akt nr: 75 F 661

15
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Ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering

Side 1 af 2

Detaljerede vurderi ngso plysninger for 20{8

Adresse:

Vurderingsår:

Kommune:

Vurderingskreds

Benyttelse:

Matrikel:

Ejendomsværdi:

GL. VTBORGVEJ 4 (9640) , 9640 FARSØ

2017 Kopi

VESTHIMMERLANDS Ejendomsnr.:

FARSø

Beboelse Lejligheds antal

2 G, GRØNNERUP Grundareal:

890.000 Grundværdi:

1273

1

7.191

95.700

Vis "Gru ndværd ispecifikationer"

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

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Gru ndværd ispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse

01

02

03

04

Kvadratmeter(landzone)

Kvad ratmeter( landzone)

Kvadratmeterpris

N edsla g 2Tzo/o reduktion

Areal/Enhed

800

4.200

2.191

0

Enhedsbeløb Total

56.000 kr

29.400 kr

15.337 kr

-5.000 kr

70 kr

7kr
7kr

5.000 kr

I alt: 95.700 kr

"Fordelinger", "Fritagelser", "Frad rag for forbedri nger" med totaler

Samlede ejendoms værdifordeling: 875.400 kr

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:820&side... 17 -01-2020
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Ejendomsvurdering

Ejendomsværdifordeli ng : Grundværdifordeling

Ejendom ilandzone 875.400 kr

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Ejendomsværdi2001: 460.000 kr. Ejendomsværdi2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundtag af 2002.

Ejendom i landzone:

Ejerboligværdi2001: 455.600 kr. Ejerbotigværdi2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002:

Side 2 af 2

420.000 kr

420.000 kr

415.600 kr

415.600 kr

Vis tidligere vurdering

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR:820&side... 17-01-2020
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Ejendomsvu rdering 5T<AT

Henvis nings nu m mer Ejendommens registernummer

820 007273
Matr. nr.

GRØNNERUP m.f1.
Modtager/ejer Vurderet areal

1.I9L m2

Ejendommens beliggenhed

Gl. Viborgve j 4 (e640)

820
SKATs telefonnr.

72 22 76 16

Udskrevet

o4 / 02-2020
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31 Vmt 1

men er ved den almindel e vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:

01 - Beboelsesejendom med 1 le-jliehed

Ej endomsværd i

Ejerbol igværdi, SS:,stk.8
Nr. 4

Områdeoplysninger

930.000 kr Grundværdi
914.700 kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor-
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels-
værdi pr. 1. oktober 20 I 1. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidiigere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiikatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
jf. $ 9, stk. 1, $ 13, stk. l, samt g 33, stk.l og stk. 12-18.

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handels-
priser ved ejendomssalg frem til l. oktober 201 1. Prisudviklin-
gen mellem 1. oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Inter-
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012kL.07.00

Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kom-
munens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.

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

100.700 kr

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

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte
ejendomme i området.

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gæi-
der for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke ailerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakre SKAT.

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 20ll .

Har du spørgsmål tii vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på7222 18 18.

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

N
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o
Nts
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o
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Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv
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SPECIFTKATIONER

Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpri s
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet

800 m,
4200 m2

2I9L m2

70

7

a
a

kr
kr
kr

56.000 kr
29 -400 kr
L5.337 kr

100.737 kr
L00 .700 kr

Fhrnn i
Ant-a I m2

Etagearea I Bebygget areal
Fritlig. garage, udhus mv
Vægtet etageareal

177 m2

100 m2

x100?
x 5?

I77 m2

5m2
1-82 m2

Beløb or. m2 Beløb

Værdiberegning Standardpris for området.
Opførelsesår: \g9i
Om-/tilbygningsår : t97 6
Bebygget areal_
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m2

Bygningsværdi

Grundværdi
Bygnj-ngsværdi
Beregnet værdi i al-t

Sær1ige forhol-d:

Korrigeret ej endomsværdi
Ej endomsværdi af rundet

782 m2 x 4.595 kr

: L'77 m2

5.000 kr
-234 kr

51 kr
-L7I kr

-L.050 kr
4-595 kr

836.472 kr

Beløb

100.700 kr
836.472 kr
937 .1-72 kr

937 .1-72 kr
930.000 kr

Ejendomsværdi
Kvadratmeterpri s
Ejerboligværdi, S33, stk. B,
Ej erboligværdi, 533 , stk. B,

2l9L m2 å 7kr
930.000 kr
-L5.337 kr
9L4.563 kr
9L4.700 kr

i alt
afrundet

Du kan kTage over vurderingen, hvis resuTtatet ikke svarer til" d.it skøn over
ej endommens handeLsværdi .

ooo
c!

o
d
!
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Eiendommens beliggenhed:

Gt. Vi-borgvej 4 (9640)
Måtrikelbetegnelse:

GRØNNERUP, STRANDBY

KOMMUNE

29 M.FL

04 / 02 -2020

Vurderet areal:

719I

Moms-nr.:

29L8947r

Vurderingsår:

2or_8 (01/10-2018)

Eksp: Mandag-Onsdag 10-15, Tors-
dag 10-17, Fredag 10-12.30
e-mail : ejendomsskat@vesthimmerland.dk

Yderligere information:
sE BrLAG / eaCsrle

Udskrevet den:

820 o01,2'73
Debitornummer;

xxx xx xxxxxx xx xx

Ejendomsværdi

890.000
Grundværdi

95.700
Stuehusgrundværdi Grundskatteloltuærdi

101.300
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgifi spligtig forskelsværdi

Kommunal ej endomsskat m.m. affast ejendom 2020 Side 01 af 0't

Specifikation

KOMMI'NE

Grundskyld
promille af grundlag
22,820 : 95700 0r/01"-3L/12

I ALT

Aq 14

L064 ,21_
L76,25
l_75,00

1057,50
7Q7,5Q
944,38

21,2 ,84
35 ,25
35, 00

2II ,50
141,50
188,88

Beløb Heraf moms

2]-83 ,87

5357 , 85 824 ,97

ROTTEBEKÆMPELSE
SKORSTENSFE.TER 2020, JESPER NØRGÅRD Fast. bidrag2O2O
AFFALDSGRUNDGEBYR BOL]GE.JENDOM 1

STORSKRALD HELÅRSBOLIG 1

GENBRUGSPLADS HELÅRSBOL]G 1

EMBALLAGEINDSAMLTNG 1

DAGRENOV. BOLIG, 240 LTR. HVER 2. UGE 1

****BEMÆRK****
ER E.JENDOMMEN IKKE TILMELDT BETALINGS-
SERVICE MODTAGER DU SEPARATE TNDBETA-
LINGSKORT TIL ]-. OG 2. RATE CA. ]-O DAGE
FØR SIDSTE RETTTDIGE INDBETALINGSDATO.

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

01
02

Forfaldsdato

0t/ 02-2020
0t/ o8-2020

Sidste rettidige indb.dag

03 / 02 -2020
03 / 0B -2020

Ratebeløb

3203 ,5r
3L54 ,34

Fakturadato

oL / 02 -2020
01/08 -2020

lVoms beløb

41,2 ,49
41,2 ,48

oN
o

c;E

N

oo
o()
o
o
o
Y

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evi. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest-
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 20



Ejendomsskat 2020
ER BETALINGEN IKKE TILMELDT BETALINGSSERVICE, UDSENDES INDBETALINGSKORT
CA. 1O DAGE FøR SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO I E-BOKS, I ENKELTE TILFÆLDE
PR. POST.
DER SENDES KUN INDBETALINGSKORT TIL DEN AF FLERE EJERE, DER I

"EJERFORTEGNELSEN'' ER BENÆVNT "PRIMÆR KONTAKT''

Betaling:
Spørgsmål vedr. betaling/rykkerskrivelser m.v. kontakt Opkrævningen/Betalingskontoret
flf. 9966 83'19 - 9966 8320 - 9966 8321 .

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes der morarenter med gældende renteprocent
pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. på 1. rykker pr. rate.
Skyldig rente/gebyr vil blive opkrævet sammen med næste faktura.
Betaling fra udlandet: IBAN nr.: DK3492170002041464 - Swift kode: JUTBDK2l
Betaling via bankoverførsel til vores konto i Jutlander Bank. Reg.nr.9217 kontonr. 0002041464.
Husk at anføre adresse oå ejendommen ved betaling.

Ejerskifte:
Er ejerskiftet tinglyst, udsendes indbetalingskort til ny ejer cirka 10 dage før forfald.
Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit navn og ikke i evt. tidligere eiers navn.

Ejendomsskat:
Ejendomsskat beregnes med den af byrådet fastsatte grundskyldspromille 2020:22,82 0/00 af
Vurderingsstyrelsens seneste offentliggjorte grundværd i

- efter fradrag for forbedringer
eller
- det ansatte beregningsgrundlag under hensyntagen til skatteloftet.
Spørgsmål kan rettes til: e-mail ejendomsskat@vesthimmerland.dk eller tlf. 9966 8326 - 9966 8304

Lån til betaling af stigning i grundskyld: www.skat.dk - søg: lndefrysning af stigninger i grundskyld

Spørgsmål vedr. vurdering/ejendomsværdiskat kan kun rettes til SKAT tlf. 72221818, www.skat.dk

Rottebekæmpelse:
Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Gebyret pålægges samtlige ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af
ejendomsværdien.
Spørgsmål kan rettes til: e-mail ejendomsskat@vesthimmerland.dk eller tlf. 9966 8326 - 9966 8304

Renovationsafgifter: (dagrenovation, storskrald, genbrugsplads og emballageindsamling)
Opkrævningen dækker å conto betaling for renovationsafgifter i 2020. Endvidere dækker den
regulering af betalingen for dagrenovation, hvis der har været ændring i tilmeldingen i perioden
november 2018 - november 2019. Enkelte ændringer kan være foretaget løbende i 2019.

Grundgebyret dækker kommunens og affaldsselskabets udgifter til administration og planlægning m.v

Spørgsmål om opkrævningen for renovation besvares af Vesthimmerlands Forsyning, tlf. 986B 3200,
e-mail info@vhforsyning.dk eller klik ind på wwr'v.vesthimmerlandsforsyning.dk, vælg Affald og find
''MIN SIDE''

Særligt vedrørende virksomheder: For ejendomme, der udlejes til erhvervsformå|, er der mulighed
for alfå opkrævningen for dagrenovation sendt direkte til lejeren (virksomheden).
Anmodninger om dette, skal af ejer af ejendommen, rettes til cbu@vesthimmerland.dk.
OBS ! Kommunen sender kun 6n opkrævning pr. beholder.

Skorstensfejning:
Eventuelle spørgsmål vedr. gebyret i tidl. Løgstør kommune rettes til skorstensfejer Sunds
tlf. 9835 1 483. E-mail: Sunds@skorstensfejeren.dk
Øvrige retter henvendelse til skorstensfejer Jesper Nørgård tlf. 2020 6980,
E-mail : Jesper@skorstensfejeren.dk
Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejergebyr.

Kl\ilD OGCG8202 10. udg. 11.2019

2I
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Vesthimmerlands Kommune
Teknik- og Økonomiforvaltning

Afsender
Vesthimmerlands Kommune , Teknik- og økonomitoNaltning
Vestre Boulevard 7 ,9600 Aars

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

Kommune nr.: Kommunall qendoms nr.:

420 1273

BFE-nr.: 8847'150

Ejendommens beliggenhed:

Gl. Viborgvej 4 (Vejkode:0413), 9640 Farsø

udskrift dato:

04-02-2020

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OlS.

Fejl eller mangler i udskriften bedæ meddelt til kommunen via +mailadressen bbrp{6t@6lhimm6rland-dk ellertelefonnr 99667000

Oplysninger om grunde

Adresse: Gl. Viborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Afl øb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matrikelnr. Ejerlav

29 GRØNNERUP, STRANDBY

Ejendom

BFE-nr.: 8847150

Ejerforhold:10

Adresse: Gl. Viborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Matrikelnr. Ejerlav

2ø GRØNNERUP, STRANDBY

Ejendom

BFE-nr.:8847150

Ejerforhold: 1 0

Oplysninger om bygni nger

Kommunalt ejendoms nr.: 1273

Kommunalt ejendoms nr.: 1273

Bygningsnr.: I
Adresse: Gl. Mborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse: 120)

Matrikelnr.: 29 Landsejerlavsnavn: GRØNNERUP, STMNDBY
Beliggenhed (kvalitei): Sikker Opførelsesår: 1897

Til-/ombygningsår: 1976 Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger med køkken: 1 Antal boliger uden køkken: 0

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

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

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

Areal i grundplan

Bebygget areal

Heraf affaldsrum i terrænniveau

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

Heraf indbygget udestue

Overdækning (ikke del af bebygget

m2 Areal i hele bygningen

177 Samletbygningsareal

0 Heraf udvendig efierisolering

0 Samlet kælderareal

0 Heraf kælderareal < 1.25m

0 Samlet tagetageareal

0 Heraf udnyttet tagetage

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på

m2 Arealanvendelse

177 Samlet boligareal

0 Heraf beboelse i kælder

0 Samlet erhvervsareal

0 Samlet adgangsareal i bygningen

140 Areal, der hverken benyttes til bolig

0 eller erhverv

0 Antal etager u. kælder & tagetage

m2

177

n

0

0

0

22

BBR Ejendommens beliggenhed:
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04-02-2020

Side:
1t5



areal) bygningen

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

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, ehkammer fyr
Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder
iAdresse: Gl. Mborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup,9640 Farsø
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal:

Erhverv:

Beboelse:

Andet areal:

Fællesareal:

Aben overdækning:

Luk. overdækn./udestue:

Areal af åben altan/tagterrasse:

Tinglyst areal fra Matriklen:

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

Antal værelser: 5

Antal toiletter: 2

Antal bade: 2

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)

Bygningsnr.: 2
Adresse: Gl. Mborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse g30)

Matrikelnr.: 29

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Materialer

Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal

Bebygget areal:225m2

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Bygningsnr.:4
Adresse: Gl. Mborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø
Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (Bygningens anvendelse gg9)

Matrikelnr.: 29

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Materialer

Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal

Bebygget arcal'.41 m2

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

Bemærkninger for bygning:

Samlet areal af åbne overdækninger

på bygningen

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

0

177 m2

0m2

177 m2

0m2

Om2

0m2

0m2

Om2

0m2

Bygningsnr.: 3
Adresse: Gl. Mborgvej 4 (vejkode: 413), Stistrup, 9640 Farsø
Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (Bygningens anvendelse gg9)

Matrikelnr.: 29 Landsejerlavsnavn: GRØNNERUP, STRANDBY
Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1999

Materialer

Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal

Bebygget areal: 36 m2

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

Bemærkninger for bygning:

Oprettet af skatteforvaltningen via Geokoderen.dk 2018-C. Yder/tag-materiale ukendt. Opførelsesår ca. 1999. Ingen byggesag.

Landsejerlavsnavn: cRØNNERUP, STRANDBY

Opførelsesår: 1 000

Landsejerlavsnavn: GRØNNERUP, STRANDBY

Opførelsesår: 1 999
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Oprettet af skatteforvaltningen vra Geokoderen.dk 2018-C. Yder/tag-materiale ukendt. Opførelsesår ca. 1g99. lngen byggesag
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Kortmateriale
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BBR punkter Beliggenhed Linjer ikortet
B# Bygningsnummer O Sikker placering Ejendom

T# Teknisk anlæg nummer O Næsten sikker placering Jordstykkel

NY Nybyggeri

* Bygning på fremmed grund

O Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2

Bygningsomrids, unøjagtigtl

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

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

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

Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kor1.bbr.dk.

Kortmaterialet er auiomatisk 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.

Ejendommens beliggenhed:
Gl. Viborgvej 4 (Vejkode: 0413),9640 Farsø

Kommunenr
0820

Kommunalt Ejd.nr
1273

Udskriftsdato
04-02-2020

25

Side:
415

BBR



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

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

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

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

af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på

https://www. geodanmark.dk/om-geodanm ark/

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dUdar.
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
lor, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysningei til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

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

Du skal være særligt opmærksom på:
. Opførelsesår
. Om- og tilbygningsår
. Bebygget areal
. Antal etager
. Samlet boligareal eller erhvervsareal
. Areal af udnyttet tagetage
. Areal af udestue
. Tagdækningsmateriale
. Varmeinstallation

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

Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler,
og en ejendom af flere grunde. Dette vil 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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning forf.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
fjernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs merb om opmåling og ie vejledningei 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 ientrå, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.

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

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

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

Helårsbeboelse
. Stuehus til landbrugsejendom.

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

Produktions- og lagerbygninger i

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

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

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

MV

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

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

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

anden service virksomhed.
. Anden bygning til transport, handel

m.v.

lnstitutioner og kultur
. Brograf, teater, erhvervsmæssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.

. Skole, undervisning og forskning.

. Hospital, sygeh.jem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.

. Daginstitutioner m.v,

. Anden institution.

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

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

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

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

Køkken, toilet og afløb

Toiletforhold
. Antal vandskyllende toiletter i bolig-

eller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.

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

badeværelser.

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

Materialer

Ydervæggenes materialer
. Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).
. Letbeton (lette bloksten,

gasbeton).
. Fibercement, asbest (eternit el.

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

synligt træværk).
. Træbeklædning.
. Betonelementer(Etagehøje

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

Tagdækningsmateriale
. Buillup (fladt tag, typisk tagpap).. Tagpap (med taghældning).
. Fibercement, herunder asbest

(bølge eller skifereternit).
. Cementsten.

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

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmateriale.
. Asbestholdigt

tagdækningsmateriale.
. Asbestholdigt ydervægs- og

tagdækningsmateriale.

Opvarmningsf orhold

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

kammerfyr.
. Ovne (Kakkelovne, kamin,

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

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

. Elovne, elpaneler.

. Gasradiatorer.

. lngenvarmeinstallationer.

. Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

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

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

Supplerende varme
. lkke oplyst.
. Varmepumpeanlæ9.
. Ovne til fast brændsel

(brændeovn o.llgn.)
. Ovne til flydende brændsel.
. Solpaneler.
. Pejs.
. Gasradiator.

Elovne, elpaneler
Biogasanlæ9.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende

Afløbslorhold

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

Afløb til offentligt spildevandsanlæ9.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæ9.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
sprldevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i

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

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

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

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

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

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

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

Andet

Boligtype
. Egentlig beboelseslejlighed.
. Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.
' Enkeltværelse.
. Fællesbolig eller

fællesh usholdning.
. Sommer-/fritidsbolig.
. Andet.

Ejerforhold
. Privatperson(er) eller

interessentskab.

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

selskab.
. Forening, legat eller

selvejende institution.
. Privat andelsboligforening.
. Kommunen

(beliggenhedskommune).
. Kommunen (anden

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

ejerlejligheder.

Vandforsyning
. Almentvandforsyningsanlæg

(tidligere offentligt).
. Privat, alment

vandforsyningsanlæ9.
. Enkeltindvindingsanlæg

(egen boring).
. Brønd.
. lkke alment

vandforsyningsanlæg
(fofsyner < 10 ejendomme).

. lngen vandforsyning.

varme.
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BBR-meddelelsen

Resum6

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

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

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

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

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

Formål

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

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

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

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

ois.dk,

Baggrund

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

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

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

løbende via kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Lovgivningsmyndighed :

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-Loven" LBKnr797 af 06/08/2019 og "OlS-Eekendtgørelsen" BEKnr. 195 af 07/O3/2OO8,514.

Datakilde:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Link til mere info:

https;//eiendomsinfo.dk/bbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning

Resum6

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

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

Formål

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

olie, gas, fjernvarme og vand. 2. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at

gennemføre, hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el-

og varmeregninger.

Lovgivningsmyndighed

Energistyrelsen

Side 4 al 47
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Lovgrundlag:

"Lovomfremmeaf energibesparelseribygninger"LBKnrS4l aI21/O8/2Ol9og"Bekendtgørelseom
energimærkning af bygninger",BEK nr 793 al 07/O8/2O19

Datakilde:

Energistyrelsens system til energimærker

Link til mere info:

http://boliqeier.dk/enerqimaerkninq-bolioer

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMO-sekretariatet

Tlf: 88737310

Email: emo-info@ens.dk

www: https://ens.dk/ansvarsomraader/enerqimaerl ming-af-bvqninqer

Tilstandsrapport

Resum6

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

bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type og alder - ikke et nyt

hus. Udover tilstandsrapporten skal sælger for at anvende huseftersynsordningen have en autoriseret

eljnstallatørvirksomhed til at udarbeide en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens

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

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

Formål

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

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

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed :

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbeslqltelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.," LBK ff. 1123 af 22/09/2015 og "lov om

beskikkede bygningssagkyndige m.v, " LBK nr. 1532 al 21/12/2O1O

Datakilde:

lndberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)

Link til mere info:

http://www. boliqeier,dldhuseft ersvn

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esbierg

Tlf: 33 73 20 00 
h

Email: sik@sik.dk

www: http://www.sik. dkl

Rappon købl 4/2 2O2O
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Elinstallationsrapport

Resum6

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

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

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

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

køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Formål

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

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v", LBK nr, 1123 af 22/O'/ZO1S og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626 at 02/06/2017

Datakilde:

lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)

Link til mere info:

http://boliqeier.dlddinsta.lhtbnsrapoort

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63, 6700 Esblerg

Tlf: 33 73 20 O0

Email: sik@sik.dk

www: htto://www.sik.dk

Byggesag

Resum6

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

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

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

om byggetilladelse, under forudsætning af, at bygningsreglementet overholdes. Med bygningsreglementet
BR1B, der trådte i kraft 1 . juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet i

byggesagsbehandling, men der er forsat krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for
byggeri der er omfattet af certificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation til konstruktioner og

brand skal herefter dokumenteres af certificerede rådgivere. For de andre tekniske krav i bygningsreglementet
skal kommunerne gennemføre en efterfølgende stikprøvekontrol i den dokumentation, som indsendes i

forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Det skal bemærkes, at der er en overgangsordning indtil udgangen
af 2019 for så vidt angår kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certrficerede rådgivere,

der varetager opgaven.

RapponkøbI 4/2 2O2O
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Formål

Registrering af byggesager i BBR sker bl.a. af hensyn til den løbende statistik over byggeaktiviteten.
Oplysningen kan f.eks. også bruges til at orientere eventuelle købere eller långivere om, at der verserer

uafsluttede byggesager på ejendommen.

Baggrund

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

om byggeriets omfang, tilladelser, påbegyndelsesdato og afslutningsdato. Man skal dog være opmærksom
på, at visse byggesagstyper ikke registreres i BBF. Det kan f.eks. gælde byggesagervedr. tekniske anlæg

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

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

kræver ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR, selvom der stadig udestår nogle afsluttende
dokumenter i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive vist som verserende byggesag, men vil ofte være noteret på

BBR-meddelelsen.

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven", LBK nr. 1 178 af 23/O9/2O16

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https://www. boroer.dklSider/Bvqqeriets-reqler. aspx

Kontaktoplysninger

Adminisirativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikring BBR

Resum6

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

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

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

indleveret til kommunen efter 1. april 2008.

Formål

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

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

Baggrund

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

der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke omfattet) med henblik
på salg, Udleiningsejendomme kan siden 1 . juli 2016 på nærmere angivne betingelser undtages kravet om

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

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

beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er væsentlig efter byggelovens g 2. I lorbindelse med

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

af byggeskadeforsikrlngsordningen, og i givet fald hvilket forsikringsselskab der er tale om. Forsikringen er
gældende i .10 

år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndi ghed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Rappo^ kø6t 4/2 2020
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Lovgrundlag:

"Byggeloven"LBK nr. 1 1 78 at 23/O9/2016 samt "BBF-loven" LBK nr 797 al 06/08/2019

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

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

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsikring BSFS

Resum6

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

Formål

Formålet med 1 -års eftersynet er at give bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger om byggetekniske
svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at
udbedre fejl og mangler. Formålet med 5-års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har

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

Baggrund

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge
et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives til

kommunen. I forsikringens løbetid på 10 år skal forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din bolig eller af
en bolig, der er magen til - hvis du f.eks. bor j et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig

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

Lovgivningsmyndighed :

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven" LBK nr. 1 1 78 al 23/09/2O16, $25A - $25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring" BEK

nr. 1292 af 24/1O/2OO7 med ændringer.

Datakilde:

Byggeskadeforsikrin gssystemet (BSFS)

Link til mere info:

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA,/Bvgqeri/Bvqqeriets-reqler/Bvqqeskadeforsikinq.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

0lietanke

Resum6

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om
tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olieiank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller
fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer
af tanke samt regler for hvordan en olietank skal slø1fes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning
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om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.

Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger
indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti {or at tanken
er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Hvis der er svaret "Ja" til at der
er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten, fremgår
detaljerede oplysninger om olietankene af BBR-meddelelsen.

Formål

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

ejendommen.

Baggrund

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

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

ikke pligt til at registrere olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 19/0. I 201 1 er der gennemført

en systematisk registrering i BBR af kommunernes oplysninger fra 197O-2O11vedr. tanke til opbevaring af

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

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

gælder såvel overjordiske som nedgravede tanke, Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietanksoplysninger
i BBR og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

Miljøsiyrelsen

Lovgrundlag:

"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr '1257 al 27/11/2O19

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http ://mst. dk/affald-iord/iordf orureninq/mifioereql€r{or-dietanke/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Fredede bygninger

Resum6

Der er ca, 9.000 fredede bygninger i Danmark. StØrstedelen af dem er privatejede, Ejeren af en fredet ejendom
har pligt til at holde bygningen iforsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne skal opretholdes, og at

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

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

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

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

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

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

bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formål

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

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

træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed :

Kulturmrnisteriet

Rappon købt 4/2 2O2O
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Lovgrundlag:

"Bygningsfredningsloven" LBK nr 21 9 at 06/03/2018

Datakilde:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)

Link til mere info:

https://slks. dk/bvgninqsfredninc/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Tlf: 33954200

Email: post@slks.dk

www: http://slks.dk

Byggeskadeforsikring (BvB)

Resum6

Her kan du se, hvilke eftersynsrapporter fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der er

udarbejdet. BvB er en selvejende institution, der yder støtte til udbedring af skader, der skyldes forhold ved

ombygninger m.v iforbindelse med bygningsfornyelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, Fondens

dækningsområde omfatter ikke mindre bygninger, hvilket er bygninger med et bebygget areal på mindre end
10 m2, samt friarealer efter lovens kapitel 6. Fonden yder støtte til dækning af indtil g5 pct. af ejerens udgifter til

udbedring af byggeskader. Skader skal anmeldes inden 20 år fra arbejdets aflevering. Det er en forudsætning,

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

rekvireres ved henvendelse til 8vB, se kontaktoplysninger nedenfor.

Formål

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

Baggrund

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

byfornyelsesprojekter skal kvalitetssikres og 1 - og 5 års eftersynene.

Lovgivningsmyndighed :

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Lovgrundlag:

Lov om byfornyelse og udvikling af byer kapltel 7, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 201 6, som ændret lov nr.

1562 af 19. december 2017. Bekendtgørelse om skadedækning m.v fra Byggeskadefonden vedrørende
Bygningsfornyelse (BvB). BEK nr 741 af 27/06/2011

Datakilde:

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BVB)

Link til mere info:

http://bvb.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Ny Kongensgade 15,1472 København K

Tlf:82 32 24 OO

Email: bvb@bvb.dk

Rappotlkøbl 4/2 2O2O
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www: http://lovb.dkl

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Resum6

Ejendomsskat opkraeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de

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

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

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

et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige

kommuner.

Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

element i kommunernes finansiering,

Lovgivningsmyndighed :

Skattestyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1 104 at 22/08/2013.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://www.borqer.dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-eiendomsskat.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendomsskattebillet

Resum6

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

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

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

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

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.
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Formål

Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme, for hvilke der er foretaget en ansættelse af grundværdien
jf. vurderingsloven. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt promille af den afgiftspligtige
grundværdi. Promillen kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets afgiftspligtige grundværdi findes ved

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

Baggrund

I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt
bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag, nemlig

de enkelte e.iendommes værdi i handel og vandel - ejendomsst<yldsværdien. Ved periodiske vurderinger
foretaget af sædige vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms værdi ansat til værdien i handel og

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

Fra 1918 1 ,5 promille og fra 1920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det besluttet,
at der ved siden ejendomsskyldsværdien skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse skulle foretages
ud fra, hvad jorden var værd i ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed og beskaffenhed og til en

økonomisk henseende god anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om beskatning til staten af faste
elendomme i 1922 ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes grundskyldsbegrebet, hvorefter
jorden beskattes selvstændigt ved siden af ejendomsskylden. Princippet om at der betales grundskyld - en

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

Lovgivningsmyndighed

Kommunen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1 1 04 af 22/OB/2O13

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

trft os://www. borqer. dk/Sider/Eiendomswrdednq-oq-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysni ng af grundskyldsstigni ng

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler
indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden r det indeværende år - på det tidspunkt
rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2O1B og frem til 2021

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

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

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

hæfter personligt på ejeren/e.jerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves
ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder
tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det

vil sige, at nominelle stigninger igrundskylden iforhold til 2017 automatisk indefryses.?Ordningen omfatter
som udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af fysiske personer, og hvor grundskylden stiger mere end 200
kr. pr. ejer. Det er selve stigningen i grundsllylden, der bliver indefrosset. Lånet er obligatorisk frem til og med
2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og ejeren kan derefter selv bestemme om hanlhun vil fortsætte med
at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.
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Rapporl fætdig 4/2 2O2O

Side 12 af 47

40



EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

Lovgivningsmyndighed :

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre
love. LOV nr 278 af 17/O4/2O18 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde

ESR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

lndefrysning af grundskyldsstigning.

Resum6

Herkandusedetsamledebeløbforindefrossetgrundskyldpåelendommen.Fra2Ol8 ogfremtil 2021 er

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

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

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

hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves
ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen, Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder
tilbage som et krav til den nye e.ler af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning iårene 2018-2020. Det

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

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

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

at indelryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed:

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

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

Datakilde:

Kontakt Kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Resum6

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er om{attet

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

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

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

som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og
øvrige karakteristika, Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom, men svarer

til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret
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for særlige karakteristika ved den vurderede elendom og omgivelserne. Ejendomsværdi er værdren

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

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

på vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af

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

muligt i økonomisk henseende. lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for elerboliger,

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

med fastsat nedsættelse (rabat).

Formål

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (elendomsværdiskat), og

for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2O19 i stort omfang tage

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

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

ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

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

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastsættes 20 Vo lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuværende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter

Baggrund

De løbende ejendomsvurderinger har været sat på hold siden 201 1 . Vurderingen i 2019 er således den første

generelle vurdering efter den nye lov Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 201 1-2018 er blevet

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

Lovgivningsmyndighed:

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

erhvervselendomme fra L januar 2O2O\ Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1067 af

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

med 2Ol 9)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:

https://www. borqer. dklSider/Eendomsvurderinq-oq-eiend omsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

TII:7222 1616

www: httos://rivww.wrdst,dk/

Vurderingsmeddelelse

Resum6

Alle ejendomsejere modtager en vurderingsmeddelelse hvert andet år, hvori den aKuelle ejendomsværdi og

grundværdi for ejendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes i mellemåret, hvls der er sket

væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr 1 . september og ud fra principperne i en ny

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

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

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

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

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

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen af ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og
for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil tra 2O1g i stort omfang tage
afsæt i modelberegninger, der bygger på objektive data om ejendommen selv og lokalområdet fra offentlige

registre, salgsregistre, geodata og plandata. Dette forventes at øge træfsikkerheden for værdiansættelse af
ejendomsværdien og grundværdien og mindske den naturlige skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen

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

boligeiere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget
fastsættes 20 Vo lavere end selve vurderingen, lavere skattesatser og permanent skatterabat til nuvaerende

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Lovgivningsmyndighed

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 at 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 1 . januar 20 1 9 og for
erhvervsejendomme fra 1 . januar 2O2O) Lov om vurdering af landets iaste ejendomme, Lov nr, 1 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 2018 og for erhvervsejendomme til og
med 201 9)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VU R)

Link til mere info:

https:/r!vww. borqer.dk/Sider/Eiendomsvurderinq -oq-eiendomsskat. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

Tlf:7222 1616

www: httos://www.wrdst.dly'

Forfalden gæld på ejendommen fratør ?O17

Resum6

Vedr. fortrinsberettiget gæld på ejendommen fratør 1. januar 2O17 skal kommunen kontaktes for indhentning
af oplysninger,

Baggrund

Dette er kun gældende for Høje Taastrup kommune

Datakilde:

Manuelt svar fra kommunen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Høje Taastrup Kommune

Tlf: 43591000

Email: kommune@htk.dk

Forfalden gæld til kommunen på ejendommen

Resum6

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

FappotlkøbI 4/2 2020
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forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have

påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med
inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan

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

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

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

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

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

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

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

FØR sidste rettidige indb.dag.

Baggrund

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

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

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

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Forfalden gæld til kommunen på moderejendom

Lovgrundlag;

Djverse sektorlovgivning, der hjemler kommunernes mulighed for at tillaegge fordringer fortrinsret.

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld til kommunen vedr. renovation

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Resum6

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

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til databasen Huslejenævn.dk. lndberetningen omfatter sager,
som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller
afgjorte sager om fx huslejens størrelse. Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter
principielle afgørelser til offentliggørelse, mens alle nævn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk
brug,

Formål

Databasen Huslejenævn.dk blev etableret i 2O12 med henblik på at give huslejenævn og beboerklagenævn
mulighed for at få kendskab til andre nævns afgørelser. Baggrunden var bl.a. et ønske om at understøtte
større ensartethed i nævnenes afgørelser. Huslejenævn.dkb formål er således bl.a. at øge gennemsigtigheden
i nævnenes praksis navnlig til gavn for nævn, der kun behandler et mindre antal sager. Derudover var det
tillige ønskeligt at indsamle statistisk data vedrørende nævnenes behandling af sager, som bl.a. ville kunne
anvendes til at analysere effekten af tiltag i lejelovgivningen. Endvidere fandtes det også hensigtsmæssigt at
øge tilgængeligheden til nævnenes afgørelser for andre parter, såsom borgere, kommuner, advokater m.v.,
som ønsker indsigt i nævnspraksis.

Lovgivningsmyndighed :

Transport-, bygnings- og boligministeriet

Lovgrundlag:

"Lejeloven," LBKnr.227 at09/03/2016, $ 106samt "Boligreguleringsloven," LBKnr. BlOatOl/O7/2015

Datakilde:

Huslejenævn.dk

Link til mere info:

https://www. borqer. dk/Sider/Husleienaevn. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Huslejenævnet i kommunen.

Arbejderbolig

Resum6

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

Baggrund

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

mulighed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården. Fra
1. april 1971 blev reglerne for landarbelderboliger ændret til, at ejendommene fremover skulle prioriteres med
realkreditlån. Staten udbetalte herefter halvårlige ydelsestilskud til betaling af ejendommens realkreditbelåning

Lovgivningsmyndighed:

Natu rErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet", LBK nr 278 af 23/06/2016.

Datakilde:

Matrikelregisteret
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Link til mere info:

httD://www.statens-adm.dk/Laan-tilskud-oq-stotte/Jordbruq-oq-fiskeri/Jordbruqssiotte/Ovrige-laan-og:
qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Emaili statens-adm@statens-adm.dk

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

Jordrente

Resum6

Eiere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig algift på 2% a{ ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.

Baggrund

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

Disse parceller blev vededagsfrit tilskødet til ansøgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller et
husmandsbrug. Staten betingede sig, at der blev tinglyst en jordrentedeklaration på disse ejendomme, hvor
ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at betale en halvårlig algift på 2% af ejendommens kontante
grundværdi til staten.

Lovgivningsmyndighed

NaturErhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet" LBK nr ZZ8 at 23/O6/2Oj6

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

htto://vwvw.statens-adm.dky'Laan-tilskud-oq-stotte/Jordbrug-oq-fiskeri/Jordbruqsstotte/Ovriqe-laan-oq-
qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Emarl: statens-adm@statens-adm.dk

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

Statstilskud efter stormfald

Resum6

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

af storme.

Formål

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

der har været udsat for omfattende ødelæggelser gennem stormfald.

RapponkØbt 4/2 2020

Rappon færdig 4/2 2O2A

Side18af47

46



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed

ErhvervsministerieJ

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www. stormraadet.dklStormfald

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Stormrådet

www: httD://www.storrnraadet.dk/

Planer

Zonestatus

Resum6

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

af hvilken zone, der er tale om. Hvrlke areale( der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af

planlovens $ 34.

Formål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

helårsbeboelse.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://olaninfo. erhvervsstvrelsen.dlTplandatadk
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, vedtagne

Resum6

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

benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Formål

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

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

samt medvirke til at værne om landets natur og miljø. Endvidere er det formålet at offentligheden ividest

muligt omfang skal inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning af omgivelserne. Derfor kan en

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

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

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

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

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

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

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

bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund

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

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

Iokalplan fastsættes bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område. Det kan f.eks. dreje sig om

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 287 af 16/04/2018, kapitel 5. Særligt relevant er S.1 3, der omhandler lokalplaner generelt

og $1 5 (lokalplankataloget).

Datakilde:

Plandaia.dk

Link til mere info:

httos://planinfo.erhvervssMelsen. dMokalplaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, forslag

Resum6

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen
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Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Landzonetilladelse

Resum6

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

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

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

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

Formål

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

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

regler om udstykning, bebyggelse samt ændring af anvendelse af bygninger og arealer i landzonen.

Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig

udvikling.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBK nr 50 at 19/01/2018 S 35 stk, 2-10 samt SS 36-38

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://plan info. erhvervsshrrelsen. dMandzoneadministrailon

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, vedtagne

Resum6

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter

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

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

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

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

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

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

og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Formål

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

byerne og i det åbne land,

Baggrund

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

efter planloven til Plandata.dk. Kommunerne har ansvaret for datakvaliteten.
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Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://daninf o. erhvervsstrrrelsen 
^ 
dklkommuneolaner-0

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rappo^ kØbt 4/2 2020
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Kommuneplaner, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanstrategi, forslag

Datakilde:

Plandata.dk
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Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanti I læ9, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæ9, vvm, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæ9, vvm, forslag

Datakilde;

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kloakopland, vedtaget

Resum6

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht.

kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få ifremtiden, Vær opmærksom på at

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

Formål

Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendomme iht. kommunens planer burde have og hvilken

kloakeringsstatus de planlægges at få ifremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et

matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 af 23/06/20 1 7 S32, samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://wwwborqer.dk/Sider/Spildevand-oq-kloakerinq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Kloakopland, forslag

Resum6

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven $ 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Resum6

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

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

Formål

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

spildevandsplanlægningen.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbestlyttelsesloven" LBK nr 966 at 23106/201 7 S32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

12/12/2017.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://rrvwrw. borqer. dl/Sider/Spildevand-oo -kloakerinq. aspx
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Spildevandsplan

Resum6

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

afløbsforhold.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven" LBK nr 966 al 23/O6/2O17 532

Datakilde:

Kontakt kommunen

Link til mere info:

httos://www. borqer. dk/Sider/Spildevand-og -kloakerinq. asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Renseklasse

Resum6

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

rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal op{ylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme,

som ikke er tilslutiet det kommunale kloaknet.

Formål

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

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:

"Miljøbesllyttelsesloven", LBK nr 966 af 23/06/2017

Datakilde:

MiljøGlS

Link til mere info:

https ://www. borqer. d k/S ider/Soildevand-oq-kloakerinq.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forsyningsområde, vedtaget

Resum6

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

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

forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har
bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Formål

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

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale
varmeplaner som godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven",LBK nr 1211 aI 09hO/2018, samt "Projektbekendtgørelsen',,BEK nr 825 af
24/06/2016.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://ens. dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Område med forsyningsforbud, vedtaget

Resum6

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

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

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

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

dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Formål

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

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

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 al O9/1O/2O18 $14 og "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr, 904 af

24/06/2016 519.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

httos://ens. dk/ansvarsomraaderlvarme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget

Resum6

Kommunalbestyrelsen kunne før 1 . januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i

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

til den kollektive varmeforsyning i området.

Formål

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

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

varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

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

eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Baggrund

Før 1. januar 2019 havde kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespilgt til nye

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

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

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

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

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

forsyning. Dette kaldes forblivelsespligt. I øvrigt indebærer tilslutnings eller forblivelsespligt ikke, at bygningen

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

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

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

fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Lovgivningsmyndighed :

Energistyrelsen

Lovgrundlag:

"Varmeforsyningsloven" LBK nr 121 1 af 09/10/2018 SS1 1 og 12, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

aI 24/06/2016 SS8 og 1 0-1 4 samt "Planloven" LBK nr 287 a:f 16/O4/2O1 8 51 5, stk. 2, nr. 12.

Datakilde:

Plandata.dk
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Link til mere info:

https://ens.dk/ansvarsomraader/varme

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Vejforsyning

Resum6

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

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

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

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

Formål

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

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

tvivlstilfælde opfordres brugeren til at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

Vejdirektoratet

Lovgrundlag:

"Vejloven," LOV nr 152O af 27/12/2014 samt "Privatvejsloven," LBK nr 1234 af O4/11/2O15

Datakilde:

Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVfl

Link til mere info:

http://wwwcvf.dk

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen)

Hovedstadsområdets transportkorridorer

Resum6

Transportkonidorerne i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre, at fremtidige motorveje og

baner m.m. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Transportkorridorerne betjener

hele fingerbystrukturen trafikalt og energimæssigt, da de ligger strategisk nord-syd og øst-vest midt gennem

hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden,

bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.

Arealreservationerne er først og fremmest tænkt som reservationer til fremtidige strækningsanlæg, som

ikke er kendt eller besluttet detal.jeret endnu. Arealreservationerne rummer imidlertid også eksisterende

motorvejsstrækninger, hvor de fungerer som en støjdæmpende afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt

naturgas- og højspændingsledninger med sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne er en del af den

overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke

får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Kommunerne er forpligtet til at

lade transportkorridorerne indgå som en landsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt

landzoneadministration.

Formål

Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at sikre passagemulighed for fremtidige trafik- og

forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig bebyggelse ellers kan blive en barriere. Derved minimerer
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man de samfundsmæssige omkostninger til ekspropriation af nyopførte huse samt indgreb i bymiljøer og
landskaber.

Baggrund

Fingerplanens udpegning af transportkorridorer fastsættes efter planloven af Miljøministeren. Naturstyrelsen

udarbejder på ministerens vegne Fingerplanen. Fingerplanen har status af et landsplandirektiv Fingerplanen

opdateres ca. hvert 4. år.

Lovgivningsmyndi ghed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven" LBK nr 287 al 16/04/2018, kapitel 2c samt "Vejledning om administration af transportkorridorerne
i hovedstadsområdet" VEJL nr, 50 af 24/06/2011.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo. erhvervsstvrelsen.dklfi nqerplanen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø

Tlf: 35291000

Email: phnloven@erst.dk

www: httos://olaninfo.erhvervssMdsen.dk/

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"

Resum6

Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.

Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i

Polen. Landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra
Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland. Landsplandirektivet overtager den kommunale planlægning

tor øvrige anlæg, som er nødvendige for udnyttelsen af gasledningen. Det dreler sig om en kompressorstation
ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde

Kommune.

Formål

Bekendtgørelsens formål er at reservere arealer til en ny gastransmissionsledning fra Houstrup Strand via Fyn

til Faxe Bugt på Sjælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro iVarde Kommune og en ny kompressorstation
ved Everdrup i Næstved Kommune,

Baggrund

Erhvervsministeren kan efter planlovens $ 3 varetage landsplanmæssige interesser, herunder ved et
landsplandirektiv. Et landsplandirektiv udstedes som en bekendtgørelse, Et landsplandirektiv kan iht.
planlovens S 3, stk. 2, tillægges retsvirkning som kommuneplaner. Forslagei til landsplandirektiv for Baltic Pipe

med miljøvurdering blev sendt i offentlig høring lra den 1 5. februar til den 1 2. april 20l 9. Landsplandirektivet for
Baltic Pipe er trådte i kraft den 12. juli 2019.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om landsplandirektiv {or gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg
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Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo.erhvervsstvrelsen. dkl

Kontaktoplysninger

Admin jstrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2100 København Ø

Tlf: 35291000

Email: planloven@erst.dk

Landspland irektiv "Udvikl ingsområder"

Resum6

Den moderniserede planlov giver kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege udviklingsområder inden

for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. I udviklingsområderne får

kommunerne større adgang til at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg

svarende til de generelle regler i landzone, Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude

ved lrysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling a{ områder tæt

ved llysten, hvor der ikke er sædige landskabs-, natur- og miljøinteresser, fx omkring byer og på små og

mellemstore øer. Kommunalbestyrelsens udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt

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

Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder.

Formål

Bekendtgørelsens lormål er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen, jf

planlovens S 5 b, stk, 2.

Baggrund

Erhvervsministeren inviterede i februar 201 7 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger om

udviklingsområder. Den 15. juni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft, og kommunerne kunne ansøge

om udpegning af udviklingsområder med frist for ansøgning den 15. oktober 2017. Med dette forslag til

landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen med tilhørende miljøvurderingsrapport inviteres alle

interesserede til at sende bemærkninger og forslag. Hvis kommunerne på baggrund af anbefalingerne fra de

lokale naturråd eller anden kommuneplanlægning finder det hensigtsmaessigt at reducere afgrænsningen af de

foreslåede udviklingsområder, betingelser knyttet til udviklingsområder mm., som de fremgår i dette forslag til

landsplandirektiv, kan forslag herom sendes i høringsperioden.

Lovgivningsmyndi ghed :

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 201 9 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://planinfo, erhvervsstvrelsen.dk/udviklinqsomraader

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Erhvervsstyrelsen

Langelinie Alle 1 7, 2 100 København Ø

Tlf: 35291000

Email: olanloven@erst.dk

Rappod.købt 4/2 2020

Aappotl færdig 4/2 2020
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Spildevand og drikkevand

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø Aktuel le afløbsforhold

Resum6

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes

overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område, Bebyggede

ejendomme, der er beliggende iet kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område,

hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv)

ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i 6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der

er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde

spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-

vejledning.

Formål

Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. r forbindelse med spildevands- og miljøplanlægning.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Spildevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af 12/12/2017

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https ://www. borqer. dki/Sider/Soibevand-oo-ldoakerinq. asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndrghed: Kommunen

Påbud/ti I ladelser vedr, spi ldevandsforhold

Resum6

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

Formål

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

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljøbeskyttelsesloven," LBK nr 966 at 23/06/2017 S32. Samt "spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr 1469

af 12/12/2017

Datakilde:

BBR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rappod købt 4/2 2O2O

Rappon lædig4/22o2o
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Aktuel vandforsyning

Resum6

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

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

blandet vandforsyning.

Formål

Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.

Registreringen af vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregistret har til formål at understøtte dette arbejde.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-loven," LBK nr, 1 080 al O5/O9/2O13

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https://www.borqer.dk/Sider/Drikkevand-og-vandforbruq. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr.
vandindvind ingsanlæg/-boringer

Resum6

Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på

offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige

database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter: - Påbud meddelt efter lovens $ 62, stk. 1 om at det

ikke-almene vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger,

herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har desuden mulighed for at

indberette kogeanbefalinger. - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag

1 fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-almene anlæg. - Påbud efter lovens $ 36 om at sløjfe en

vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Formål

Formålet er, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendoms-

oplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Nu indføres regler i relation til DIADEM og

vandforsyningsloven.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Drikkevandsbekendtgørelsen" BEK nr 1 070 at 28/1O/2O19

Datakilde:

Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og

geotekniske data)

RappodkØbl 4/22O2O

Rapgon færdig 4/22020
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Grundvand - Dri kkevandsinteresser

Resum6

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

og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4

kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet

skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige bes$telse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende

indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne

udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet,

der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og

erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD),

men disse udpeges ikke længere.

Formål

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget iforbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden

er områderne blevet revideret iforbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015.

Baggrund

Drikkevandsområderne blev første gang udpeget iforbindelse med de amtslige regionplaner i 1997. Siden er

områderne blevet revideret i forbindelse med den nationale afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Miljømålsloven,'LBK nr 119 al 26/01/2017 samt "Vandforsyningsloven" LBK nr 118 aI 22/O2/2018

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Kontaktoplysninger

Administraiiv myndighed: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Resum6

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

og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Der udpeges to typer af fØlsomme

indvindingsområder; NitratfØlsomme indvindingsområder (NFl) og Spøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

(sFr).

Formål

Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages i forbindelse med grundvandskortlægningen, og har

til formål at sikre drikkevandsinteresserne. Udpegningen er etableret for at kunne gøre en særlig indsats for at

beskytte drikkevandet mod forurening, herunder især nitrat og sprøjtemidler Udpegningerne har betydning for

arealanvendelsen og kan medføre rådighedsindskrænkninger.

Baggrund

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFl) udpeges igrundvandsdannende områder, hvor grundvandet

allerede er nitratbelastet, eller hvor der er ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. Sprøjtemiddelfølsomme

indvindingsområder (SFl) er identificeret ud fra jordens følsomhed over for sprøjtemidler. SFI er udpeget for

Rappon købl 4/2 2O2O

Rappotl færdig 4/2 2020

Side 33 af 47

6l_



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

sandjorde, som er, eller vil kunne komme, i omdrift dyrkningsmæssigt, og hvor der kan være en særlig risiko for
udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet, selv om sprøjtemidlerne er godkendt og anvendes regelret.

Lovgivningsmyndi ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

'Lov om vandforsyning" LBK nr 1 1 8 af 22/02/2018 511a.

Datakilde:

Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Link til mere info:

httol//mst.dk/service/publikationer/publikationsa*ivl2o-17lmarlindsatsomraader-inden-for-

soroeitemiddetfoelsomme-indvindinqsomraader/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Rapporl købI 4/2 2020

Rapporl lærdig 4/2 2Q2A

Jordforurening

J ordf oruren i n gsattest

Resum6

Danmarks Miliøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af

områdeklassif icering.

Formål

Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventuel jordforurening.

Der er i Danmark kortlagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faKisk forurenede. Mange af

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

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

eller en anden forurenende virksomhed på grunden.

Baggrund

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

Lovgivningsmyndi ghed:

Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmårks MiljøPortal

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27/O3/2O17

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https://www. borqer. dklSider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen og regionen
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Kortlagt jordforurening - V1

Resumd

Et areal betegnes som korllagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på

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

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 al 27/03/201 7 53 samt bekendtgØrelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2O14.

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https://www. borger. dldSider/Forurenet-iord-aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

Kortlagt jordforurening - VZ

Resum6

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør,

at det med hø1 grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og

koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven, " LBK nr 282 al 27 /03/201 7 53 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)

Link til mere info:

https://www. borqer.dklSider/Forurenet-iord.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Regionen (For Bornholm: Bornholms Regionskommune)

0mrådeklassif icering

Resum6

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, Hvis

ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.

Flappoftkøbt 4/2 2020

Rappotl færdig 4/2 2020
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Baggrund

Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor.jorden antages at være lettere forurenet.

Større, sammenhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering,

når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet (yf. $ 50a, stk. 2\. StØrre, sammenhængende

områder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har viden om, at
jorden er lettere forurenet (jf. g 50a, stk. 3).

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven" LBK nr 282 al 27/03/2017 SSOa.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

httos://www.borqer.dk/SiderÆorurenet-iord.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud iht, jordforureningsloven

Resum6

Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lovom forurenetjord.

Der oplyses om påbud efter SS 9(2), 10, 44(211, 48, 72a, jf. S 7, stk. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

Formål

Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller

forebygge skadelig virkning lra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Lovgivningsmyndighed :

Milløstyrelsen

Lovgrundlag:

"Jordforureningsloven," LBK nr 2a2 af 27/03/201 7 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af

jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https://www.borqer.dklSider/Forurenet-iord. asox

Kontaktoplysninger

Administratjv myndighed : Kommunen

RapporlkøbI 4/2 2020

Rapponlærdig 4/22O2O

Natur, skov og landbrug

Fredskov
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Resum6

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

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

tilsammen sikrer den Iangsigtede skovdyrkning.

Formål

Fredskovspligien blev indfør1 for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten

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

Baggrund

Det fremgår af en ejendoms matrikeloplysninger og tingbogen, om et areal er fredskovspligtigt. De

fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige, En

fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er i færd med at vokse op til sluttet skov af højstammede

træer. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være ubevoksede arealer i en fredskov Som udgangspunkt

er fredskovspligtige arealer ifølge Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være

fredskovspligtige . 2. Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov 3. Arealer med skov,

der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller

indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning,

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Skovloven", LBKnr. 122 al 26/O1/2O17

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://mst.dk/erhverv/skovbru g/lovgivninq/ft edskovspliqten-oq-tilsvn/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Miljøstyrelsen

Tlf: 72 54 4O OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dkl

Majoratsskov

Resum6

Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under 6n ejer. Skovmyndigheden (mil.iøstyrelsens lokale

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

Formål

Formålet med at holde samlede skovstrækninger under samme ejer er at bibeholde så store driftsenheder, at

de kan bære en forstlig ledelse.

Baggrund

Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1919 så man en fordel i at holde majoratsskovene i så store

driftsenheder, at de kunne bære en forstlig ledelse. Disse skove udgjorde dengang, som de gør i dag, meget

store private skovdistrikter. De består ofte af store sammenhængende skovstrækninger, som kan være

fordelt på flere selvstændige elendomme i udstykningslovens forstand. I lensafløsningsloven blev det derfor

bestemt, at et majorats skovejendom skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede skovstrækninger',

og at de ikke samlede skovstrækninger kun kunne deles efter bestemte regler. Reglerne vedr. majoratsskov i

lensafløsningsloven er i dag ophævet.

Rapporlkø61 4/2 2020

Rappoft lædig4l2 2020
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Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Skovloven", LBKnr. 122 af 26/01/2017 57

Datakilde:

Matrikelregrsteret

Link til mere info:

http://mst.dk/erhverv/skovbruq/lovoivning/veiledninq-om-skovlovenl/ /

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsens lokale enhed

Ilf:72 54 40 OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dk/

Beskyttede naturtyper

Resum6

Vejledende registrering af naturtyper, som er besl<yttet efter naturbeskyttelseslovens S 3. Disse er: . sØer og

vandhuller med et areal på mindst 100 m2, . moser, enge, strandenge, strandsumpe, hederog overdrev med

et areal på mindst 2500 m2, . "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, . visse

udpegede vandløb & alle moser i f. m. bes$tede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset

om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af besllyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et besl<yttet

areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er besllyttet, Omvendt kan et areal som i

dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik,

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

Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet.

Formål

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og

planter. For at bremse denne udvikling er besiemte naturtyper besffiet gennem naturbesllyttelseslovens g 3.

Det dreler sig om knap 10 lo at Danmarks areal.

Lovgivningsmyndi ghed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 1 122 at O3/O9/2O18 , g3

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesMtelse/3-besl<vttede-naturtvper/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb

Rappon. købl 4/2 2O2O

Rappotl færdig 4/2 2020

Side 38 af 47

66



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

Resum6

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beslqyttet efter naturbeskyttelseslovens 5 3. Et

vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som besl!^tet. Trlstandsændring af beskyttet natur kræver

kommunens dispensation.

Formål

Vandløbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vigtige spredningskorridorer

i landskabet. Beslqyttelsen af udpegede $ 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i

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

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

beskrevet i vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeslqyttelsesloven", LBK nr 1 1 22 af 03/09/20.1 8, 53.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natlmal-nafurbeslorttelsey'3-beslMtede-naturtvperÆesl<vttelse-af-3-

naturtvper/vandloeb/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fu glebeskyttelsesom råder

Resum6

Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at

opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen

er beliggende indenfor et fuglebeskyttelsesområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne

på ejendommen.

Formål

Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.

Baggrund

Danmark har udpeget 1 1 3 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor

de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte

fuglearter. Fuglebeskyttelsesområderne har et samlet areal på ca. 14.700 kmz, fordelt med ca. 1 2.1 00 km2

som marine områder og ca. 2,600 km2 på land, svarende til ca. 82 o/o hav og 18 % land. Arealet på land

svarer til ca.6 Vo at Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca, 11 o/o af Danmarks havareal. Ca. 9.200

km'z af fuglebeskyttelsesområderne er samtidig udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er

fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets BEK, nr.926 al 27/06/2016

Rapporl købl 4/2 2020
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Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http ://mst. d[</natur-vand/natur/natura-2OO0/

Kontaktoplysninger

Adminrstrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Habitatområder

Resum6

Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en

gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og ader af dyr og planter.

Formål

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

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

med lodsejere. I skov der er fredskovspligtig, på havet samt på egne arealer forestår staten den aktive indsats.

Forvaltningen sker især på grundlag af miljømålsloven, skovloven og naturbeskyttelsesloven og et specifikt

udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper. Danmark har i alt udpeget 250 Natura 2000-områder.

I alt rummer de 1 13 fuglebesffielsesområder og 261 habitatområder. Et Natura 2OO0-område kan således

rummer et eller flere af disse, og de kan for habitat- og fuglebeskyttelsesområdernes vedkommende være helt

eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3 % aI deI danske landareal og 17,7 % af havet udpeget, hvilket

svarer til henholdsvis ca. 3.590 km2 og ca. 18.686 km2. For hvert område udarbejdes en bindende Natura

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

Baggrund

De naturtyper, der skal beskyttes i habitatområder, er dem: - Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige

udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi

de fra naturens hånd er begrænset. - Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa. De dyre- og

plantearter, der skal bevares i habitatområder, er dem: - Der er truede, sårbare eller sjældne. - Der kun findes
på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige

levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus.

Lovgivningsmyndighed:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beslgte og forbedre

vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Udpegningen er implemenieret i dansk lovgivning ved

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 926 al 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyitelse af visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

htto://mst. dk/natur-vand/natur/natura-2000/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Aappottkøbl 412 2020
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Ramsarområder

Resum6

Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig Lretydning for fugle. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen.

Formål

Formålet med ramsarområderne er ai beskytte vådområder, der har internatjonal betydning som levested for
vandfugle. Samtidig nyder en lang række andre planter og dyr godt af beskyttelsen.

Baggrund

Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7 .4OO km2, Det samlede areal er fordelt
med ca. 6.000 kmz som marine områder og ca. 1.400 km2 på land, idet de danske Ramsarområder ofte
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyndi ghed :

Miljøstylsen

Lovgrundlag:

"Ramsarkonventionen," som blev tiltrådt af Danmark i 1977, Bekendtgørelse om konvention om vådområder,
BEK nr. 26 af 04/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret i dansk lovgivning ved BEK nr 926
af 27 /06/2O16 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt besllyttelse af

visse arter.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

htto://mst.dly'natur-vancUnafur/international-naturbesMtelsey'ramsar-konventionen/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: lViljøstyrelsen

Landbrugspligt

Resum6

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2), Når en ejendom er
noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gaelder særlige regler

for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Landbrugsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Landbrugsloven" LBK nr 27. af O4/O1/2017

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://lfst.dk/landbruq/arealer-oo-eiendomme/landbruqsloven/landbruqspliot/

Rapporl kØbl 4/2 2020
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Landbrugsstyrelsen

Tlf: 33 95 80 0O

Email: landbruqsloven@lbst.dk

www: http://lbst.dkl

Rappon købl 4/2 2020

Rapporl tærdig 4/2 2020

Fredede fortidsminder, bygge- og
beskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder

Resum6

Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje, men
der eksisterer også fortidsminder som ikke umiddelbart er synligt for det blotte ø1e: Køkkenmøddinger, vigtige
oldtidsbopladser, jorddækkede ruiner af bygninger og veje mm. lfølge museumsloven må man ikke foretage
ændringer af fredede fortidsminder En ændring kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet,
Det vil sige, at ingen tiltag, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt.
Mange fredede fortidsminder er tinglyst på en given ejendom og vil derfor fremgå af elendommens papirer. Et
fortidsminde skal dog ikke være tinglyst for at være fredet. En del fortidsminder er alene pga. deres synlighed i

landskabet fredet uanset om de er registreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Andre typer af fortidspinder vil først
være fredet, når ejer har fået meddelelse herom fra Slots- og Kulturstyrelsen. Lovgivnlngen er i udgangspunktet
restriktiv, og for at opnå dispensation skal ændringen kunne betragtes som et særligt tilfælde. I disse tilfælde
er det Fortidsmindeenheden i Center for Kulturary Slots- og Kulturstyrelsen, der har bemyndigelse til at
dispensere fra beskyttelsen og give tilladelse til ændringer,

Formål

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

Baggrund

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

begyndelsen af 19OO-tallet da mange fortidsminder blev fjernet, at man indførte den første lov om fredede
fortidsminder, der blev underskrevet i .1gAZ.

Lovgivningsmyndighed :

Kulturministeriet

Lovgrundlag:

Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 S05 af 1 4. december 2006, S 29e-S 29h

Datakilde:

Fund og fortidsminder

Link til mere info:

https://slks. dklfortidsm inder-diger/fredede-fortidsminder/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og Kulturstyrelsen

HC Andersens Blvd. 2, 1553 København K

Tlf: 33954200

Fortidsmindebeskyttelseslinjer
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Resum6

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

og jorddiger kan være fredet. lfølge Naturbeskyttelsesloven er der fastlagt en beslqltelseslinje på 100

meter omkring flere synlige fredede fortidsminder. Denne besllyttelseslinje indebærer, at der ikke må

foretages ændringer fra fortidsmindets ydergrænse og 100 m ud uden tilladelse. Det er derfor ikke er

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

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

placering fremgår af et vejledende kort, der er offentligt tllgængelige på Miljøportalen wwrv,miljoeporlalen.dk

Fortidsmindebeskyttelseslinjen forvaltes af landets gB kommuner og de kan i særlige tilfælde give

dispensation til ændringer indenfor beslqyttelseslinjen. Slots- og Kulturstyrelsen, de kulturhistoriske museer,

interesseorganisationer m,Jl, er klageberettiget og kan indbringe aigørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Formål

Formålet med fortidsmindebeslqyttelseslinjen er at sikre fodidsmindernes værdi som landskabselementer,

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

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

fredede fortidsminder.

Baggrund

BeslqÅtelseslinjen 100 meter fra forttdsmindet blev indført i 1961

Lovgivningsmyndighed :

Miljø - og Fødevaremrnisteriet

Lovgrundlag:

Naturbeskyttelsesloven Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27 . juni 201 7, g 1 I

Datakilde:

Fund og fortidsminder

Link til mere info:

https://mst.dlc/natur-vand/natur/national-naturbeslMtelse/bvqoe-oq-beslqttelseslinier/

fortidsmindebeslMtelseslinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger

Resum6

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er bes(yttet mod tilstandsaendringer, jf. museumsloven.

Beskyttelsen gælder kun diger r landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og by-l
sommerhuszone. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er besMede
diger i et område.

Formål

Sten- og jorddiger er beskyttede, fordi de fortæller om historjen j landskabet gennem 2OOO år: om Danmarks

inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejedav, om driften i marken, om beskatnings og ejerforhold, De er

også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel

betydning for oplevelsen af landskabet.

Baggrund

Datasættet er tilveiebragt gennem Danmarks Miljøportals samling og harmonisering af digetemaet fra de

danske amter Datasættet vedligeholdes i dag af Slots- og Kulturstyrelsen.

Rappod købl 4/2 2020

Rappotl lærdig 4/2 2020

Side 43 af 47

7L



EJ€NDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4
9640 Farsø

Lovgivningsmyndighed

Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:

"Museumsloven", LBK nr 358 af O8/O4/2O14 S29a samt "Bekendtgørelse om besffiede sten- og lorddiger og

lignende", Bek. nr. 1 1 90 al 26/09/2013.

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

htto://slks. dk/fortidsminder-diqer/sten-oo-iorddiqer/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Skovbyggelinje

Resum6

Skovbyggelinjen er en buffezone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og

for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha, lndenfor byggelinjen er der forbud mod at

bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet.

Formål

Skovbyggeliniens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opreiholde skovbrynene

som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbes\ittelsesloven", LBK nr 934 al 27 /06/201 7 S 17

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturlcesMtdse/bvqqe-oq-besMtelseslinierAkovbvqqelinien/

Kontaktoplysninger

Adminlstrativ myndighed: Kommunen

Søbeskyttelseslinje

Resum6

Søbesllyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv lndenfor beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer,

d,v.s. der må ikke placeres bebyggelse, ioretages aendringer i terrænet, beplantningen o.l.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 af 27 /O6/2O17 g 1 6.

Rappodkøbt 4/2 2020
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Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

htto://mst.dI</natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqqe-og-beskvttelseslinier/soe-oq-

aabeslMtelseslinier/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: KommunenAappotl kø61 4/2 2O2O

Rappotl lærdig 4/2 2O2O

Åbeskyttelseslinje

Resum6

Åbes(yltelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som Ievesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv Der er indenfor beslqfltelseslinien tale om et generelt forbud mod

ændringer.

Lovgivningsmyndighed :

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeslryttelsesloven", LBK nr 934 aI27/06/2017 g 16

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeslolttelsdbvqqe-oo-besh/ttelseslinier/soe-oq-

aabeskyttelseslinier/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Kirkebyggelinjer

Resum6

Kirkebyggelinlen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven', 'LBK nr 934 af 27/06/2017,519

Datakilde:

Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:

http://mst.dky'natur-vand/natur/national-naturbesMtelse/bvqoe-oq-beskvttelseslinier/kirkebvqqelinien/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen
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Klitfredningslinje

Resum6

Klitfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende
tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Feks. må

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

hegn, eller placeres campingvogne og lignende, og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke

foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, Klitfredningslinjen er

en beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagenak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind

i landet fra kysten og i bebyggede områder typisk 100 meter fra kysten, Klitfredningslinjen kan nogle steder

strække sig op til 500 meter ind i landet, Derudover findes større og mindre arealer, der er klitfredede, og som

kan ligge langt fra kysten, f.eks. store sandmiler og indlandsklitter.

Formål

Formålet med klitfredningslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer

den nuværende tilstand og anvendelse samt at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Baggrund

Klitfredningens omfang er fastsat af StrandbesMtelseskommissionen og Miljømrnisteren efter høring hos

lodseiere, kommuner og amter. Klitfredning er registreret i matriklen og noteret itingbogen på de e.jendomme,

som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinjen vises ikke på umatrikulerede arealer på

digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af klitfredning er som hovedregel

omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven. " LBK nr 1122 af O3/O9/2O18 $8 samt bekendtgørelse om Klitfredning BEK 1061 af
21/08/2018

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://l(\/sterne,kvst.dk/klitfredninqslinien. html

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed : Kystdirektoratet

www: http://www.kvst. dkl

Stra ndbeskytte lsesl i nj e

Resum6

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

eksisterende tilstand. F.eks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller

terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages

udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. I åbne landskaber Iigger

strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre fra

kysten.

Formål

Formålet med strandbesl<yttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der

ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Rappo^ købt 4/2 2020

Rappotl færdig 4/2 2O2O
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Baggrund

Strandbesl<yttelseslinjens omfang er fastsat af Strandbeslq/ttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring

hos lodseiere, kommuner og amter. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen
på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattede af bestemmelsen. Strandbes(yttelseslinjen vises ikke
på umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af

strandbeskyttelse er som hovedregel omfattet af strandbeskyttelse.

Lovgivningsmyndighed:

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:

"Naturbeskyttelsesloven", LBKnr1122atO3/O9/2O18 515 samt "Bekendtgørelseom bygge- og
beskyttelseslinjer" BEK nr 1066 at 21/O8/2O18

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://hlsterne. kvst. dklstrandbeskvft elseslinien.html

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://www.kvst.dk/

Rappotlkøbt 4/22020
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For ejendommen
Gl. Viborgvej 4,9640 Farsø
Ejendommens adresse:.......

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

Kommune:.....

Ejerforhold:. . . . .

Enhedens samlede areal:.....

Anvendelse:....

Antal værelser:

Antal samlet fast ejendomme:

Antal matrikelnumre:... .. ......

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

Detali eret information om omfattede matrikelnumre

Matr,nr. Zg Grønnerup, Strandby

Matr.n r, 2ø Grønnerup, Strandby

Gl, Viborgvej 4,9640 Farsø

oolz/3

Vesthimmerlands Kommune

.. Privatpersoner eller interessentskab

.. 177 mz

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

....... 5

....... I

.......2

,..... ' 4

t
$n2____

Enxvenvssrt*r.rrri Rapport-lD : 57bf37 cc-1 632- 45b5-aef6-c526d1a91 437
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lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten,

Resume

Rapport købt 4/2 2020

Rappon færdig4/22O2O

Uddybning af enkelte svar

Økonomi.
Ejendomsskat (grundskyld) ...
Ejendoms- og grundværdi....
Forfalden gaeld til kommunen.

Planer
Zonestatus. . . . . . . . .

Lokalplaner. . . . . . . .

Kommuneplaner...
Spildevandsplaner

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold
Aktuel vandforsyning.

7
.7
.7
.B

I
o

'10

11

15

17
17
18

Natur, skov og Iandbrug 1B
Beskyttet natur 18

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer... .... . 19
Strand besl!r'ttelseslinje.

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

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

19

21

21

21
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Resum6
Bygninger

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4.Iebruar 2O2O

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?......
Oplysninger er indhentet d. 4.lebruar 2O2O

la, se bilag

Ejendommen har ikke noget energimærke

Ja, se bilag

RapporlkøbI 4/22O2O

Rapponfærdig 4/22O2O

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Byggeskadefonden (BvB)
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4.'februar 2O2O

Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2020

2.184kr

Ja, se bilag

890 000, kr

Nej

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Ja, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages aI køberen?. Ja, se bilag
Oplysninger er indheniet d. 4. februar 2O2O

Side 3 af 25
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Statstilskud eft er stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestaius er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4, februar 2020

Kommuneplaner
Kommuneplaner.............
Oplysninger er indhentet O. a. f"Oruår ZOZO

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 4.februar 2020

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Hovedstadsområdets transportkonidorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Landsplandirektiv " Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d. 4.Iebruar 2O2O

Landsplandirektiv " Udviklingsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d.4.februar 2O2O

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4.lebruar 2O2O

Nej

Nej

Nej

Nej

Rapporl købl 4/2 2O2o

Aappotl fætdig4/2 2O2O

Landzone

Nej

Se bilag,

la

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Side 4 af 25
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr- vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?. . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 4.'februar 2O2O

Nej

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2020

Nej

Jordforurening

Jordf oruren in gsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

la, se bilag

Kortlagt jordf orurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Påbud iht. jordforureningsloven

Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)?. Nej
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Natur, skov og landbrug

Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.. ..
Oplysninger er indhentet d. 4.Iebruar 2O2O

Nej

Rapponkøbt 4/2 2O2O

Rappotl færdig 4/2 2020

Nej

Nej

Nej

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...............
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere inflomation.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.....
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2O

Nej

Nej

Nej
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4.lebruar 2020

Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4.lebruar 2O2O

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 4. februar 2O2Q

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 4.lebruar 2Q2O

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 4, februar 2020

Strandbeskyttelsesli nje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeslqyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d, 4. februar 2020

Nej

Nej

Nel

Nej

Nej

Nej

.la

Rapponkøbt 4/2 2020

Rapport færdig 4/2 2020

Side 6 at 25
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Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?

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

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 4. februar 2O2O

Skatteår. . . . . . . .

Kommune......

Grundskyld.....

Grundskyld af værdi af skovbrug/|andbrug...........

Grundskyld af værdi af stuehus......

Dækningsafgift, erhvervsejendomme. . . . .

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

Dækningsafgift af grundværdi..

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

Skat ialt....

2.1 84 kr
Rappodkøbt 4/2 2020

Rappon færdig4/22020

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed. . . . Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle elendomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan
også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer.

Fra januar 201 I sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (elendomsvurderingsloven),
hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantværdi, som en
ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed
og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom,
men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i

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

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

lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2019 for ejerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den iidligere Vurderingslov For ejerboliger tages der afsæt i 2Ol 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).

Oplysninger vedr, Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 4. februar 2O2O

890,000, kr

Side 7 af 25
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Vurderingsår. . . .

Dato for seneste vurdering eller ændring.

Ejendomsværdi

Grundværdi.....

Fradrag. . . . . . . . .

Stuehus grundværdi.....

Stuehusværdi..

KontaktoplVsninger

Administrativ myndighed.

Telefonnummer. . . . . . . . . .

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

Vurderingsstyrelsen

7222 1616

https ://www.vurdst.dkl

Forfalden gæld til kommunen

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

ejendommen og dermed overtages af køberen?..

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

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingse.jendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestrlles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på e.jendommen, kan kommunen have
påbegyndt at rnddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv)
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til rnddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

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

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 4. februar
2020

Er der forfalden gæld på ejendommen?.

Forfalden gæld i alt...

Gælden er opgjort pr...........

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. . . . . . . . . .

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

Forfalden gæld bilag..... 
"

vedrørende: Eiendomsskat

,....... z01B

0t -t 0-201 B

. 890,000 kr.

...95,700 kr.

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

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

. 875,400 kr.Rapponkøbl 4/2 2O2O

Rapporl lærdig 4/2 2O2O

la

.....-......1d

6511,60 kr

14-04,2020

l4-04-2020

... .... Nej

.... Se bilag

Cældsooster
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Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Renter Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Gældsposter vedrørende: Rvkker Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Kontaktoplvsninger

6.1 I8,20 kr

r4t,40 kr

250,00 kr

RapporlkØbl 4/2 2020

Rappoft færdig 4/2 2O2O

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommenT

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

Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d, 4, Iebruar 2O2O

Side 9 af 25
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Rappon købt 4/2 2O2O

RappoÅtærdig4/2 2O2O

Zonestatus: Landzone

Matr.nr. 2g 6rønnerup, Strandby

Andel af matrikel dækket af zonen.

Matr.n r, 2ø Crønnerup, Strandby

Andel a{ matrikel dækket af zonen

Kontakto vsntnRer

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

100 %

100 7o

Kommunen

Kontakt egen kommune

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommenT

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag.

Lokalplaner, vedtagne

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

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 4. februar 2020

Lokalplan: Lokalplan nr. 71 for reFulering af vindmøller vest for LøFstørvei/
Viborgveifra Trend å i nord til Stistrup å isvd
Planens navn. ... Lokalplan
nr, 7l for regulering af vindmøller vest for Løgstørvej/Viborgvej fra Trend å i nord til Stistrup å i syd

Plannummer.... 71 Strandby

Kommune... ............. Vesthimmerlands

Navn på plandistrikt...... ............... Farsø

Planstatus.... Vedtaget

Dato for offentliggørelse af planforslag... 08-05,1991

Dato for vedtagelse af p1an.......... .........04-09-1 991

Dato for ikrafttrædelse af p1an.......... ........04-09-1 991

Dato for start af offentliggørelsesperioden................. ... 01-01 -l 900

Dato for slut på offentliggørelsesperioden........ 01-01-'1900

Generel anvendelse..... . Tekniske anlæg

Er det sandt, at zonen ikke reguleres af planens bestemmelser? .......1a

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

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

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

Specif ik anvendelse: Vindmølleanlæg

Specifik anvendelse.... Vindmølleanlæg

Matr,n r. 2ø Gr ønnerup, Strandby

Andel af matrikel dækket af plan.

Delområde A

Delområdenummer

Side l0af25
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Generel anvendelse..... ... Tekniske anlæg

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets bestemmelser?.......................1a

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

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

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

Specif ik anvendelse: Vindmølleanlæg

Specifik anvendelse..... Vindmølleanlæg

Rapport køtrl 4/2 2O2O

Rappofttærdig 4/22o2o

Matr.nr. 2ø 6rønnerup, Strandby

Andel af matrikelnummer dækket af delområdet.

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

100 %

Kontaktoplvsninger

Kommunen

Kontakt egen kommune

Lokalplaner, forslag

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, Lokalplaner, forslag er indhentet d. 4.Iebruar 2020

Lokalplan: AFLYSNING AF Lokalplan nr. 71

Planens Navn...... ........ AFLySNINC AF Lokalplan nr. 7l

Plannummer.... ............... A7l

Kommune...... ...... Vesthimmerlands

Planstatus...... ... Forslag

Dato for offentliggørelse af planforslag.. 25-01 20lB

Dato for siart af offentliggørelsesperioden................. ... 26-01 -Z0l I
Dato for slut på otfentliggørelsesperioden................. .... 23-03-Z0l B

Generel anvendelse..... ................ Andet

Er det sandt, at zonen ikke reguleres af planens bestemmelser? ......... Ja

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

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

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

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

Specif ik anvendelse: Andet

Specifik anvendelse.........

Matr.nr. ?ø 6r ønnerup, Stra nd by

Andel af matrikel dækket af plan.

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.

Andet

100 %

Kommuneplaner

Kommuneplaner.........

Side1l af25

Kommunen
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Kommuneplaner, vedtagne

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen.

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

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af Iokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansøgninger om byggetilladelse.

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for
delområderne og som hovedregel angiver:
- arealets overordnede anvendelse
- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens største hø1de

- og andre szerlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 4. fel:i"uar 2O2O

Kommuneolan: Kommu neplan 2017

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

Kommune-.....

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

Dato for ikrafttrædelse af plan...

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

Matr.nr. 2g Grønnerup, Strandby

Matr.nr. 2ø Grønner up, Stra nd by

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt eqen kommune

Rappod købt 4/2 2020

Rappon lærdig4/22020

Kommuneplan 201 7

... Vesthimmerlands

........ I 4-12-2017

........03-04-20t B

................. Link

Kommuneplaner, forsla g

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 4. februar 2O2O

Kommuneplanramme, vedta get

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d.4. februar 2O2O

Kommune an: Stistru - Blandet boli erh m n n 2017

Planens navn-............ . Stistrup - Blandet bolig og erhverv - Kommuneplan 201 7

Plannummer.... .......... 33 L 25

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører......... .. l8020l I

Navn på plandistrikt.. 33 Stistrup

Planstatus...... ....... Vedtaget

Dato for vedtagelse af p1an.......... 14-12,20)7

Dato for ikrafttrædelse af p1an.......... .. ..03-04-201 8

Generel anvendelse..... Blandet bolig og erhverv

Side 12 af 25

87



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

Fremtidig planzone........ ...... Landzone

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

Maksimalt antal etager..... .. ........ I ,5

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

Notat om områdeanvendelsen.............. Afgrænset landsby

Notat om bebyggelse..... 30 for boligbyggeri

Notat om opho1d.......... .......... 8,5 m

Notat om infrastruktur..... .... I med udnyttelig tagetage

Notat, andet... . Anvendelsen
fastlægges til blandet bolig og erhverv. 0pførelse af ny boligbebyggelse skal overvejende ske som
huludfyldning, Ved etablering af erhverv skal der lægges vægt på, at der er tale om erhverv, der uden
genevirkninger kan indpasses i den eksisterende bebyggelse, og som naturligt hører hjemme i landsbyen,

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

RappotlkØbt 4/2 2020

Rappotl færdig 4/2 2O2O

Specif ik anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse.....

Maksimal bebyggelsesprocent. . . . . . .

Bebyggelsesprocenten beregnes for

Specif ik anvendelse: Landsbyområde

Specifik anvendelse.

5pecif ik anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse...

Matr.nr. 2g Crønnerup, Strandby

Andel af matrikel dækket af plan.

Boligområde

...................30 0Å

Det enkelte jordstykke

Landsbyområde

Erhvervsområde

100 %

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 4. februar 2O2O

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstraiegi, vedtaget er indhentet d. 4. februar 2O2O

KommuneDI an: Plan- os vetiehedsstrateei Z0 1 5

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

Plannummer....

Kommune......

Planstatus. . . . . .

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

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

Dato for ikrafttrædelse af plan...

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

Matr.nr. 2g Grønnerup, Strandby

Matr,nr. 2ø Grønnerup, Strandby

Plan- og bæredygti8hedsstrategi 201 5

.. P&8201 5

...... Vesthimmerlands

.. Vedtagel

Fuld revison

17-12-2015

17-12-2015

..... Link

Side13af25
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Kommuneolan: Plan- oe iehedsstrateei 2011

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

Plannummer..

Kommune......

Planstatus....

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

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Matr.nr, 29 Grønnerup, Strandby

Matr.nr. 2ø Grønnerup, Strandby

Kommuneolan: Plan- op BiP redvetiehedsstratesi 20 1 B

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

Kommune......

Planstatus.....

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

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Matr.nr. Zg Crønnerup, Strandby

Matr,n r. 2ø Grønnerup, Strandby

.. Plan- og bæredygtighedsstrategi 201 1

P&B 20t I

......... Vesthimmerlands

O. r,r r.urr.. ur.;.;.,.l' JrT:.:
26-04-2012

.............. 09,05-201 2

........ Link

F,apporlkøbt 4/2 2020

Rappon færdiq4/22A2O

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 201 B

...... Vesthimmerlands

Vedtaget

Fuld revison

I 0-t 0-z0t I
...........23-r 0-201 9

...... Link

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Kommu neD lan: Plan- os bæredvetiehedsstrateei 2007

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

Kommune......

Planstatus. . . . . .

Omfang af revision......

Dato for ofientliggørelse af planforslag.....

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

Dato for slui på offentliggørelsesperioden..

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

PIan- og bæredygtiehedsstrategi 2007

...... Vesthimmerlands

................. Forslag

Fuld revison

03-r 0-2007

03-t 0-2007

2B-1 1 -2007

..... Link

Matr.nr. 29 Crønnerup, Strandby

Matr.nr. 2ø Gr ønnerup, Strand by

Kommuneplan: Plan- og bæredvgtiehedsstrateei 201 5

Planens navn.

Kommune....

Planstatus....

Plan- og bæredygtighedsstrategi 201 5

...... Vesthimmerlands

... Forslag

Side 14 at 25
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Omfang af revision.......

Dato for offentliggørelse af planforslag...

Dato for start på offentliggørelsesperioden.. . . . . .

Dato for slut på offentliggørelsesperioden. . ... . .. . . .. . .. . .

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

Matr.nr. 2g Grønnerup, Strandby

Malr,nr. Zø 6rønnerup, Strandby

Kommuneplan: Plan- og bæredvgtighedsstrateei 201 1

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

Plannummer....

Kommune...

Planstatus....

Omfang af revision.......

Dato for offentliggørelse af planforslag. .. . .

Dato for start på offentliggørelsesperioden

Dato for slut på offentliggørelsesperioden.

Link til plandokument.....

Matr.nr. 2g Crønnerup, Strandby

Matr.nr. 2ø Gr ønnerup, Stra ndby

.. Plan- og bæredygtighedsstrategi 201 1

....... Planstrategi 201 1

............. Vesthimmerlands

.. Forslag

Delvis revision af områder eller planemner

I t-01-2012

.... ... Link

Fuld revison

0B-t 0-201 5

2t-10-2015

r B-r I,zot 5

......... Link

Bappon kø61 4/2 2020

F7appofi. færdig 4/2 2020

Kommuneplantillæg, vedta get

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 4. februar 2O2O

Kommuneplanti llæg, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d, 4.Iebruar 2O2O

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 4. tebruar 2O2O

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 4. februar 2O2O

Spildevandsplaner

Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? la
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Kloakopland, vedtaget

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

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

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d, 4. februar 2020

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?

Matr.nr. 29 Grønnerup, Strandby

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Matr,nr, Zg 6rønnerup, Strandby

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Kontaktoplvsn inger

Administratjv myndighed. Kommunen

Kloakopland, forslag

Se forklarlng under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 4, februar 2O2O

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Kontakto tnger

Administrativ myndighed. Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

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

spildevandsforsyning helt eller delvist.

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 4. februar
2020

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

Rappotlkøbt 4/2 2020

Rappotl færdig 4/2 2020
la

Spildevandsolan: FCO1 - Soildevandskloakeret (der af ledes kun spildevand)

Navn på område med kloakopland................. ................... FCO1

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

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

Soi ldeva ndsnl an: FCOZ - Ukloakeret

Navn på område med kloakopland......... ......... FC02

Eksisterende kloaktype for området.... ........ Ukloakeret

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

Planlagt kloaktype.......

Årstal for planlagt ændring af status.

Årstal for planlagt ikrafttrædelse......

96 o/o

O o/o

Nej

Sidel6af25

Nej
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Kontakto ntn

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

Kommunen

Kontakt egen kommune

Rapporl kø61 4/2 2020

Rappon (ærdig 4/2 2020

Udtræden af Spildevandsforsyning, forsla g

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 4.lebruar 2O2O

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

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. .. . Kommunen

Renseklasse

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

Oplysni n ger vedr. Renseklasse er i ndhentet d. 4. f ebruar 2O2O

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

Kontaktoplvsninger

Nej

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

Kommunen

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand

Aktuel le afløbsforhold

Hvilke af løbsforhold er der registreret for ejendommenZ
Af løb til spildevandsforsyningens renseanlæg

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

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indheniet d. 4.lebruar 2O2O

Matr,nr, 2ø Grønnerup, Strandbv

Afløbsforhold. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matr.nr. 2 Crønneru Strand

Afløbsforhold. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Kontaktoplvsn inger

Administrativ myndighed.
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Kontal(oplysninger - forklaring. Kontakt egen kommune

Rapponkøbt 4/2 2O2O

Rappon færdig 4/2 2020

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommenT
Prjvat, alment vandf orsyningsanlæg

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

Oplysningervedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 4.februar 2O2O

Matr,nr. Zø Grønneruo, Strandbv

Vandforsyning..

Matr,nr. Zg Crønnerup, Strandbv

Privat, alment vandforsyningsanlæg

Privat, alment vandforsyningsanlægVandforsyning

KontaktoplvsninFer

Adminisvativ myndighed.... Kommunen

Natur, skov og landbrug

Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlØb på ejendommenT

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv "Eesffiede naturtyper" og "Beslryttede vandløb".

Beskyttede naturtyper

Vejledende registrering af naturtyper, som er besl!r'ltet efter naturbeskyttelseslovens S 3.

Disse er:
. søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2,
. moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500
m2,
' "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 25OO m2,
. visse udpegede vandløb & alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb.
Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur
kræver tilladelse (dispensation).

Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet,
Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det.
Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed m. m.) der
algør, om det er beskyttet eller ej, Registreringen er derfor vejledende
Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og
vurdering af arealet.

Oplysninger vedr, Beskyttede naturtyper er indhentet d. 4. Iebruar 2O2O

Matr,nr. Zg Crønnerup, Strandbv

Er der beskyttede naturtyper på matriklen?

0mråder på matriklen:

eruD, Strandbv

la

Matr.nr. 2ø Grønn
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0mråder på matriklen:

Naturtype. . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger - forklaring.
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Strandeng (l stk.)

Rappon kØbl 4/2 2O2O

Rappod lærdig 4/2 2O2O

Kommunen

Kontakt egen kommune

Beskyttede vandløb

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er besl!y'ttet efter
naturbeskyttelseslovens g 3.
Et vandløb er kun bes$tet, hvis det er udpeget som beskyttet.
Tilstandsændring af beskyttet naiur kræver kommunens dispensation.

Oplysninger vedr. Beskyttede vandløb er indhentet d. 4. februar 2O2O

Matr.nr. Zs Grønneru p, Strandbv

Er der beslqttede vandløb på matriklen?

Matr.nr rønneru Stra

Er der beslryttede vandløb på matriklen?

Kontakto inger

Nej

Nej

Administrativ myndighed.......
Kontal(oplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Fredede fortidsminder, bygge- og
beskyttelseslinjer

Stra ndbeskytte lses I i nje

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinjeT

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

Oplysninger vedr. Strandbesllyttelseslinje er indhentet d. 4, februar 2O2O

Matr.nr. 2R Crønnerup, Strandbv

Er matriklen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?

Matr.nr, 2ø Grønnerup, Strandbv

Er matriklen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?

Omfang af strandbeskyttelse på matriklen. . . . .

Kontaktoplvsn inRer

Nej

Administrativ myndighed.
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Kontaktoplysninger - forklaring.

www adresse-...

Kystdirektoratet

http://www.kyst.dk/
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0m ejendomsdatarapporten

F,apporIkøktl 4/2 2O2O

Bappoft færdiT 4/2 2020

Generelt om ejendomsdatarapporten

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

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

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

ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport

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

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

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

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

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

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

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

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og oblektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.

Side 2l af 25

96



EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Gl. Viborgvej 4

9640 Farsø

Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis),
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.

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

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

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

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

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

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

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

lndef rysning af grundskyldsstigning
Fra 2o18-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen belyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundsllyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når ejendommen sælges-

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætler ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning, Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 20l 1-vurderingen nedsat med 2/z
procent for private ejendomme. For erhvervselendomme bruges vurdering en lra 2O14.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 201 1 og for
erhvervsejendommelra2O12. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

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

Rappod kø61 4/2 2020
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Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som aIgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger, Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen, lndberetningen omfatter sager, som modtages i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polen.

Rappotlkøbl 4/2 2020
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af
sammenhængende naturområder styrkes.

Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

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

Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9,

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

6rundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde, Afhængig a{

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen.

6rundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at besl!y'tte drikkevandet nrtrat- og sprøltemiddelfølsomme indvindingsområder,

Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.

Jordf orureningsattest
Danmarks N/iljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

Kortlagt jordf orurening
Kortlagtlordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv vidensniveau 1 (Vl)og/ellervidensniveau2l'/2)
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

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

Påbud iht, jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.

Der oplyses om påbud efter $$ 9(2), 10, 44(2), 48,72a, jf. S 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

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

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

lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve m4oratsskov noteringen på hele eller dele af skoven.

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

lnternationa le naturbeskyttelsesområder
lnternationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder, Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder,

kan der være begraensninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Rapponkøbt 4/2 2O2O
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Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler, Det betyder, at der gælder
særllge regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende,

Fredede f ortidsminder og f ortidsmindebeskyttelseslinjer
Vedr, fredningsstatus:
A. Fredet tør 1937
B. Fredet 1937 eller senere

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

u.-

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

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

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

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

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

Strandbeskyttelseslinje
låbne landskaberliggerstrandbeskyttelseslinjen typisk300 m fra kysten. lbebyggedeområdertypisk 100 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.

F,apport kø6t 4/2 2020
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Gl. Viborgvej 4,9640 Farsø
Ejendommens adresse:...

Ejendomsnummer:........

Kommune:......

Ejerforhold:. . . . .

Enhedens samlede areal:.

Anvendelse:....

Antal værelser:

Antal matrikelnumre:......

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

Detalieret information om omfattede matri kelnumre

Matr.nr. Zg Crønnerup, Strandby

Matr.n r. 2ø irønnerup, Stra ndby

Cl. Viborgvej 4,9640 Farsø

001 273

Vesthimmerlands Kommune

.. Privatpersoner eller interessentskab

...............177 m'z

Fritliggende enfamjlieshus (parcelhus)

....... 5

'.,....2
....... 4

*tfå
1'--
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber,
NB: Hvis vurderrngsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

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

forbindelse med inddrivelsesforetningen. StØrrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder geeldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der haefter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår

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

Oplysninger vedr. er indhentet d.

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i alt....

Gælden er opgjort pr...............

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. . . . . . . .. . . .

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

Cældsposter vedrørende: Eiendomsskat

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Bilag dannel 4/2 2020

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

6.51 1,60 kr

14-O4-2O20

1 4-04-2020

.......... Nej

Ejendomsskat

. . 6,1 r 8,20 kr

.1,091,93 kr

0t-08-201 9

.......... Nej

...521 ,21 kr

01,08-2019

.......... Nej

r ,301 ,55 kr

0l -08 201 9

. .. . . Nej

. I .091 ,94 kr

03-02-2020

.......... Nej
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Gl, Viborgvej 4
9640 Farsø

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

6ældso

...581,25 kr

0l-02-2020

. . ..... Nej

, r,510,32 kr

0l-02-2020

......... Nej

Renter Ejendomsskat

143,40 kr

.....437 kr

I 5-08-201 9

......... Nej

...... 2,08 kr

1 5-08-20r 9

.....,.... Nej

,.....5,21 kr

I 5-08-201 9

......... Nej

.. . ... 4,37 kr

0t-09-2019

.......... Nej

......5,21 kr

0t-09 20r9

.......... Nej

......4,37 kr

02-t 0-20r 9

.......... Nej

.. .... z,0B kr

02,r 0-201 I
.......... Nej

Bilag dannet 4/2 2020

r vedrørende: Renter E ndomsskat

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Fodaldsdato....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

Side 3 af 5
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Gl, Viborgvej4

9640 Farsø

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

For-faldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

6æl

02-t 0-201 I
.......... Net

...... 4,37 kr

02-t t -zOt 9

.......... Nej

...... 2,08 kr

0z-t I -20r 9

.......... Nej

......5,21 kr

02-t t -z0t 9

.......... Nej

......4,37 kr

01 -t 2-201 I
.......... Nej

...... 2,08 kr

0r -t 2-z0t I
.......... Nej

......8,74kr

03-02-2020

.......... Nej

.... 10,42kr

03-02-2020

.......... Nej

... 61,78 kr

1 4-04-2020

......... Nej

Rykker Ejendomsskat

250,00 kr

Bilag dannel 4/2 2O2O

vedrørende: Rvkker Ei

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side 4 af 5

endomsskat
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Gl, Viborgvej4

9640 Farsø

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.. 250,00 kr

I 5-08-201 I
......... Nej

Bilag dannet 4/2 2020

Side 5 af 5
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Gl, Viborgvej4

9640 Farsø

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor, Der
oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse,
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny e1er. Fortrinsretten
fremgår af Tinglysningslovens S 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.

Bilag dannel 4/2 2020

Side 6 af 5
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr, Zg, Crønnerup, Strandby

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 4.Iebruar 2O2O.

l

a

'*

t

t .f
!

:i

I'

.å

's
d en for D ing og effeletivir

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatusl

Offentlig

Privat fælles

- 

Øvrige (prival/almenludlagt privat fælles)

Planlagt nedklassificering

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte privaie fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunån for oplysning om disse. 107
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Kort over vejforsyning

Vejf orsyn i n g omkri n g matr,nr, 2ø, Cr ønner up, Strandby

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 4. februar 2O2O.

.t
.t,.

Zt

ra
t
,i.

"t

.,

t

'.,

tt
f

di
.s:

1

s

ttl

175 m, I
€ Styrele en for Datafo rng og

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus

Offentlig

Privat fælles

- 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)

Planlagt nedklassificering

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. ofientlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunån for oplysning om disse.

t.
t,
T

!r 
t''i.l
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureni ngsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet
''lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data liggerhos regionen og kommunen, hvorden aktuelle matrikel erbeliggende.
Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
E jerlavsnavn Grønnerup

Matrikelnummer 29

Region Region Nordjylland

Kommune Vesthimmerlands Kommune

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

nærheden af det søgte).

2o

,:.

Danrnarks Mlljdportal
Data orn miljøet i Danrnark

J o rdfo ru re n i ngsattest

Den 04-02-2020, kl. 09:12

I try**rnwr<*tr*qlioq

! uq'a*r*r<odrægdrq

l.maurenlnarf:

f ronrr*"*

lrrna**"*r
! rann**"ot

I .fonUmmna*nquVt

$ e;una-nmi"

ffi| r,åU** - tænquvurøld. 
"itH,lt

4 8 4 8 c ae e - 1 1 6 e- 4 c7 5- ad4 0- a8 ea9f7 t@.2
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Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.m iljoeportal.dk



Itlordiylland

Danmarks Miljdportal
Data orn nriljeet i Danrnark

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.m iljoeportal.dk

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

region@rn.dk

www.rn.dk

Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Den 04-O2-2020, kl. 09:'12

4 848caee- 1 1 6e-4c75- ad 40- ajeagfT AaT2
Side 2 af 3

Adresse Himmerlandsg ade 27 | 9600 Aars
Mail post@vesthimmerland.dk

Web http://bo rg e r.vesthimmerland.d k/site.aspx?
MenulD =629&Langref=208&Area=&toplD =&Article lD =17414&expand lD =5610&modulelD =

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at
din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data
ikke er opdateret.

tJeEthlmmerland,s Kommun€



Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1280 København V,
www.m iljoeportal.dk

Den 04-02-2020, kl. 09:12

4 8 4 8 c aee- 1 1 6 e- 4 c7 5 - ad40 - aB e a9f7 },BP2
Side 3 af 3

Danmarks Miljdportal
Data orn miijøet i Danryrark

Bilag

Jordforurening, Vl
Etareal betegnessomkortlagtpåvidensniveaul (Vl),hvisderertilvejebragtenfaktiskvidenomaktiviteterpåarealeteller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (v2), hvis der ertilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
hø1 grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle
anvendelse til boli gformål

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af korflægningen

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages atvære lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå' Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op tilet områdeklassificeret areal
fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over
matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.



Danrnarks Miljdportal
Data om miljøet i Danrnark

J o rdfo ru re n i ng sattest

Den 04-02-2020, kl. 09:13
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Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den feellesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. lattesten bruges også begrebet
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende.
Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Grønnerup

Matrikelnummer 2ø

Region Region Nordjylland

Kommune Vesthimmerlands Kommune

Kort
Placeringen afden søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V
www.m iljoeportal.dk



Danmarks Miljdportal
Data am miljøet i Danmark Den 04-O2-2020, kl. 09:13

Ncrdjylland
Kont

Adresse
Mail

Web

Bemærkning

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.miljoeportal.dk

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

region@rn.dk

www-rn.dk

Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Himmerlandsgade 27 19600 Aars
Mail post@vesthimmerland.dk

Web http://borg er.vesthimme rla nd.d k/site.aspx?
M enulD =629&Langref=208&Area=&top lD =&ArticlelD =17414&expand lD =5610&modulelD =

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at
din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data
ikke er opdateret.

9288d54b- 1 5ed-4 1 42-b22 1 -565b935e0d9
Side 2 af 3
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Jordforurening, Vl
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealei eller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle
anvendelse ti I boli gformål

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktetsom område, hvor jorden antages atvære lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammerfra en
tegning af matriklen på kort. lenkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke
informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal
fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over
matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Danmarks Miljdportal
Data orn rniljøet r Danrnark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.m iljoeportal.dk

D en 04-02-2020, kl. 09:'1 3

9288d 54b- 1 Sed- 4 1 42-b22 1 -565b935dcU49
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Enxvrnvs- oG BYGGEsTyRELsEN

e Huseftersyn
Ti lstands rapport for ejendommen

Sælger:
Marianne Gaardhøje

Adresse

GI. Viborgvej 4

Postnr,

9640

Dato

28-09-2006

By

Farsø

Udløbsdato
28-03-2007

HE nr
2329

Lb. nr.

H-06-02329-0107

Kommunenr./Ejendomsnr
809-14053

Matrikel/Ejerlav:
2G Grønnerup, Strandby

lnternt sagsnummer
Gl. Viborgvej 4,9640

lndhold

Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Tilstandsrapport for ejendommen 4

Resum6 af huseftersyn - beboelsesdelen 5

Registrering af bygningens tilstand (noter) 6

Sælgers oplysninger om ejendommen I

Bygningskonstruktioner - oplysninger til
ejerskifteforsikring

13

Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn

Har du behov for yderligere information om
huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du
besøge hjemmesiden www.hesyn.dk

Du kan også få information om
husef.tersyn i Erhvervs- og Boligstyrelsens
folder om huseftersyn. Hent folderen hos
din lokale ejendomsformidler.

115



e. H useftersyn HE nr

2329

Lb. nr.

H-06-02329-0 1 07

Tilstandsrapport

Version 6.1

Vigtige oplysninger om huseftersyn

lnden du køber eller sælger ejendom, bør du vide noget om

huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.
I det følgende får du en kort introduktion til disse emner.

Du kan få meget mere at vide på hjemmesiden

www.hesyn.dk.

Huseftersyn

Et huseftersyn er en professionel vurdering af, om
bygninger på en ejendom er i ringere stand end tilsvarende
bygninger af samme alder.

Eftersynet bestilles af sælger og udføres af en
bygningssagkyndig, der er beskikket af Økonomi- og
Erhvervsministeriet. En bygningssagkyndig gennemgår hver
enkelt del af en bygning for at afdække synlige skader og

tegn på skader.

Ved at præsentere køber for en tilstandsrapport og et tilbud
om en ejerskifteforsikring - inden køber underskriver
købsaftalen - fritages sælger for sit normale 2O-årige ansvar
for skjulte skader.

Det er en forudsætning for sælgers ansvarsfritagelse:

. at tilstandsrapporten er udarbejdet eller fornyet af den
bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag,
hvor køberen modtager rapporten

. at sælger tilbyder at finansiere halvdelen af præmien på

den tilbudte ejerskifteforsikring, samt
. at sælger sikrer sig, at køber er bekendt med ordningens
retsvirkninger (bortfald af dei 20-årige sælgeransvar).

Det bemærkes, at sælger dog fortsat kan hæfte for:

. forhold uden for en bygning (f.eks. forurenet jord)

. ulovligheder

. bevidst eller groft uagtsomt at have givet ukorrekte

Gennemgang af huset

Huseftersynet afdækker synlige skader, som nedsætter
bygningernes funktion eller værdi nævneværdigt (f.eks. brud,
lækage, revnedannelser eller ødelæggelser). Desuden
afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der
giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en
egentlig skade.

Gennemgangen er visuel. Dvs. at den bygningssagkyndige
vurderer bygningernes tilstand ud fra det, han umiddelbart
kan se (synlige bygningsdele).

Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske
hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage

destruktive indgreb i en bygning uden aftale med sælger.

Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige

ikke kan opdage, og som derfor ikke vil fremgå af
tilstandsrapporten. De pågældende skader vil dog oftest

være dækket af ejerskifteforsikringen.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport indeholder både den

bygningssagkyndiges dokumentation af huseftersynet og

sælgers oplysninger om bygningernes tilstand,

Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, du som
køber bør tillægge betydning ved din vurdering af
bygningernes tilstand.

Den bygningssagkyndige angiver skaderne ud fra

karakterer, der afspejler, hvor alvorlig skaden er for den

enkelte del af en bygning, jf. nærmere nedenfor.

Du bør være opmærksom på, at karaktergivningen er en

byggeteknisk vurdering. Den kan ikke tages som et udtryk

for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Ti lstands rapporten omfatter ikke...

En tilstandsrapport er ingen garanti for, at bygningerne på

en ejendom kun har de skader, der er omtalt.

Da huseftersynet er en visuel gennemgang, kan der være

skjulte skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Desuden er følgende punkter ikke omfattet af
huseftersynet og tilstandsrapporten:

. el- og ws-installationernes funktion

. æstetiske eller arkitektoniske forhold

. sædvanligt slid og bygningernes normale

vedligeholdstilstand
. bagatelagtige forhold, som kan antages ikke at påvirke

bygningernes brug eller værdi nævneværdigt
. planløsningen og bygningernes indretning samt

bygningernes placering på grunden
. bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse

overtrædelser af bygningslovgivningen
. løsøre, såsom hårde hvidevarer
. udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg
. markiser og baldakiner
. indretninger/installationer uden for bygningerne.

Erhverus- og Byggestyrelsen Sekretåriatet for Huseftersvn
Gregersensvei

Postboks'141
DK-2630 Taaskup side 2 af 14 116



e. Huseftersyn HE nr

2325

Lb. nr.

H-06-02329-0 1 07

Tilstandsrapport

Version 6.1

Tillæg til tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten kan være suppleret af tillæg. De kan
indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men de kan også indeholde
oplysninger, som udbygger tilstandsrapportens
oplysninger. Tillæggene er ikke omfattet af
H useftersynsordn ingen.

En allonge er derimod en tilføjelse til/eller korrektion af
oplysninger i tilstandsrapporten og er derfor omfattet af
H useftersynsordningen.

Ejerskifteforsikring

Når du køber hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring. En

ejerskifteforsikring dækker købers risiko for skader ved
bygningerne. Det anbefales derfor at tegne en
ejerskifteforsikring. Sælger betaler halvdelen af
forsikringspræmien. Selvom du fra sælger har fået et tilbud
fra 6t forsikringsselskab, står det dig frit for at vælge et andet
selskab.

Tilstandsrapporten er grundlaget for en ejerskifteforsikring
En ejerskifteforsikring kan beskytte dig mod omkostninger
til udbedring af skader, som du ikke kendte til på

købstidspunktet.

Ejerskifteforsikringen dækker således skader, som ikke
fremgår af tilstandsrapporten. Har du ikke tegnet en
ejerskifteforsikring, er du ikke dækket ind over for disse
skader. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som er
opstået, efter du har overtaget huset.

Dækningsomfang kan variere, men vil fremgå af
forsikringstilbuddet og forsikringsbetingelserne. Der er i

lovgivningen fastsat minimumskrav til omfanget af
dækningen.

Du kan læse mere om dækningen på ejerskifteforsikringen
i Forsikringsoplysningens pjece "Værd at vide - før tegning
af en ejerskifteforsikring", www.forsikringsoplysningen.dk.

Den bygningssagkyndige

Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller
sælger. Det er hans opgave at give et objektivt billede af
ejendommens umiddelbare tilstand.

Som bygningssagkyndig skal man have en byggeteknisk
grunduddannelse, en efteruddannelse i reglerne for
bygningsgennemgang samt mindst fem års erfaring i at
gennemgå og vurdere bygninger.

Den bygningssagkyndiges ansvar

Den bygningssagkyndige kan gøres ansvarlig for en

mangelfuld gennemgang af bygningerne på ejendommen

Det gælder f.eks. en manglende registrering af synlige

skader eller en åbenlys forkert beskrivelse af skaden i

tilstandsrapporten. Til gengæld kan han ikke gøres

ansvarlig for skjulte skader, der ikke var mulige at

konstatere ved huseftersynet.

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med forhold i din tilstandsrapport, kan du

klage til Ankenævnet for Huseftersyn. Her behandler man

klager fra både køber og sælger over tilstandsrapporter og

tager stilling til den bygningssagkyndiges ansvar. Målet er
en hurtigere afgørelse af tvister mellem parterne ved

hushandler, så du slipper for lange retssager.

Ankenævnet kan behandle klager fra både køber og sælger
over tilstandsrapporter udfærdiget efter 1. januar 2000 af
beskikkede bygningssagkyndige. Du kan klage, hvis synlige

skader ikke er registreret i tilstandsrapporten, eller hvis de

er beskrevet åbenlyst forkert.

Du kan klage til ankenævnet på et særligt klageskema. Det

kan du hente på ankenævnets hjemmeside,

www.husanke.dk, eller få ved telefonisk henvendelse til

ankenævnet.

Når klageskemaet sendes til ankenævnet, skal du

vedlægge relevante bilag, herunder tilstandsrapporten. Det

koster 275,- kr. at klage, men beløbet tilbagebetales, hvis

ankenævnet afuiser at behandle sagen, eller hvis du får helt

eller delvist medhold i din klage.

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for
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Ti lstandsrapport for ejendommen
Ejendommen besigtiget:
Starttidspunkt: 13:30

Postnr.: 9640 By:

26-09-2006

Sluttidspunkt:
Farsø

14:45
Vei GL Viborgvej 4

Sælger:

Navn: MarianneGaardhøje

Vej: Gl. Viborgvej 4, Stlsfrup

Telefon: 48484780
Postnr.: 9640 By: Farsø

Mobiltlf.: E-mail

Følgende materiale forelå:

BBR-ejermeddelse af: 20-09-2006 Forsikringspolice:
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Energimærke:
Andre bygningsoplysninger:

Da der ikke foreligger tegninger over bygningerne er de angivne, ikke synlige, konstruktioner skønnede.
Ejendommen var ved besigtigelsen beboet og futd møbteret.
I besigtigelsen af ejendommen dettog 2 personer.

Bygningsbeskrivelse:

Boligtype: Enfamilieshus

Ejendommen:

Bygnr Bygn. Anvendelse

A Beboelse

Opført år

1897

Typehus

Etager ud over
kælder og
tagetage

1

Bebygget areal

m2

Udnyttet

tagetage

m2

0

Brutto etageareal

m2

Bolig
177

Total

177

Kælder
0

Erhverv
0

02

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.

B Udhus/skur 1 225 0 0 0

Bemærkninger

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?

A

A

B

Nej

tr

!

tr

Ja

tr

tr

tr

tr

tr

Bygning

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
vægge, som ikke er visuelt tilgængetige pga møbler og inventar mv. samt vægge bag
pladebeklædninger.

Gulve under tæpper/belægninger. Møbter og tæpper er ikke flyttet ved gennemgangen. Der
henvises til sælgers oplysninger.

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Der tages forbehold for punkterede termoruder, da der pga. tys- og temperaturforhotd ofte kan
være vanskeligt at registrere punkterede termoruder.

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?
Bygning litra C er pga. ringe byggeteknisk værdi ikke medtaget i rapporten.

5. Er der afvigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til BBR.
Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
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Resum6 af huseftersyn - for beboelsesdelen

Vurderi IB KO K1 K2 K3

1. Fundamenter/sokler

2. Kældre lkrybekæ ld re/te rrændæk

3. Yder- og indervægge

4. Vinduer og døre

5. Lofter/etageadskillelser

6. Gulvkonstruktion ulve

8. Tagkonstruktion

9. Bad/toilet og bryggers

10. WS-installationer

11. El-installationer

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Ejendommen er et traditionelt 1% etager hus. Ejendommen er under ombygning, og der er flere steder manglende færdiggørelse af bla.

vægoverflader og lister mv. Tagetage er ikke udnyttet - vedligeholdsesstandarden er middel.

Fejl/mangler med karakteren K3 bør udbedres snaresf.

Karakterer:

lngen bemærkninger IB

UN Note

X

X

3 1

x

1 1

3 3

1

x

X

1 3 4 2

2 I

I

x

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

KO

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

K1

Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.

Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K2

Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.

Oette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

K3

Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilskækkeligt ved den visuelle gennemgang.

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser åltid afklares.

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen

UN

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner
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Registrering af bygningens tilstand

Bygn.: Karakter: Registrering og note

A Beboelse

1. Fundamenter/sokler

1.1 Udvendigt terrænfald

1.2 Sokkel

1.3 Udvendige trapper

K1

K1

K2

K1

Terræn/vej mod øst er ca. 50-100 cm over indv. gulvhøjde. Der er langs
facaden et ca. 120 cm bred gangareal 5 cm under gulvhøjde.

Der er i sokkel på alle facader, bla. ved hjørne mod nord-øst, ved fordør
mod øst og hjørne mod syd-vest, enkelte små revne.
Pudslag på fortrappe mod øst er revnet og defekt.

Enkelte små revner i betontrappe ved bagdør. Trappe er over indv. gulv

2. Kældre/krybekældre/terrændæk

2. lngen bemærkninger

3. Yder- og indervægge

3.1 Facader/gavle K1

K2

Der er på alle facader flere defekte/manglende fuger.
Note: Fuger er færdiggjort under opmuringen.
Murværk over muråbninger er revnet flere steder , bla. ved vinduer mod
nord og øst.

4. Vinduer og døre

4.1 Dørc

4.2 Vinduer

4.3 Fuger

4.4 Sålbænke

K2

K1

K1

K2

K1

K2

K1

Fordør er i begyndende forfald.

Begyndende delaminering (åbne/defekte limsamlinger) i terrassedør
mod vest.
Dør mellem soveværelse/gang binder.

Gamle vinduer er generelt i begyndende forfald.
Flere termoruder er punkteret, bla. '1 vindue mod nord, 2 vinduer mod øst,

2 gavlvinduer mod syd, karnapvinduer og værelsesvindue mod vest.

Mørtelfuger ved de gamle vinduer er generelt defekte og mangler helt
enkelte steder. Ved nye viduer mangler fuger helt.
Manglende fuge mellem trappe/fordør.

Defekte klinker ved vindue mod øst og ved karnapvindue.

5. Lofter/etageadskil lelser

5.2 Loftbeklædning K1 Hul i loftbeklædning i baggang.

6. Gulvkonstruktion og gulve

6. lngen bemærkninger

7. lndvendige trapper
7. lngen bemærkninger

8. Tagkonstruktion

8. 1 Tagbelægning/rygning

8.3 Skotrender/inddaekninger

8.4 Hætter/aftræk

8.5 Udvendigt træværk ved tag

8.6 Tagrender/tagnedløb

K2

K3

K3

K3

KO

K3

K2

K2

K2

4 steder på tagflade mod vest er taghætter fjernet og huller er afdækket
med metalplader.

På tagflade mod øst enkel tagplade ikke korrekt monteret. Pladen har ikke

anlæg på lægte og er ikke fastskruet.
Papdækning på karnap er nedslidt og med vandansamling.

Manglende inddækning ved gennemføring af antennemast, med risiko for
indtrængende vand.

Begyndende mosbegroning på tagflade mod øst, samt lidt begroning ved
sydgavl på tagflade mod vest.

Afdækning på stern ved karnap er defekt, og fuge ved inddækning mod
beboelse manglerfuld.
Alle (4 stk.) aftraek er afsluttet i loftrum.

Sternbeklædning ved karnap er i forfald.

Tagrender er utæVdefekt ved hjørne mod nord-øst, hjørne mod syd-øst og
ved hjørne mod syd-vest.
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Registrering af bygningens tilstand - fortsat

Bygn. Registrering og note:

Rust i enkelte rørholdere.

Loftisolereing mangeler enkelte steder.

Fugleklodser (asfalt imprægnerede skumgummiklodser) mangler flere
steder ved rygning og tagfod.

8.12lsolering

8.1 5 Andet: Fugleklodser

Karakter:

K1

K1

K,1

9. Bad/toilet og bryggers

9.1 Gulvkonstruktion/
-belægning

9.2 Vægkonstruktioni
-belægning
9.3 Fuger

K1

K1

K3

Gulvklinker i badeværelse er partielt uden vedhæftning til underlag.
Klinker ved yderdør i baggang er uden vedhæftning til underlag og der
mangler rep. ved rørinstallationer.

Manglende færdiggørelse ved vindue i badeværelse.
Defekt flise ved dør og ved kantakt over vaskemaskine i baggang.
Fugeslip (manglende vedhæftning mellem fuger og væg/fliser) ved fuge
mellem vaeg/gulv, væg/badekar og i lodret hjørne i bruseniche.
Note: Defekte fuger i vådzoner giver risiko for indsivning af vand i

bagvedliggende konstruktioner.

10. WS-installationer

1 0.5 Andet: Færdiggørelse K1

K1

Manglende færdiggørelse af WS-arbejder i baggang.

Emaljeskade/rust på badekar.

11. El-installationer

11. lngen bemærkninger

Karakterer:

lB: lngen bemærkninger K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre

bygningsdele
K0: Kosmetiske skader

UN: Bør undersøges nærmere
K1: Mindre alvorlige skader (Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,

omfang og konsekvenser altid afklares)
K2: Alvorlige skader

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.
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Beskikket bygningssagkyndig :

Navn: Arne Nielsen

Vej: Søndergade 14A, Farsø

Telefon: 98631288 Mobiltlf.
Email: post@ark-himmerland.dk

Tilstandsrapporten er udarbejdet i samarbejde med
. Ejendomsformidler;
. Forsikringsselskab:
. Bestiller: Sælger

Rapportdato: 28-09-2006

Postnr.:

Telefax:

9640 By:

98631243

Farsø

(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 bygningssagkyndige 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 gives udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter 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 eiendom.

Er du i tvivl om de tekniske ords betydning, kan du besøge www.hesvn.dk, hvor der er en ordforklaring over de mest

Ja Nej Ved

ikke

0.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Generelle oplysninger
Hvor mange år har du boet i ejendommen?

1 år 4 mdr.

Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl
og mangler ved ejendommen?
Hvis ja, hvilke og hvornår?

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

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

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

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

Er grunden periodevis oversvømmet?

Hvis ja, hvor?

tr

tr tr

tr

tr

tr tr

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Fundamenter/sokler

Er huset piloteret eller ekstrafunderet?

Hvis ja, hvor?

Er huset efterfunderet?

Hvis ja, hvornår?

Er der sætningsskader, som er udbedret?

Hvis ja, hvor?

Er der udført reparationer på udvendige trapper?
Hvis ja, hvor?

n

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Kælder/krybekælder/venti leret hu lrum

Er der kælder?

Er der krybekælder/ventileret hulrum?

Er der adgang til krybekælder?

Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum?

!tr!
trtrtr
!ft!
!n!
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Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

Hvis ja, hvilke?

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
hulrum?
Hvis ja, hvor?

2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?

Hvis ja, hvor?

Ja Nej Ved

ikke

2.5 tr

n !

2.8

2.9

2.10

Er der kloakpumpe?

Er der dræn langs husets fundament?

Er der grundvandspumpe?

trtrn
trtrn
tr!tr
!trn

3.

3.1

3.2

3.3

Yder- og indervægge/skillevægge

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

Er der revner, som er dækket af møbler?

Hvis ja, hvor?

Er der fugtpletter eller mug, som er dækkel a'f møbler?

Hvis ja, hvor?

4.

4.1

4.3

Vinduer og døre

Er der punkterede termoruder (dugruder)?

Hvis ja, hvor?

Gamle vinduer i baggang, stue, kontor og værelse. Nye vinduer - som forefindes i

stuen-indgårihandlen

Har der været foretaget reparationer efter fugl, råd-, svampe- eller insektskader?

Hvis ja, hvor?

Fungerer alle vinduer?

Hvis nej, hvilke gør ikke?

Flere af de gamle vinduer er vanskelige at åbne.

Fungerer alle døre?

Hvis nej, hvilke gør ikke?

4.2

4.4

tr

tr tr

5.

5.1

Lofte r/eta geads ki I le lser

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

n

6

6.1

6.2

Gulve

Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner,
fugtskader m.m.)?
Hvis ja, hvor?

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

!

tr
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e. H useftersyn HE nr

2329

Lb. nr.

H-06-02329-01 07

Tilstandsrapport

Version 6.1

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat

7.1

lndvendige trapper

Har der været skader ved trapper?
Hvis ja, hvilke?

lngen

Ja Nej Ved

tr

ikke

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Tage

Har taget været utæt?

Hvis ja, hvor?

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

Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)?

Hvis ja, hvilke?

Brand i skorsten i udhus i foråret 2006

Er der utætte tagrender eller nedløb?

Hvis ja, hvor?

Er der adgang til skunkrum?

Hvis nej, hvilke er der ikke adgang til?
lngen

Er der adgang til tagrum?

Hvis ja, hvor?

lem i baggang

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

Hvis ja, hvor?

tr tr

tr tr!

tr!n
tr tr

9.

9.1

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)

Er der problemer med afløb?

Hvis ja, hvilke?

10

1 0.1

102

10.3

WS-installationer

Fyldes der vand på varmeanlægget mere end 6n gang årligt?

Hvis ja, hvor ofte?

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

lkke i min ejertid

Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?

Hvis ja, hvor?

11.

11.1

El-installationer

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

tr
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e, Huseftersyn HE nr

2329

Lb. nr.

H-06-02329-0 1 07

Tilstandsrapport

Version 6.1

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet:

26-09-2006 Marianne Gaardhøje

Dato Underskrift - ejer/sælger

tr Sælger var tilstede

n Sæ[er havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersvn
Gregersensvej

Postboks l4l
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e. H useftersyn HE nr

2329

Lb nr

H-06-02329-01 07

Tilstandsrapport

Version 6.1

Byg n i n gs konstru ktioner - oplys n in ger ti I ejers kifteforsi krin g

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

Bygn.: Uddybende oplysninger:

1. Fundamenter/sokler
Kommentar

Beton

A

A

Sokkel mod øst, syd og delvis vest, har 4-5 cm fremspring i forhold til

facademure.

2. Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk

Støbt i beton

Drænlag/kapillarbrydende lag ; Type:

A

A

A Ukendt

3. Yder- og indervægge
Kommentar

Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Letbeton

Bagmur - Andet; Type:

lnderJskillevægge - Murværk

A

A

A

A

A

A

Enkelte vægge i stue, kontor og soveværelse er beklædt med

træpaneler.

Murværk med puds

4. Vinduer og døre

Træ A

5. Lofter/etageadskillelser

6. Gulvkonstruktion og gulve

Gulv på strøer eller bjælker

Væg-til-væg tæppe

Klinkegulv på beton

A

A

A

7. lndvendige trapper

8. Tagkonstruktion
Sadeltag

Builtup

Hanebåndspær

Taghældning - 0 grader

Taghældning - >35 grader

Tagbelægning - Fiberarmerede

bølgeplader
Tagbelægning - Tagpap/tagduge

A

A

A

A

A

A

A

Tag på karnap

Tag på karnap

Tag på karnap.

9. Bad/toilet og bryggers
Vægkonstruktioner, uorganisk

Gulvkonstruktioner, uorganisk A

10. WS-installationer
Kommentar

Olie/centralvarme

Gulvvarme; Type:

Andet; Type:

A

A

A

A

Olie- og fastbrændselsfyr er anbragt i udhus.

Vand.

Fastbrændselsfyr

Postboks 141
DK-2630 Taastrup

ErhYerus- og Byggestyrelsen Sekretariatet for
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Huseftersyn
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e, Huseftersyn HE nr

2329

Lb. nr.

H-06-02329-O107

Tilstandsrapport

Version 6.1

Byg n ingskonstru ktioner - oplys nin ger ti I ejers kiftefors ikring - fortsat

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

Bygn.: Uddybende oplysninger:

11. El-installationer
Kommentar A El-installationer i beboelsesdelen er udført som skjulte installationer

afsluttet med gruppetavle og fejlstrøms-relæ monteret i soveværelse

Erhverus- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersvn
Gregersensvej

Postboks l4l
DK-2630 Tåastrup side 14 af 14 L28



Nedenstående genfremsendes idet jeg modtager besked om, at sekretæren er fratrådt

Med venlig hilsen

Rasmus Moesgaard
advokat

E-mail : rm@advokatmoesgaard.dk
Direkte telefon: 201 63439
Klientkonto: 9174 - 1800459636

ADVO KATA}'J FARTss EIJ KÅB ET MOESGÅART}

$ F-ngvci å ' 9644 lirm. Oalrnads "'ll{efon + ,{5 ?8 {i} 16 .!å
Htbn'rti 58 . 9t100 Ådhorg . Dannrark * "lcle'*n + ,{l ? I 96 9l tH}
wtw.xt'.-c'k;rnr.rcqg.r,rrd,cllc i po-*t@rdr'*1'.atrneqgn*rd"dk " (ffi{-nr, ?S ${i l9 l?

Denne mail er kun tilsigtet adressaten og kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
bedes du underrette afsender øjeblikkeligt og ikke afsløre indholdet for tredjemand. Du må ikke anvende, gemme eller
kopiere indholdet på nogen måde.

Fra: Rasmus Moesgaard
Sendt: 2. marts 2020 Lt:22
Til:'llj@leoniadvokater.dk.rpost.biz'<lli@leoniadvokater.dk.rpost.biz>
Cc:'km@advokatmoesgaard.dk.rpost.biz'<km@advokatmoesgaard.dk.rpost.biz>
Emne: Sagsnr: 58952 - Konkursboet Dan Jensen - ejendommen beliggende Gl. Viborgvej 4, Stistrup, 9640 Farsø - 3
stk. pantebreve - PRIMS ApS - Deres J. nr.72L5t2 CB/LU/mk

I fortsættelse af Deres skrivelse af L8. februa r 2O2O fremsender jeg herved kopi af de tre pantebreve, der danner
aftalegrundlag for så vidt hæftelse 5, 6 og 7 tinglyst på ejendommen.

Jeg vedlægger desuden renteberegning fra den 1. maj 2019 og til auktionsdagen den L4. april 2020 idet jeg kan
oplyse, at ydelserne har været vedligeholdt til og med terminen i april 2O19 for så vidt de tre pantebreve.

Resttilgodehavendet kan derfor opgøres som følger:

Hæftelse nr. 5, pantebrev oprindeligt stort kr. 350.000: kr.284.79t,58

Hæftelse nr. 6, pantebrev oprindeligt stort kr. 300.000: kr.244.tO7,94

Hæftelse nr. 7, pantebrev oprindeligt stort kr. 194.673: kr. 158.403,39

Der vil ikke kunne ske debitorskifte, hvorfor ingen restgæld kan overtages.

Med venlig hilsen

Rasmus Moesgaard
advokat

E-mail: rm@advokatmoesgaard.dk
Direkte telefon; 201 63439
Klientkonto: 9174 - 1800459636

ÅDVO KATANPARI 55 ELSKABE T MOESGAARI}

$ lirg':ci I . 96{0 lirsr: ' f.lurmark .'li{*{irn + .{9 $* 63 ;16 8S
}{r'brtn'cj i8 . {)fi(Xi Å.rlhrrg. l]a*lrrrrrk.-lllrtirn * 4t ?l 1{! lll {l}
nrnv.rcfvohrrrno*Sa;rnl"dk i ;xr*t{iadrolcr*mn+xg,r:rddk . {l{l{-ln ltl $ti l9 I ?

Denne mail er kun tilsigtet adressaten og kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
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Beregning af simpel rente

Beregning af simpel rente
Hovedstol

Rentesats i procent p.a.?

Renten skal beregnes fra?

Renten skal beregnes til?

Page I of1

14.44.2029

Beregn Fr-åtl

262.877,96

8,75

01.05.2019

Hovedstol
Renter 8,75o/op.a.i 343 dage:
I alt

262.877,96kt.
21.915,62kr.

284.793,58t<r..

La^. /L, *.--, ^*.-^--l^,J|./D^-^*:-^^-/D^--*:-- ^f -i*--l f,a6+A å-6 n1 n? tn,tn
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Beregning af simpel rente

Beregning af simpel rente

Page 1 ofl

Hovedstol

Rentesats i procent p.a.?

Renten skal beregnes fra?

Renten skal beregnes til?

Beregn Tsr-r -fl

Hovedstol
Renter 8,75Yop.a.i 343 dage:

I alt

8,75

0't .05.2019

225.323,18kr.
18.784,76 kr.

244.107,94ka.

225.323,18

14.04.2020

A  
^^ ^A^^

r_ 31



Beregning af simpel rente

Beregning af simpel rente

Hovedstol

Rentesats i procent p.a.?

Renten skal beregnes fra?

Renten skal beregnes til?

Page I ofl

1tt.fr4.2024

Beregn Tsr-r"rr-l

146.213,83

8,75

01.05.2019

Hovedstol
Renter 8,75vop.a.i 343 dåge:

I alt

146.213,83 kr.
12.189,56 kr.

158.403,39 kr,

1-L----tl------- -----*"^-l- -11-/Tt----.--!----.-tT\----,--:--- -f -:-----f -^^--a- --- n.t ni /rnan
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Akt.: Skab Frr.L6/
Matr. nr.: 2gm.fl. Grønnerup by, Strandby

Ejl. nr.:

Gade og hus nr.: Gl. Viborgvej 4, Stistrup, 9640 Farsø

Stempel:
Tingl. afg.:

kr. 5.300,00
kr. 1.400.00
Kr.6.700,00

Sælgerpantebrev

ANMELDER: CVR nr. 289019 17

Sxt'#klmx'
PANTEBREV

Debitor
Bopæl

Kreditor
Bopæl

Lånets
størrelse

Rente- og
afdrags-
vilkår

Dan Jensen
Østergade 12
9631 Gedsted

erkender herved at være skyldig til

PRJMS ApS - cvr. Nr 28 S0 92 94
Engvej 2,9640Farsø

Kr. 350.000,00
skriver kroner ---trehundredefemtitusinde 00/100 --
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1. december 2006 gennem en fast årlig ydelse på9,86575 o/" af
hovedstolen, hvoraf 8r75o/o p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, medens resten er afdrag.
Den årlige ydelse betales over 12 terminer hver den 1 i måneden med kr. 2.877,51. Første gang den 1.
januar 2007 betales kr. 2.877,41.

Opsigelse Fra kreditors side er pantebrevet uopsigeligt i hele løbetiden.

Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse med 3
måneders forudgående varsel til en termin til kurs 105.

Pant Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen matr. nr.:

2 g Grønnerup by, Strandby
2 ø Grønnerup by, Strandby

Bopaelsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan
kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4 pkt. 9a.

NB.:
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Foranstå-
ende lån

Særlige
bestem-
melser

Nærværende pantebrev har oprykkende prioritetspanteret i ejendommen i henhold til
tinglysningslovens $ 40, stk. 3, næst efter:

intet

(Evt. ændringer i formularens side 4, f.eks. vedr. tvangsauktionsldausulen i pkt. 10, samt
andre individuelle ldausuler) :

Eierskifte:

I tilfælde af ejerskifte og overdragelse eller overgang til medejero eegtefælle, registreret partner, livsar-
vinger eller samlever af samme eller modsat køn - skal ny debitor godkendes af kreditor. Såfremt ny
debitor ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige pantebrevet og forlange restgælden ind-
betalt.
Ved hvert godkendt ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og
udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, et
ejerskiftegebyr på I o/o af restgælden på overtagelsesdagen, dog min. kr. 500,00. Manglende eller ikke
rettidig betaling af gebyret, sidestilles med manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag, med
heraf følgende konsekvenser.
Ved ejerskifte til et aktie', anparts-, kommandit- eller lignende selskab, kan kreditor iflg. pantebrevet
kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen som selvskyldner-
kautionist.
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved erlæggelse af
ejerskiftegebyr.
Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker betaling af terminsydelser ikke via Beta-
IingsService, er kreditor berettiget til at opkræve gebyr kr. 25,00.

Omnrioritering:
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid (max. 30
år), dog ikke indeksregulerede og stående lån, mod at nettoprovenuet, i det omfang det ikke anyendes
til hel eller delvis indfrielse af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på
nærværende pantebrev.
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udoyer udgifter til indfrielse af foranstående Iån (excl. renter)
medtages omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre udgifter til det offentlige, gebyr til
pengeinstitut samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, efterstående som nærværende
pantebrev, omkostninger til realkreditinstituto dog ikke differencerente. Endvidere respekteres ompri-
oriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat.

Om- os/eller tilbvsning:
Pantebrevet respekterer optagelse af lån i realkreditinstitut, dog ikke indekslån eller stående lån til
dækning af udgifter til momsregistrerede virksomheder til dokumenterede, varige, værdiforøgende
om- og/eller tilbygninger.

Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen, og
pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til ejendommens handelsværdi,
som det havde før påbegyndelse af om- ogleller tilbygningen.

Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret yed vurdering af
ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er godkendt af kreditor.
Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar til
ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af debitor.

Uønset pøntebrevsbestemmelserne er pantekreditor berettiget til at opkræve kr. 750,00 iforbindelse med
Efterfu lgende omprioritering eller andre ekspeditionssøger.
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Rente af ekstraordinære afdrag:
Ved betaling afekstraordinære afdrag betales rente afafdraget til betalingsdagen.

Afdragsnedsættelse:
Ved erlæggelse af ekstraordinære afdrag nedsættes de kvartalsvise afdrag, således at den oprindelige
aftalte løbetid fastholdes. Erlæggelse af ekstraordinære afdrag kan kun finde sted i forbindelse med en
terminsbetaling, med forudgående varsel jvf. side l.

Særlige bestemmelser for eierleiligheder:
Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske,
såfremt der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser ile.yeperio-
den.

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

Iøvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4).

Næryærende pantebrev består af 4 sider.

Dato:

Debitor(er):

6/tr'oø

4
Dan Jensen

Til vitterlighed om underskrift(er), rigtig datering samt u

For så vidt debitor er gift erklærer medunderskevne ægtefælle
samtykke i pantsætningen- Er ægtefællen medejer under-
skrives som debitor og pantsætter.

myndighed

2*

Underskrift:
Navn:
Stilling:

itl.lr"'i_i

Underskirft
Navn:
Stilling:
Bopæ1:
Post nr. :

Underskrift:
Navn: -f c,, fK.

BopælgP'
Post nffi

w

Stilling: fudt&,:paæ_
Bopæl: 4Oølr,æe,+rr;-t I p
Post nr': 9t n fu}*øLnsvgj l 9(t4(] ,r'ar.*:,

lalf, 9ti 5.1 :.5 8:i

l\4f-)x3Gåi"r.I{fi

tU (;:l .ltt ilJ

tts sqraL'4).s€w
l4Ss
h'ltJop6 V;J v8
'i6Yo FFr75q
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2.

JUSTITSMiNISTEzuETS PANTEBREVSFORMULAR A

Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på keditors bopæl, som er anførtpå side 1, eller på et andet sted
inden for landets grænser, der opgives afkreditor.

Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen
den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nær-
værende pantebrev. Indbetaling indenfor ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til be-
fordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

Ophævet

Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblan-
ket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkav fra
kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsfor-
andring, medmindre keditor er bekendt med debitors nye bopæI. Bliver keditor opmærksom på, at en opsigelse som
iølge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen,
såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden iet tilgængelig kilde.

Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens $37 og $38, indtægter, herunder leje og for-
pagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørel-
se om minimumsbetingelser for forsikingsselskabers tegning af bygningsbrandforsiking er opfyldt.

Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling afkapital, renter og andre ydelser aftilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Ifteditor har
endvidere panteret for omkostninger, som med føje er aftroldt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsoverta-
gelse samt til varetagelse af keditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fla anden side. For så vidt angår uden-
retlige incassoomkostniner, har kreditor paxteret for de omkostninger, der kan kæves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v. og i den medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt aftrolder omkostningeme derved. Underret-
tes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysnings-
kontoret, kan han" når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog
højst 300,00 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling
ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9f.

Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan keditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afrlrag ikke betales senest sidste reftidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan

forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligl påkrav herom er afsendt
eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at ka-
pitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb,jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger afvæsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øwigt væsentligt foninges eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilies betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter keditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsiket, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt,jf. pkt. 8.

Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten
denne skyldes misiigholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om mislig-
holdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskif-
te, kan i så fald ikke påberåbes af keditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige
tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

J

4

5

6

7

8.

9

10
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*
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Side 5

Akt.nr. :

F 661

*
*

*
***

Ret,ten i Nibe
Tinglysningsaf del ingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 3SO.OOO
Vedrørende matr.nr. 2 G m.fI., Grønnerup,
Ejendomsejer: Dan,Jensen
Lyst første gang den: 05.12.2006 under nr.
Senest ændret den : 05.1-2.2A06 under nr.
Storkunde opkrævning - Dkk 6.Z00

Anm:
Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk 424.OOO

Retten i Nibe den 05.L2.2006

St.randby

L5 034
15 034

A]rn\,ffiLDER:
ADVOKAT \"*

KIRSTENMOESGAARD APS

ENGVEJ 2.9610 FARSØ

TLF.98 63 26 88

ililtu
e

nE TS/ f.si,:Æp. "ir,! I Ir n
Ecå Eb';.i; :i Li #_Fi 

*'u u

L37



*** tr ***
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Side 6

Akt.nr. :

F 65L* *** ***
Retten i Nibe
Tinglysningsaf delingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 35O.OOO
Vedrørende matr.nr. 2 G m.fL., Grørvterup,
Ejendomsejer: Dan Jensen
Lyst første gang den: 05.L2.2006 under nr.
Senest, ændret den : l_9.1,2.2006 under nr.

ForansLående retsanmærkning annulleres

Retten i Nibe den 1_9 .L2.2006

asen

Strandby

15034
L571-7

r38



" KREDITOPLYSNINGER
Annuitets/ån

Hovedstol
-kurstab ved udbetaling (afregningskursen er g2,00)

-stempelomkostninger
-tinglysningsafgift

-oebvr

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

350.000,00

28.000,00

5.300,00

1.400,00

2.000.00
Lånebeløbet Kr

Kr

Kr

Kr

Kr
Kr

313.300,00

28.000,00

5.300,00

1.400,00

2.000,00
513.245,24

Kurstab ved udbetaling
Stempelomkostninger

Tinglysningsafgift

Gebyr

Renter i lånets løbetid

Kreditomkostninger

Lånebeløbet

Kreditomkostni

Kr

Kr

Kr

549.945,24

313.300,00

549.945,24
Samlet beløb til betaling

Arlige omkostninger i procent (AOP)
Løbetid iterminer
Sidste termin forfalder
.Sidstc termin andrener

Følgende forudsætninger ligger til grund for beregningen:
Lånetype

Hovedstol

Dato for forrentning
Nominel rente
Dato for næste ydelse

Antal terminer pr. år
Terminsforfald

Ordinaer ydelse

Første ydelse

Jeg/vi bekræfter ved nedenstående underskrift at have

863.245,24

10,6 %

300
1. december 2031

2 RAATF

Annuiteislån
Kr. 350.000,00
d. 1. december 2006

8,750 %
d. 1.januar2007

stk 12

1t1, 1t2, 1t3, 1t4, 1t5, 1t6, 1t7 ,

118, 1t9, 1t10, 1i11, 1t12
kr 2.877,51

kr 2.877,51

Kr.

stk.

d
d

samt at have

rAry -oL

t, l*u

(betalingspla
modtaget, læst og forstået disse beregninger,
n) over betalingerne.
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Restqæld Afdraq Rente Ydelse
0

1

4

5

C)

7

o

I
10

11

12

01-12-2006

01-u-2407
01-02-2007

01 -03-2007

01-04-2007

01-05-2007

0 1 -06-2007

01-07-2007

01 -08-2007

01-09-2007

01-10-2007

01-11-2007

350.000,00

349.674,57

349.346,77

349.016,58

348.683,98

348.348,96

348.011,49

347.671,56

347.329,16

346.984,216

346.636,84

346.286,89
345.934.39

325,43

327,80

330,1 I
332,60

335,02

337,47

339,93

342,40

344,90

347,42

349,95

2.552,08

2.549,71

2.547,32

2.544,91

2.542,49

2.540,04

2.537,58

2.53s,11

2.532,61

2.530,09

2.527,56
2.525.01

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
01- 12-2007 2.877 51

13

14

15

lo
17

18
10

20

21

22

23

24

01-01-2008
01-02-2008

0'1-03-2008

01-04-2008

01 -05-2008

0'1-06-2008

01-07-2008

0'1-08-2008

0 1 -09-2008

0'1-10-2008

01 -1 1 -2008

01-12-2008

345.579,32
345.221,66

344.861,39
344.498,49

344,132,95

343.764,74

343.393,85

343.020,25

342.64:193

342J264.87

341.883,04

341.498,43

4.065,61

355,07
357,66
360,27
362,90

365,54

368,21

370,89

373,60

376,32

379,06

381,83

384,6't

30.464,51

2.522,44
2.519,85

2.517,24
2.514,61

2.511,97

2.509,30

2.506,62

2.503,91

2.501 ,19
2.498,45

2.495,68

2.492.90

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

25

26

27
aoLO

29

JU

31

JZ

JJ

34
AE

JO

01-01-2009

01-02-2009

0 1 -03-2009

0 1 -04-2009

0 1 -05-2009

01-06-2009

01-07-2009

0 1 -08-2009

01-09-2009

01-'10-2009

0'1-1 1-2009

01-12-2009

341.111,01

340.720,77

340.327,68

339.931,73

339.532,89

339.131,'14

338.726,46

338.318,83

337.908,23

337.494,63

337.078,02

336.658.37

4.435,96

387,42

390,24

393,09
395,95

398,84

401,75

404,68

407,63

4'10,60

413,60

416,61

30.094,16

2.490,09

2.487,27

2.484,42

2.481,56

2.478,67

2.475,76

2.472,83

2.469,88

2.466,91

2.463,91

2.460,90

2.457.86

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

4 19,65 2.877.5 1

J/

3B

39

01 -0 'l -201 0

01-02-2010

01-03-2010

336.235,66

335.809,87

335.380,97

4.840,06

422,71

425,79

428,90

29.690,06

2.454,80

2.451,72

2.448,61

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51
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Amortisationsplan
Annuilets/ån

RestqældNr Dato Afdraq Renie Ydelse
40

41

42

43

44

45

46

47

48

01-04-2010

01-05-2010

01-06-2010

01-07-2010

01-08-20'10

0'1-09-2010

01-10-2010

01-11-2010

01-12-2010

334.948,95

334.513,78

334.075,43

333.633,89

333.1 89,1 3

332.741,12

332.289,85

331.835,29

331.377.41

432,02

435,17

438,35

441,54

444,76

448,01

451,27

454,56

457,88

2.445,49

2.442,34

2.439,16

2.435,97

2.432,75
2.429,50

2.426,24

2.422,95

2.419,63

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

49

50

51

52

CJ

54

55

s6

57

5B

59
60

01-01-2011

01-02-2011

01-03-2011

01-04-2011

01-05-201'1

01-06-2011

01-07-2011

01-08-2011

01-09-2011

01-10-2011

01-11-2011

01-12-2011

330.916,19

330.45't,61

329.983,64

329.512,26

329.437,44

328.559,16

328.077,39

327.592,11

327j0329
326.610,91

326.114,94

32s.615,35

5.280,96

461,22

464,58

467,97

471,38

474,82

478,28

481,77

485,28

488,82

492,38

495,97

499,59

29.249,16

2.416,29

2.412,93

2.409,54

2.406,13

2.402,69

2.399,23

2.395,74

2.392,23

2.388,69

2.385,13
2.381,54

2.377,92

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.s1

6't

oz
bJ

64

65

ob

67

68

69

70
71

72

alu-2012
01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012

01-05-2012

01-06-2A12

u-a7-2a12
01-08-2012

01-09-2012

01-10-2012

01-11-2012

01-12-2012

325.112,12

324.605,22
324.094,62

323.580,30

323.062,23

322.540,38
322.014,73

321.485,24

320.951,89

320.414,65
319.873,50

319.328,40

5.762,06

503,23

506,90

510,60

514,32

518,07

521,85

525,65

529,49

533,35

537,24

541,15

545,1 0

28.768,06

2.374,28

2.370,61

2.366,91

2.363,19

2.359,44

2.355,66

2.351,86

2.348,02

2.344,16

2.340,27

2.336,36

2.332,41

34.530,12

2.877,51

2.977,51

2.877,51

2,877,51

2.877,51

2.877,51

2,877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2,877.51

IJ

74

75

t6
77

/o
79

BO

8,1

82

OJ

01 -01 -201 3

01-02-2013

0'1-03-2013

01-04-2013

0.1 -05-201 3

01 -06-201 3

a1-07-2013

01-08-2013

01-09-2013

01-10-2013

01-1 1-20'13

318.779,33

318.226,2'.5

317.669,14

317.107 ,97
316.542,71

315.973,32

315.399,78

314.822,06

314.240,13

3'13.653,95

313.063,50

6.286,95

549,07

553,08

557,11

561,17

s65,26

569,39

573,54

577,72

581,93

586,1 8

590,45

28.243,17

2.328,44

2.324,43

2.32A,40

2.316,34

2.312,25

2.308,12

2.303,97

2.299,79

2.295,58

2.291,33

2.287,06

34.æAJ2

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Resto Afdrao Rente Ydelse
84 01-12-2013 312.468.74 594,76 2.282,75 2,877.51

85

B6

87

B8

89

90

91

92

93

94

95

96

01-01-2014

01-02-2014

01-03-2014

01-04-2014

01-05-2014

01-06-2014

01-07-2014

01-08-2014

01-09-2014

01-10-2014

01-11-2014

01-12-2014

311.869,65

3'11.266,19

310.658,33

3'10.046,04

309.429,28

308.808,03

308.182,25

307.551,90

306.9'16,96

306.277,39

305.633,1s

304.984.22

6.859,66

599,09

603,46

607,86

612,29

616,76

621,25

625,78

630,35

634,94

639,57

644,24

648,93

27.670,46

2.278,42

2.274,05

2.269,65

2.265,22

2.260,75

2.256,26

2.251,73

2.247,16

2.242,57

2.237,94

2.233,27

2.228.58

34.530,12

2,877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

97 0 1 -01 -20't 5

01-02-2015

01-03-2015

0 'l -04-201 5

01-0s-2015

01 -06-20 1 5

01-07-2015

01-08-2015

0 'l -09-201 5

01-10-2015

01-11-2015

01-12-2015

304.330,55
303.672,12

303.008,89
302.340,82

301.667,88

300.990,03

300.307,24
299.619,47

298.926,69

298.228,85

297.525,93

7.484,s2

653,67
658,43

663,23
668,07

672,94

677,85

682,79

687,77

692,78

697,84

702,92

708.05

27.045,60

2.223,84
2.219,08

2.214,28

2.209,44

2.204,57

2.199,66

2.194,72

2.189,74

2.184,73

2.179,67

2.174,59

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

9B
oo

'100

101

102

103

104

105

106

107

108 296.817 .169,46

109

110

111

112

113

114

115

tlo
117

118
1'1 0

120

01-01-2016
01-02-2016

0 1 -03-201 6

01-04-2016

01-05-2016

01 -06-201 6

01-07-2016

0 1 -08-20'1 6

01-09-2016

01-10-2016

01-1 1-2016

01-12-2016

296.104,67

295.386,26

294.662,61

293.933,68

293.199,44

292.459,84

291.714,85

290.964,43

290.208,54

289.447,13

288.680,17

287.907.62

8.166,34

713,21

718,41

723,65

728,93

734,24

739,60

744,99

750,42

755,89

761,41

766,96

772.55

26.363,78

2.164,30

2.159,10

2.153,86

2.148,58

2.143,27

2.137,91

2.132,52

2.127,09

2.121,62

2.116,10

2.1'10,55

2.144,96

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2..877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

121

122

123

124

125

01-01-2017

01-02-2017

01-03-2017

u-a4-2017
01-05-2017

287j29,44
286.345,5;B

2B{'.556,01

284.760,68

283.959,55

8.910,26

778,18

783,86

789,57

795,33

801,13

25.619,86

2.099,33

2.093,65

2.087,94

2.082,18

2.076,38

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

Dokument udarbejdet af Advokatfirmaet Kirsten Moesgaard Aps d. 1 9. oktober 2006 1 5:59:.1 7

r42



Amortisationsplan
Annuitetslån

Nr Dato ld Afdrao Rente Ydelse
126

127

128

129

130

131

132

01-06-2017

01-07-2017

01-08-2017

01-09-2A17

01-10-2017

01-11-2017

01-12-2017

283.152,58

282.339,7?_

281.520,94

280.696,19

279.865,42
279.428,60

278.185.67

806,97

812,86

818,78

824,75

830,77

836,82

842.93

2.070,54

2.064,65

2.058,73

2.052,76

2.046,74

2.04A,69

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2,877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.512.034,58

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

01-01-2018

01-02-2018

01-03-2018
01-04-2018

01-05-2018

01-06-2018

01-07-2018

01-08-20'18

0'l-09-2018

01-10-2018

01-1 1-2018

01-12-2018

277.336,ei0

27(i.481,34

275.619,84

274.752,06

273.877,95

272.997,47

272.110,57

271.217,20

270.317,32

269.410,87

268.497,81

9.721,95

849,07

855,26

861,50
867,78

874,11

880,48

886,90
893,37

899,88

906,45

913,06
919.71

24.808,17

2.028,44

2.022,25

2.016,01

2.009,73

2.003,40

1.997,03

1.990,61

1.984,14

1.977,63

1.971,06

1.964,45

1.957.80

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,s1
2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
267.578 10 2.877.5'l

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

01-01-2019

01-02-2019

01-03-201 9

01-04-2019

01 -05-201 I
0't-06-2019

01-07-2019

01-08-2019

01-09-201 I
01-10-2019

01-11-2019

01-12-2019

266.651,68

265.'/18,51

264.778,53

263.831,70
262.877,96

261.917,27

260.949,57

259.974,82

25t1.992,96

258.003,94

257 .007,71

256.004

10.607,57

926,42

933,1 7

939,98
946,83

953,74

960,69

967,70

974,75

981,86

989.02

996,23
1.003.50

23.922,55

1.951,09

1.944,34

1.937,53
'1.930,68

1.923,77

1.916,82
'1.909,81

1.902,76

1.895,65

1.888,49

1.881,28

1.874,01

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

157

158

1s9
'160

'161

toz
163

164

toc
166

167

168

01-01-2020

01-02-2020

01-03-2020

01-04-2020

01-05-2020

0'l-06-2020

01-07-2020

01-08-2020

01-09-2020

01-10-2020

01-11-2020

01-12-2020

254.993,40

253.975,22

252.949,61

251.916,52

250.875,90

249.827,69

248.771,84

247.7A8,2.5

246.636,99

245.557,87

244.470,89

243.375.98

1 1.573,89

1 .010,8'1
'1.018,18

1.025,61

1.033,09

1.040,62

1.048,21

1.055,85

1.063,55

1.071,30

1.079,12

1.086,98

22.9s6,23

1.866,70
'1.859,33

1.851,90

1.844,42

1.836,89
'1.829,30

1.821,66
'r.813,96

1.806,21

1.798,39

1.790,53

1.782.60

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2,877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
1. 91 2.877.5

12.628,23 21.901,89 34.æAJ2
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato _ leslsæl Afdcl Rente Ydelse
'169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

80

181

182

18s

184

185

185

187

188

189

190

191

192

01-01-2021

01-02-2021

01-03-2021

01-04-2021

01-05-2021

01-06-2021

01-07-2021

01-08-2021

01-09-2021
01-10-2021

01-11-2021

01-12-2021

01-01-2022

01-02-2022

01-03-2022

01-04-2022

01-05-2A22

01-06-2022

01-07-2022

01-08-2A22

01-09-2022

01-10-2022

01-11-2022

01-12-2022

242.273,09

241.162,15

240.043,11

238.915,91

237,78A,50

236.636,8,1

235.484,78

234.324,35

233.155,46

231.978,04

230.792,04

1 .1 02,89

1i14,94
1.119,04

1.127,20

1.135,41

1 .143,69

1 .152,03

1 .1 60,43
1 .168,89
1.177,42

1 .186,00

1 .194.6s229.597 39

1.774,62

1.766,57

1.758,47

1.754,31

1.742,10

1.733,82

1.725,48

1.717,08

1.708,62

1.700,09

1.691,5'1

1.682.86

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

228.394,A3

227.181,89

225.960,91

224.731,03

223.452j8
222.244,30

224.987,32

219.',|21.18

218.445,80

217.161,12

215.867,08

214.563,60

13.778,59

1.203,36

1.212,14

1.220,98

1.229,88
'1.238,85

1.247,88

1.256,98

1.266,14

1.275,38

1.284,68

1.294,04

1.303,48

20.751,53

1.674,15

1.665,37

1.656,53

1.647,63

1.638,66

1.629,63

1.620,53

1.611,37

1.602,13

1.592,83

1.583,47

1.574,03

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

193

194

195

196

197

198

199

ZUU

201

202

4U'J

204

01-01-2023

01-02-2023

01-03-2023

01-04-2023

01-05-2023

01-06-2023

01-07-2023

0 1 -08-2023

01-09-2023

01-10-2023

01-11-2023

01-12-2023

21it.250,62

211.928,06

210.595,86

209.253,94

207.942,24

206.540,68

205.169,20

203.787,72

202.396,16

200.994,46
'199.582,53

198.160.3'l

15.033,79

1.312,98

1.322,56

1.332,20

1.341,52

1.351,70

1.361,56

1.371,48

1.381,48

1 .391,56

1.401,70

1.411,93

1.422,22

19.496,33

1.564,53

1.554,95

1.545,31

1.535,59

1.525,81

1 .515,95

1.506,03

1.496,03
'1.485,95

1.475,81

1.465,58

1.455.29

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2,877,51

2.877,51

2.877,51

205
206
207

208
209

210
211

u-41-2024
01-02-2024

01-03-2024

01-04-2024

01-05-2024

01-06-2024

01-07-2024

16.403,29

1.432,59

1.443,04

1.453,56

1.464,16

1.474,83

1.485,59

1.496,42

196.721,72

195.284,68
'193.831,12

192.366,96

190.892,13

189.406,54

187.910,12

'18.'126,83

1,444,92

1.434,47

1.423,95

1.413,35

1.402,68
'l .391,92
'1 .381,09

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
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Amortisationsplan
Annuilets/ån

Nr Dato Restqæld Afdrao Rente Ydelse
212

213

214

215
zt6

'l .370,1B

1 .359,'t I
1.348,12

1.336,96

1.325.73

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

01-08-2024

01-09-2024

01-10-2024

01-11-2024

186.402,79
184.884,47

183.355,08

181 .814,53

180.262.7tt

1.507,33

1.518,32

1.529,39

1.540,55

1.551,780 1-12-2024

217

218

219

220

221

222

2.23

224

225

226

227

228

01-01-2025

01-02-2025

01-03-2025

01-04-2025

01-05-2025

01-06-2025

01-07-2025

01-08-2025

01-09-2025

01-10-2025

01-11-2025

01-12-2025

178.699,66

177.125,17

175.539,20

173.941,66

172.332,47

17A.711,t;5

169.078,81

16',7.434,17

165.777,53

164.108,81

162.427,93

160.734,79

17.897,s6

1.563,09

1.574,49

1.585,97

1.597,54

1 .609,1 I
1.620,92

1.632,74

1.644,64

1.656,64

1.668,72

1.680,88

1.693.14

16.632,56

1.314,42

1.303,02

1.291,54

1.279,97

1.268,32

1.256,59

1.244,77

1.232,87

1.220,87

1.208,79

1.196,63

1.184,37

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.51

229

230

231

232

233

234
235

236

237

238

239

240

01-01-2026
01-02-2026
0 1 -03-2026

01-04-2026
01-05-2026

01-06-2026
01-07-2026
01-08-2026

01-09-2026
01-10-2026
01-11-2026

01-12-2026

159.029,30

157.3't '1,38

155.580,93

153.837,86

152.082,08
150,311150

148.532,03

146.737,57

144.930,02

1æ.149,29
141.275,29

139.427,91

19.s27,96

1.705,49

1.717,92

1.730,45

1.743,07

1.755,78

1.768,58
1.781,47

1.794,46

1.807,55

1.820,73
1.834,00

1.847,38

15.002,'16

1.172,02

1 .1 59,59

1.147,06

1.134,44

1.121,73

1 .1 08,93
1.096,04

1.083,05

1.069,96
'1.056,78

1.043,51

1.030.13

34.æA,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

241
)L2

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252 116.'180

01-01-2027

a1-02-2027

01-03-2027

01-04-2027

01-05-2027

01-06-2027

01-07-2027

01-08-2027

01-09-2027

01-10-2027

01-11-2027

01-12-202.7

137.567,06

135.692,64

133.804,56

131.902,71

129.986,99
'128.057,30

126.113,54

124.155,61

122.183,40

120.196,81

118.195,74

2't .306,88

1.860,85

1.874,42

1.888,08

1.901,85

1.915,72

1.929,69

1.943,76

1.957,93

1.972,21

1.986,59

2.001,07

13.223,24

1 .01 6,66

1.003,09

989,43

975,66

961,79

947,82

933,75

919,58

90s,30

890,92

876,44

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

07 2.01 861 g4 2.877 56 n7 1

23.247,84

2.030,36

11.282,28

847,15

34.530,12

2.877,51253 01-01-2028 114.149,71
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Amortisationsplan
Annuitefs/ån

Nr Dato Restoæld Afdrao Rente Yd

254

255
256
257

258
259

260
261

262

263
264

01-02-2028

01-03-2028

01-04-2028

01-05-2028

01-06-2A28
01-07-2028

01-08-2028

01-09-2028

01-10-2028

01-11-202.8

112.104,54

110.044,46

107.969,36

105.879,13

103.773,66

101.652,83

99.516,54

97.364,67

95.1 97, 1 1

93.013,75

90.81,1.47

2.045,17

2.060,08

2.075,10

2.090,23

2.105,47

2j20,83
2.136,29

2.151,87

2.167,56

2.183,36

2.199,28

832,34

817,43

802,41

787,28

772,04

756,68

741,22

725,64

709,95

694,1 5

678.23

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
0 1-12-2028 2.877.5 1

265
266
267

268
269

270

271

272

273

274
275

276

01-01-2029

01-02.2029
01-03-2029

01-04-2029

01-05-2029

u-46-2029
01-07-2029

01-08-2029

0'1-09-2029

01-10-2029

01-11-2025

01-12-2A29

88.599,15

86.367,68

84.1'19,93

81.B55,79

79.575,15

77.277,88

74.963,85

72.632,95

70.285,06

67.920,05

65.537,79

63.138,16

25.365,60

2.215,32

2.231,47

2.247,75

2.264,14

2.280,64

2.297,27

2.314,03

2.330,90

2.347,89
2.365,01

2.382,26

2.399,63

9.164,52

662,1 I
646,04

629,76

613,37

596,87

580,24

563,48

546,61

529,62

s12,50

495,25

477,88

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877.s1

277

278

279

280

281

282
283
284
285
286
287

28B

0'1 -01 -2030

01-02-2030

01-03-2030

0 1 -04-2030

01-05-2030

01-06-2030

0 I -07-2030

01-08-2030

0 1 -09-2030

01 -1 0-2030

01-1'l-2030
01-12-2030

60.721,03

58.286,28

55.833,77

53.363,38

50.874,98

48.368,43

45.843,61

43.300,38

40.738,60

38.1 58,1 4

35.558,87

27.676,31

2.417,13

2.434,75

2.452,51

2.470,39

2.488,40

2.506,55

2.524,82

2.543,23

2.561,78

2.580,46

2.599,27

2.618.23

6.853,81

460,38

442,76

425,00

407,12

389,11

370,96

352,69

334,28

315,73

297,05

278,24

259,28

34.530,12

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2gq

290

291

292
293

294
295
296
297

n1-n1_?n?1

01-02-2031

01 -03-203'1

01-04-2031

01-05-2031

01-06-2031

01-07-2031

01-08-2031

01-09-2031

?r) qn?,??

27.646,77

24.970,85

22.275,42

19.560,33

16.825,45

14.070,63

11.295,72

8.s00,57

30.197,52

) 64,7 ?)

2.656,55

2.675,92

2.695,43

2.715,09

2.734,88

2.754,82

2.774,91

2.795,15

4.332,60

)an 4a

220,96

201,59

182,08

162,42

142,63

122,69

102,60

82,36

34.530,12

? 9.77 q1

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51

2.877,51
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Amortisationsplan
Annuitetslån

Nr Dato td Afdrao Rente Ydelse
298
299
300

01 -1 0-2031

01-11-2031
01-12-2031

5.685,04

2.848,98
2.815,53

2.836,06
2,848 98

61,98
41,45

20.77

2,877,51

2.877,51
o 00 2 869 75

32.940,64 1.581,72 34.522,36

I alt 350.000,00 513.245.24 863.245,24
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Stempel: kr. 4.500,00
Tingl. afg.: kr. 1.400,00

Kr.5.900,00
Matr. nr.: 2 gm. fl. Grønnerup by, Strandby

Ejl. nr.:

Gade og hus nr.: Gl. Viborgvej 4, Stistrup, 9640 Farsø
Sælgerpantebrev

ANMELDER: CVR nr.28 9019 17

Akt.: Skab /tor. l6/

s
ADVOKAT

$RqTEN MoESGAARDApS
Engvej2.9640F;rrsø
Telf, 98 63 26 BB . Fax 98 63 26 08

PAI{TEBREV

Debitor
Bopæl

Kreditor
Bopæl

Lånets
størrelse

Rente- og
afdrags-
vilkår

Dan Jensen
Østergade 12

9631 Gedsted

erkender herved at være skyldig til

PRIMS ApS - cvr. Nr 28 50 92 94
Engvej 2,9640Farsø

Kr. 300.000,00
skriver kroner ---trehundredetusinde 00/100 ---

Pantebrevet forrentes og afdrages fra l. december 2006 gennem en fast årlig ydelse ph9,86576 o/o af
hovedstolen, hvoraf 8r75oh p.a. afdet til enhver tid skyldige beløb er rente, medens resten er afdrag.
Den årlige ydelse betales over 12 terminer hver den 1. i måneden med kr. 2.466,44. Første gang den 1.
januar 2007 betales kr. 2.466,44.

Opsigelse Fra kreditors side er pantebrevet uopsigeligt i hele løbetiden.

Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse med 3
måneders forudgående varsel til en termin til kurs 105.

Pant Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen matr. nr

2 g Grønnerup by, Strandby
2 ø Grønnerup byo Strandby

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan
kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4 pkt. 9a.

NB.:

148



Foranstå-
ende lån

Seerlige
bestem-
melser

Nærværende pantebrev har oprykkende prioritetspanteret i ejendommen i henhold til
tinglysningslovens $ 40, stk. 3, næst efter:

kr. 350.000,00 iflg. pantebrevo rente 8,7soh

(Evt. ændringer i formularens side 4, f.eks. vedr. tvangsauktionsk-lausulen i pkt. 10' samt
andre individuelle klausuler):

Eierskifte:

I tilfælde af ejerskifte og overdragelse eller overgang til medejero ægtefælle, registreret partner' livsar-
vinger eller samlever af samme eller modsat køn - skal ny debitor godkendes af kreditor. Såfremt ny
debitor ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige pantebrevet og forlange restgælden ind-
betalt.
Ved hvert godkendt ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og

udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse' et

ejerskiftegebyr på 1 7o af restgælden på overtagelsesdagen, dog min. kr. 500,00. Manglende eller ikke
rettidig betaling af gebyret, sidestilles med manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag, med
heraf følgende konsekvenser.
Ved ejerskifte til et aktie-, anparts-, kommandit- eller Iignende selskab, kan kreditor iflg. pantebrevet

kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen som selvskyldngr-

kautionist.
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved erlæggelse af
ejerskiftegebyr.
Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker betaling af terminsydelser ikke via Beta-
lingsService, er kreditor berettiget til at opkræve gebyr kr. 25'00.

Omprioritering:
Pantebrevet respekterer optagelse afrealkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid (max.30
år), dog ikke indeksregulerede og stående lån, mod at nettoprovenuet, i det omfang det ikke anvendes

til hel eller delvis indfrielse af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på

nærværende pantebrev.
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående lån (excl. renter)
medtages omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre udgifter til det offentlige' gebyr til
pengeinstitut samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, efterstående som nærværende
pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke differencerente. Endvidere respekteres ompri-
oriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat.

Om- oe/eller tilbyening:
Pantebrevet respekterer optagelse af lån i realkreditinstitut, dog ikke indekslån eller stående lån til
dækning af udgifter til momsregistrerede virksomheder til dokumenterede, varige, værdiforøgende
om- ogleller tilbygninger.

Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen, og

pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhotd til ejendommens handelsværdi,

som det havde før påbegyndelse af om- ogleller tilbygningen.

Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret ved vurdering af
ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er godkendt af kreditor.
Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar til
ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af debitor.

IJønset pantebrevsbestemmelserne er pantekreditor berettiget til øt opkræve kr. 750,00 iforbindeke med

Eftedølgende omprioritefing eller andre ekspeditionssager.

L49



Rente af ekstraordinære afdrag:
Ved betaling afekstraordinære afdrag betales rente afafdraget til betalingsdagen.

Afdragsnedsættelse:
Ved erlæggelse af ekstraordinære afdrag nedsættes de kvartalsvise afdrag, således at den oprindelige
aftalte løbetid fastholdes. Erlæggelse af ekstraordinære afdrag kan kun finde sted i forbindelse med en
terminsbetaling, med forudgående varsel jvf. side l

Særlige bestemmelser for eierleiligheder:
Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udtejes. Opsigelse kan dog ikke ske,
såfremt der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i lejeperio-
den.

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

Iøvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4).

Nærværende pantebrev består af 4 sider

Dato:

Debitor(er):

Dan Jensen

Til vitterlighed om ægte

r\iJVi_)

6f 11.0u

<.-

For så vidt debitor er gift erklærer medunderskrevne ægtefælle
samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer under-
skrives som debitor og pantsætter.

er), rigtig datering samt un myndighed

Underskrift:Underskrift:
Navn:
Stilline:
nopæ[ffi
Post nrsR%

h**'

8s, a'i+ø t-&Hl6|[qæ,^d;:/ lP
?{Uu "ertua

Navn:
Stilling:
Bopæl:
Post nr.:

$xt 7s 9{6"')
"i'

l.ngr.ej

Underskrift:
Navn:
Stilling:
Bopæl:
Post nr. :

.,f . !/fj:i{) i1l'1(f
lAlt 98 6 t ,l{; ljri . .|.,a>r {.}li {i:i .l.i ii,\

l,'{ tJ Lr {-} rLA. å.tå. r

Å/,*
,l,ts */Wde;/u
#ss.
v/rjen6'rå3 lf
?ura Tnnsø
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2.

ruSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

Betalinger efter dette pantebrev skal ske portoffit på kreditors bopæI, som er anført på side 1, eller på et andet sted
inden for landets grænser, der opgives afkreditor.

Alie betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen
den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udslcydes udløbsdagen for alle frister efter nær-

værende pantebrev. Indbetaling indenfor ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til be-

fordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Ophævet

Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblan-
ket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på derme. Påkrav fra
kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsfor-
andring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som
føige af bopælsforandring ikke er kommet lrem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen,
såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden iet tilgængelig kilde.

Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tingiysningslovens $37 og $38, indtægter, herunder leje og for-
pagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikingssummer.

Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelseme i Finanstilsynets bekendtgørel-
se om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyidt.

Kreditor har panteret for kav ifølge pantebrevet på betaling afkapital, renter og andre ydelser aftilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikingspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har
endvidere panteret for omkostninger, som med føje er aftroldt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsoverta-
gelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår uden-
retlige incassoomkostniner, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
regleme i lov om renter ved forsinket betaling m.v. og i den medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Ifteditor skal underrettes om ethvert

ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt aftrolder omkostningerne derved. Underret-
tes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysnings-
kontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog
højst 300,00 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling
ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9f.

Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan

forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt
eller fremsat. Ikeditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at ka-
pitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb,jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger afvæsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

I hvis et aftalt eierskifteafdrag ikrke betales rettidigt,jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen itilfælde af tvangsauktion, hvad enten

denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øwige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om mislig-
holdelse, herunder bestemmelseme i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskif-
te, kan i så fald ikke påberåbes af keditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige

tvangsauktion, behagtes dette ikke som ejerskifte.

4.

5

6.

7

8

9

151



*** * ***
*
*rk*

**
*** ***

Retten i Nibe
Tinglysningsaf de lingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr. 2 G m.fl., Grønnerup,
Ej endomsej er: Dan .Tensen
Lyst første gang den: 05.1-2 .2006 under nr.
Senest ændret den : 05.a2.2005 under nr.
Storkunde opkrævning - Dkk 5.900

Anm:
Pant.ebrev Nykredit Realkredit, Dkk 424.000

Retten i Nibe den 05 .72.2006

Side: 5

Akt.nr. :

F 551

**
*)k

w

*
*

Strandby

l_s036
15036

ANMELDER:
ADVOKAT
KIRSTEN MOESGAARD ApS
ENGVEJ 2.9640 FARSØ
TLF. 98 63 26 88

, f"nr-"^ -
;,:UL!"8 ko i:':r
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*** * ***
*
** ?t

*

**
**
**

Side 6

Akt .nr. :

F 651* *** ***
Retten i Nibe
Tinglysnings af de1 ingen

sen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
Vedrørende matr.nr. 2 G m.fl., Grønnerup,
Ejendomsejer: Dan Jensen
Lyst første gang den: 05.12.2006 under nr.
Senest ændret den z t9.]-2.2006 under nr.

Foranstående retsanmærkning annulleres .

Retten i Nibe den 19 .L2.2006

Strandby

1-5036
15718
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- KREDITOPLYSNINGER
Annurtetslån

Hovedstol
-kurstab ved udbeialing (afregningskurscn er 92,00)
-stempelomkostninger

tinglysningsafgift
-oebvr

Kr

Kr

Kr

Kr
Kr

300.000,00

24.000,00

4.500,00

1.400,00

2.000.00
Lånebeløbet

Kurstab ved udbetaling
Stempelomkostninger

Tinglysningsafgift

Gebyr

Renter i lånets

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

268.100,00

24.000,00

4.500,00

1.400,00

2.000,00
439.922,27

Kreditomkostninger

Lånebeløbet

!(9{itomkostninger

Kr

Kr

Kr

471.822,27

268.100,00
471.822.27

Samlet beløb til betaling

Arlige omkostninger i procent (AOP)
Løbetid iterminer
Sidste termin forfalder
Sidste termin andrager

Følgende forudsætninger Iigger til grund for beregningen
Lånetype

Hovedstol

Dato for forrentning

Nominel rente
Dato for næste ydelse

Antal terminer pr. år
Terminsforfald

Ordinaer ydelse

Første ydelse

Kr.

stk.

111, 1t2, 1

1t8,

739.922,27

10,6 %

300

1. december2031

2.456,71

Annuitetslån

300.000,00

. december 2006

8,750 0/o

1. januar 2007

12

114, 1t5, 1t6, 1t7,
,1110,1t11,1t12

2.466,44

2.466,44

d

d

Kr

d

d

stk

kr

kr

13,
1t9

Jeg/vi bekræfter ved nedrtnstående underskrift at have modtaget, læst og forstået disse beregninger,
over betalingerne.samt at have modtaget amortisatio nsplan (betalingsplan)

-CIbdb
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Dato Afdrao Rente Ydelse
0

1

2

4

o

7

8

9

10

11

12

01-12-2006
01-01-2007

01-02-2007

u-a3-2007
01-04-2007

01-05-2007

01-06-2007

01-07-2007

0 1 -08-2007

01-09-2007

01-10-20a7

01-11-2007

01-12-2007

300.000,00

299;721,06

299.440,09

299.157,07

298.87'1,98

298.584,81

298.295,55

298.004,18

297.710,69

297.415,06

297.117,27

296.817,31

296.515,16

278,94

280,97

283,02

285,09

287,17

289,26

291,37

293,49

295,63

297,79

299,96

302,15

2.187,50

2.185,47

2.183,42

2.181,35

2,179,27

2.177,18

2.175,07

2.172,95

2.170,81

2.168,6s

2.166,48

2.164,29

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

'13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

01-01-2008

01-02-2008
01-03-2008

01 -04-2008

01-05-2008

01-06-2008

01-07-2008

01-08-2008
01-09-2008
01-1 0-2008
01-1 1-2008
0't-1

296.210,81

295.904,24

295.595,44

295.284,38

294.971,06

294.655,4{;

29,1.337,54

294.017,31

293.694,75

293.369,83

293.042,55

3.484,84

304,35

306,57

308,80

311,06

313,32

315,61

317,91

320,23
322,56

324,92
327,28

26.112,44

2.162,09

2.159,87

2.157,64

2.155,38

2.153,12

2.150,83
2.148,53

2.146,21

2.143,88
2.141,52
2.139,16

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44
292.71 ,88 .67 2. 136,77 2

25

26

27

0 1 -01 -2009

01-02-2009
01-03-2009

01-04-2009

01-05-2009

01-06-2009

0't-07-2009
01-08-2009

01-09-2009

01 -1 0-2009

01 -1 1 -2009

1-12-2009

292.380,80

292.046,30

291.709,36

291.369,97

291.028,10

290.683,74

290.336,87

289.987,47

289.635,52

289.281,01

288.923,91

288.564,21

3.842,28

332,08

334,50

336,94

339,39

341,87

344,36

346,87

349,40

35'1,95

354,5'1

357,1 0

359,70

25.795,00

2.134,36

2.131,94

2.129,50

2.127,05

2.124,57

2.122,08

2.119,57

2.117,04

2.114,49

2.111,93

2.109,34

2.106,74

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2B

29

JU

JI

32

JJ

Jr+

J5

36

3B

?o

01 -0 1 -201 0

01-02-2010
01-03-2010

288.201,88

287.836,91

287.469,28

4..148,67

362,33

364,57

367,63

25.448,61

2.104,11

2.101,47

2.098,81

29.597,28

2.466,44
2.466,44

2.466,44
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Amortisationsplan
Annuitet's/ån

Nr Dato Restoæld Afd reo Rente Ydelse
40

41

42
43

44

45

4b

47

4B

01-04-2010

01-05-2010
01-06-2010

01-07-2010
01-08-2010
01-09-2010

01 -1 0-201 0

01-11-2010

01-12,2010

287.098,97
286.725,96

286.350,23

285.971,76

285.590,53
285.2A6,52

284.819,71

284.430,08

370,31

373,01

375,73

378,47

381,23

384,01

386,81

389,63

392.47

2.096,13

2.093,43
2.090,71

2.087,97

2.485,21

2.082,43

2.079,63

2.076,81

2.O73.97

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.44284.037 ,a

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

01-01-2011

01-02-2011

01-03-2011

01-04-2011

01-05-201 1

01-06-2011

01-07-2011

01-08-2011

01-09-201 1

01-10-2011
01-11-2011

01-12-2011

283.642,28

283.244,06

282.842,94

282.438,90
282.031,91

281.621,95
281.209,00

280.793,04

280.374,05

279.952,00
279.526,88

279.098,66

4.526,60

395,33

398,22

401,12

404,04

406,99

409,96

412,95

4'15,96

418,99
422,05

425,12

428.22

25.070,68

2.071 ,11

2.068,22

2.065,32

2.062,40

2.059,45

2.056,48

2.053,49

2.050,48

2.047,45

2.044,39
2.041,32
2.038.22

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

61

oz

63

64

65

bb

67

68

69

70

71

72

01-01-2012

01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012

01-05-2012
01-06-2012
01-07-2012

01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012

278.667,31

278.232,82

277.795,16

277.354,31

276.910,25

276.462,95
276.012,39

275.558,54

275.101,38

274.640,89

274.177,04

273.709.81

4.938,95

431,3s

434,49

437,66

440,85

444,06

447,30

450,56

453,85

457,16

460,49

463,85

467.23

24.658,33

2.035,09

2.031,95

2.028,78

2.025,59

2.022,38

2.019,14
2.015,88

2.012,59

2.009,28

2.005,95

2.002,59

1.999.21

29.597,28

2.466,44

2..466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

73

74

75

76

77

7B

79

BO

B1

82

B3

01-01-2013

01-02-2013

01-03-2013

01-04-2013

01-05-2013

01-06-2013

01-07-2013

01-08-20'13

01-09-2013

01-10-2013

01-11-2013

27it.239,17

272.765,10

272.287,57

271.806,56

271.322,04

270.833,99

270.342,38

269.847,19

269.348,39

268.845,95

268.339,85

5.388,85

470,64

474,07

477,53

481,01

484,52

488,05

491,61

495,1 I
498,80

502,44

506,1 0

24.208,43

1.995,80

1.992,37

1.988,91

1.985,43

1.981,92

1.978,39

1.974,83

1.971,25

1 .967,64

1.964,00

1.960,34

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
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Nr Dato

Amortisationsplan
Annuitets/ån

.830,Cr5 509,80 1.956,64 2.466.44

Rente
01-12-2013

B5

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

01-01-2014

01-02-2014

01-03-2014

a1-a4-2014

01-05-2014

01-06-2014

01-07-2014

01-08-2014

01-09-2014

01-10-2014

01-11-2014

01-12-2014

01-01-2015

01-02-2015
01-03-2015

01-04-2015

01-05-2015

01-06-20'15

01-07-2015

01-08-2015

0'1-09-201s

01-10-2015

01-11-2015

267.316,54

266.799,28

266.278,25

265.753,42

265.224,77
264.692,26

264.155,87

263.615,57

263.071,33

262.523,12

261.970,91

.414

5.879,76

513,51

517,26

521,03

524,83

528,65

532,51

536,39

540,30

544,24

548,21

552,21

556.24

23.717,52

1.952,93

1.949,18

1.945,41

1.941,61

1.937,79

1.933,93

1.930,05

1.926,14

1.922,20
1.918,23

1.914,23

1.910.20

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.44

97
98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 01-12-2015 254 414 I 7

260.854,38

260.290,00

259.721,51

259.148,87

258.572,A6

257.991,04

25't.405,78

256.816,26
256.222,44

255.624,29
255.021,78

6.415,38

560,29
564,38

568,49

572,64

576,81

581,02

585,26

589,52

593,82

598,15

602,51

606.91

23.1 81 ,90

1.906,15
'1.902,06

1.897,95

1.893,80

1.889,63

1.885,42

1.881,18

1.876,92

1.872,62

1.868,29

1.863,93
1 859 53

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466 44

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

01-01-2016

01-02-2016

01 -03-20 1 6

01-04-2016

01-05-2016
01-06-2016

01-07-2016

01-08-2016

01-09-201 6

01-10-2016

01-11-2016

01-12-2016

253.803,54

253.187,75

252.567,47

251.942,67

251.313,31

250.679,36

254.040,79

249.397,56

248.749,64

248.097,0A

247.439,60

246.777.41

6.999,80

61 1,33

615,79

620,28

624,80

629,36

633,95

638,57

643,23

647,92

652,64

657,40

22.597,48

1.855,1 1

1.850,65

1.846,16

1.841,64

1.837,08

1.832,49

1.827,87

1.823,21

1.818,52

1 .813,80
'1.809,04

1.804.25

29.597,28

2.466,44

?..466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
19 2

121

122

123

124

125

01,01-2017

01-02-2017

01-03-2017

01-04-2017

01-05-2017

246.110,39

245.438,50

244.761,72

244.080,00

243.393,31

7.637,46

667,02

671,89

676,78

681,72

686,69

21.959,82

1.799,42

1.794,55

1.789,66

1.784,72

1.779,75

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
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Nr Dato

Amortisationsplan
Annurfels/ån

Rr*tqiæld Afdraq Rente Ydelse
126
127

128

129

130

131

132

01-06-2017

01-07-2017

01-08-2017

01-09-2017

01-10-2017
01-11-2017

01-12-2017

242.'701,61

242.004,87

241.303,0s

240.596,11

239.884,42

239.166,73

23t).444,2.1

69'1,70

696,74

701,82

706,94

712,09

717,29

722 43 9252 1.7

1.774,74
1.769,70

1.764,62

1.759,50

1.754,35
1.749,15

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466.44

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

01-01-2018

01-02-2018

01-03-2018

01-04-2018

01-05-2018

01-06-2018

01-o7-2018

01-08-2018

01-09-2018

01-10-2018

01-11-2018
01-12-2018

237.716,43

236.983,34

236.244,90

235.501,08

234.751,84

233.997,13
233.236,92

232.471,17

231.699,83

230.922,87

230.14A,24

229.35't,51

8.333,20

727,78

733,09

738,44

743,82

749,24

754,71

760,21

765,75

771,34

776,96

782,63

788.33

21.264,08

1.738,66

1.733,35

1.728,00

1.722,62

1.717,20

1.711,73
1.706,23
1.700,69

1 .695,1 0

1.689,48

1.683,81

1.678.11

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154
155

156

01-01*2019

01-02-2019

01-03-2019

01-04-2019

01-05-2019

01-06-2019

01-07-2019

01-08-2019
01-09-2019

01-10-20'19

01-11-2019

01-12-2019

228.557,83

227.757,96

226.952,26

226.140,68

225.323,18

224.499,72

223.670,26

222.834,75

221.993,15

221.145,41

220.291,49
219.431.34

9.092,30

794,08

799,87

805,70

811,58

817,50

823,46

829,46

835,51

841,60

847,74

853,92

20.504,98

1.672,36

1.666,57

1.660,74

1.654,86

1.648,94

1.642,98

1.636,98

1.630,93

1.624,84

1 .618,70

1.612,52

1.606,29

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,4415

157

158

159

160

161

162

163

164

165
'166

167

168

01-01-2020

01-02-2020

0'1-03-2020

01-04-2020

01-05-2020

01-06-2020

01-07-2020

01-08-2020

01-09-2020

01-10-2020

01-11-2020

01-12-2020

218.564,92

217.692,18

216.813,08

215.927,57

21s.035,60

214.137',13

213.232,11

212.32A,49

211.4A2,22

210.477,25

209.545,54

208.607,Ct4

9.920,57

866,42

872,74

879,1 0

885,51

891,97

898,47

905,02

911,62

918,27

924,97

931,71

938.50

19.676,71

1.600,02

1.593,70

1.587,34

1.580,93

1.574,47

1.567,97

1.561,42

1.554,82

1.548,17

1.541,47

1.534,73

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,441 527

10.824,30 18.772,98 29.597,28
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Restqæld Afdraq Rente Ydelse

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
'lB0 01-1

01-01-2021
01-02-2021

01-03-2021

01-04-2021

01-05-2021

01-06-2021

01-07-2021

01-08-2021

01-09-2021

01-10-2021

01-11-2021

207.661,69

206.709,45

205.750,2.7

20t1.784,09

203.810,87

202.830,55

201.843,08

200.848,41

199.846,49

198.837,26

197.820,68

196.796.68

945,35

952,24

959,1 8

966,'18

973,22

980,32

987,47

994,67

1.001,92

1.009,23

1 .016,58

1.521,09

1.514,20

1.507,26

1.500,26

1.493,22

1.486,12

1.478,97

1.471,77

1.464,52

1.457,21

1.449,86

1.442.44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.44,00

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

01-01-2022
01-02-2022
u-a3-2022
01-04-2022
01-05-2022

01-06-2022

01-07-2022
01-08-2022
o1-09-2022
01-10-2022
01-11-2022
01-12-2022

195.765,22

194.726,23

193.679,67
192.62t],48

191 .563,60

190.493,98

189.4'16,56

188.331,28
'187.238,09

186.136,93

18!t.027,74
183.910,46

1 1.810,36

1.031,46

1.038,99

1.046,56
1.054,19

1.061,88

1.069,62

1.077,42

1.085,28

1 .093,1 I
1.101,16
1 .1 09,1 9

1.117.28

17.786,92

1.434,98

1.427,45

1 .419,88

1.412,25
1.404,56

1.396,82

1.389,02

1.381,16

1.373,25
'1.365,28

1.357,25
1.349,16

29.597,28

2.466,44
2.466,44

2.466,44
2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

193

194

195

196

197

198
199

200
201

202

203
204

01-01-2023
01-02-2023

01-03-2023

01-04-2023

01-05-2023

01-06-2023
01-o7-2n23

01-08-2023

01-09-2A23

01-10-2023

01-11-2023

01-12-2023

182.785,03
181.651,40

180.509,50

179.359,28

178.200,67

177.033,61
175 858 04

174.673,9A

173.481,12

172.279,6{t

171.1)69,42

169.850,36

12.886,22

1.125,43

1 .133,63

1.141,90

1.150,22

1.158,61

1 .'1 67,06
1 175 57

1.184,14

1192,78
1.201,47

1.210,23

1.219,06

16.7t,46

1.341,01

1.332,81

1.324,54

1.316,22

1.307,83

1.299,38
1 ?90 87

1.282,30

1.273,66

1.264,97

1.256,21

1.247.38

29.597,28

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
? 466.44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

205
206
207

208
209

210
211

01-01-2024

01-02-2024

01-03-2024

01-04-2024

01-05-2024

01-06-2024

01-07-2024

168.622,41
'167.385,5'l

166.139,59

164.884,t;8

16';t.620,42

162_.347,05

161 .064,39

't4.060,10

1.227,95

1.236,90

1.245,92

1.255,01

1.264,16

1.273,37

1.282,66

15.537,18

1.238,49

1.229,54

1.220,52

1.211,43

1.202,28

1 .193,07

1.183,78

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Afdrao Rente Ydelse
212

213

214

215
216

u-a8-2024
01-09-2024

01-10-2A24

01-11-2024

01-12-2024

159.772,38

158.470,95

157.160,03

155.839,55

1.292,01

1.301,43

1.310,92

1.320,48

1.330.1 1

1.174,43

1.165,01

1.155,52

1.145,96

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466.44154.509 .136.33

217

218
219

220

221

222

223

224
225

226
227

228

01-01-2025

01-02-2025

01-03-2025

01-04-2025

01-05-2025

01-06-2025

01-07-2025

01-08-2025

01-09-2025

01-10-2025

01-11-2025

01-12-2025

153.169,63

151.820,05
150.460,€i3

14t'.091,30

14'7 .711,98
146.322,61

144.923,11

143.513,40
142.093,41

140.663,07

139.222,30

15.340,92

1.339,81

1.349,58

1.359,42

1.369,33

1.379,32

1.389,37

1.399,50

1.409,71

1.419,99

1.430,34

1.440,77

1.451.28

14.256,36

1.126,63

1.116,B6

1.107,02

1.097,11

1.087,12
1.077,07

1.066,94

1.056,73
1.046,45

1 .036,1 0

1.025,67

1.015,16

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.44137.771. 02

229
230

231

232

233
234

235
236
237

238

239

240

01-01-2026

01-02-202.6

01-03-2026

01-04-2026

01-05-2026
01-06-2026

01-07-2026

01-08-2026

01-09-2026

01-10-2026

01-11-2026

01-12-2026

136.309,16

134.836,64

133.353 3B

I 31 .859,31

130.354,34

12B.838,40

127.311,41

125.773,28

124.223,94

122.663,30
121.091,28
'119.507.80

16.738,42

'1.461,86

1,472,52

1.483,26

1.494,07

1.504,97

1.515,94

1.526,99

1.538,'13

1.549,34

1.560,64
1.572,02

1.583,48

12.858,86

1.004,58

993,92

983,18

972,37
961,47

950,50
939,45

928,31

917,10

905,80

894,42

882,96

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466.44

241

242

243
244

245

246
247

248
249

250

251

252

01-01-2027

01-02-2027

01-03-2027

01-04-2027

01-05-2027

01-06-2027

01-07-2027

01-08-2027

01-09-2027

u-1a-2027
01-11-2027

01-12-2027

117.912,77

1 16.306,1 1

114.687,74

113.057,56

111.415,50

109.761,46

108.095,36

106.417,12

104.726,64

103.023,83

101.308,61

18.263,22

1.595,03

1.606,66

1.618,37

1.630,18

1.642,06

1.654,04

1 .666,1 0

1.678,24

1.690,48

1.702,81

1.715,22

1.727 .73

11.334,06

871,41

859,78

B4B,O7

836,26

824,38

812,40

800,34

788,20

775,96

763,63

751,22

738.71

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466 44oo 580 8B

19.926,92

1.740,33

9.670,36

726,11

29.597,28

2.466,44253 01-01-2028 97.840,55
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Afdrao Rente Ydelse
254
255
256
257

258
259

260

261

262

263
264

01-02-2028

ato3-2028
01-04-2028

0'l-05-2028
01-06-2028
01-07-2028

01-08-2028

01-09-2028

01-10-2028

01-11-2028

01-12-2028

96.087,53

94.321,73
92.543,05

90.751,40

88.946,69
87j28,82
85.297,69

83.453,21

81.595.28

79.723,81

1.753,02

1.765,80

1.778,68

1.791,65

1.804,71

1.817,87

1 .83'1 ,'l 3

1.844,48

1.857,93

1.871,47

1.885.12

713,42

700,64

687,76

674,79

661,73

648,57

635,31

621,96

608,51

594,97

581.32

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.4477.838"69

265
266
267

268
269
270

271

272

273

274

275

276

01-01-2029

01-02-2029
01-03-2029
01-04-2029

01-05-2029

01-06-2029

01-07-2029

01-08-2029

01-09-2029

01-10-2A29

01-11,2029

01-12-2029

75.939,82

74.027,11

7';t.100,45

70.159,74

68.204,88

66.235,77

64.252,30

62.254,37

60.241,87

58.214,69

56.172,73

54.115

21.742,19

1.898,87

1.912,71

1.926,66

1.940,71

1.954,86
'1 .969,1 1

1.983,47

1.997,93

2.012,50

2.027,18

2.041,96

2.056,85

7.855,09

567,57

553,73
539,78

525,73

511,58
497,33

482,97

468,51

453,94

439,26

424,48

409,59

29.597,28

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2..466.44

277

278
279

280
281

282

283
284
285
286
287

2BB

01-01-2030
01-02-2030

0 1 -03-2030

01-04-2030

01-05-2030

0 1 -06-2030

01-07-2030

0 1 -08-2030

01-09-2030

01 -1 0-2030

01-1 1-2030

01-12-2030

52.044,03
49.957,08
47 .1354,91

45.'737,41

43.604,47

41.455,98

39.291,82

37.111,88

34.916,05

3i1.704,21

30.476,24

28.232,02

23.722,81

2.071,85

2.086,95

2.102,17

2.117,50
2.132,94

2.148,49

2.164,16

2.179,94

2.195,83

2.211,84

2.227,97

2.244,22

5.874,47

394,59
379,49

364,27

348,94

333,50

317,95

302,28

286,50

270,61

254,60

238,47

222.22

29.597,28

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44
2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466.44

289

290
291

292
293
294
295
296
297

01-01-2031

01-02-2031

0't-03-2031

01-04-2031

01-05-2031

01-06-2031

01-07-2031

01-08-2031

0'1-09-2031

25.971,44

23.694,38

21.400,71

19.090,32

16.763,08

14.418,87

12.057,57

9.679,05

7.283,19

25.883,86

2.260,58

2.277,06

2.293,67

2.310,39

2.327,24

2.344,21

2.361,30

2.378,52

2.395,86

3.713,42

205,86

189,38

172,77

156,05

139,20

122,23

105,14

87,92

70,58

29.597,28

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44

2.466,44
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Nr Dato

Amortisationsplan
Annuitets/ån

Restq€eld Afdraq Rente Ydelse
298

299

300

o1-10-2031

01-11-2031
01-12-2031

4.869,86

2.438,93

0,00

2.413,33

2.430,93

2.438.53

53,11

35,51

17.78

2.466,44

2.466,44

2.456,71

28.232,02 1.355,53 29.587,55

alt 300.000,00 439.922.27 739.922.27
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Matr. nr.: 2 g m. fl. Grønnerup by, Strandby

Ejl. nr.:

Gade og hus nr.: Gl. Viborgvej 4, Stistrup, 9640 Farsø

kr. 3.000,00
kr. 1.400.00
Kr.4.400,00 Akt.: Skab

Sælgerpantebrev

ANMELDER:

Stempel:
Tingl. afg.:

r6r/nr

CVR nr. 28901917

S#ffirmx'
PANTEBREV

Debitor
Bopæl

Kredifor
Bopæl

Lånets
størrelse

Rente- og
afdrags-
vilkår

Dan Jensen
Østergade 12

9631 Gedsted

erkender herved at yære skyldig til

PRIMS ApS - cvr. Nr 28 50 92 94
Engvej 2, 9640 Farsø

Kr. 194.673,91
skriver kroner ---ethundredenitifiretusindesekshundredesyvtitre 9l1100 ---

Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1. december 2006 gennem en fast årlig ydelse på9,86579 Vo af
hovedstolen, hvoraf 8,750Å p.a. afdet til enhver tid skyldige beløb er rente, medens resten er afdrag.
Den årlige ydelse betales over 12 terminer hver den 1. i måneden med kr. 1.600,51. Første gang den 1.
januar 2007 betales kr. 1.600,51.

opsigelse Fra kreditors side er pantebrevet uopsigeligt i hele løbetiden.

Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse med 3
måneders forudgående varsel til en termin til kurs 105.

Pant Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen matr. nr.:

2 g Grønnerup by, Strandby
2 ø Grønnerup by, Strandby

Bopælsforandring skal meddeles
kreditor forlange kapitalen indfriet,

til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan
se side 4 pkt. 9a.

NB.
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Foranstå-
ende lån

Særlige
bestem-
melser

Nærværende pantebrev har oprykkende prioritetspanteret i ejendommen i henhold til
tinglysningslovens $ 40, stk. 3, næst efter:

kr. 350.000,00 iflg. pantebrev, rente 8,750
kr. 300.000,00 iflg. pantebrev, rente 8,750

(Evt. ændringer i formularens side 4, f.eks. vedr. tvangsauktionsklausulen i pkt. 10, samt
andre individuelle klausuler) :

Eierskifte:

I tilfælde af ejerskifte og overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, Iivsar-
vinger eller samlever af samme eller modsat køn - skal ny debitor godkendes af kreditor. Såfremt ny
debitor ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige pantebrevet og forlange restgælden ind-
betalt.
Ved hvert godkendt ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og
udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, et
ejerskiftegebyr på I %o af restgælden på overtagelsesdagen, dog min. kr. 500,00. Manglende eller ikke
rettidig betaling af gebyret, sidestilles med manglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag, med
heraf følgende konsekvenser.
Ved ejerskifte til et aktie-, anparts-, kommandit- eller lignende selskab, kan kreditor iflg. pantebrevet
kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen som selvskyldner-
kautionist.
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved erlæggelse af
ejerskiftegebyr.
Betaling af terminsydelser skal ske via BetalingsService. Sker betaling af terminsydelser ikke via Beta-
lingsService, er kreditor berettiget til at opkræve gebyr kr. 25,00.

Omnrioritering:
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid (max. 30
år), dog ikke indeksregulerede og stående lån, mod at nettoprovenuet, i det omfang det ikke anvendes
til hel eller delvis indfrielse af foranstående forfatdne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på
nærværende pantebrev.
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående Iån (excl. renter)
medtages omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre udgifter til det offentlige, gebyr til
pengeinstitut samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, efterstående som nærværende
pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke differencerente. Endvidere respekteres ompri-
oriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat.

Om- tilbyenine:
Pantebrevet respekterer optagelse af lån i realkreditinstituto dog ikke indekslån eller stående lån til
dækning af udgifter til momsregistrerede virksomheder til dokumenterede, varige, værdiforøgende
om- og/eller tilbygninger.

Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen, og
pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til ejendommens handelsværdi,
som det havde før påbegyndelse af om- og/eller tilbygningen.

Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret ved vurdering af
ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er godkendt af kreditor.
Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, herunder vurderingshonorar til
ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af debitor.

Uanset pøntebrevsbestemmelserne er pøntekreditor berettiget til øt opkræve kr. 750,00 iforbindelse med
Efte rfø lg en d e omp r io r iter in g e I le r øn dr e e ks p ed itio ns s ag er.
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Rente af ekstraordinære afdrag:
Ved betaling afekstraordinære afdrag betales rente afafdraget til betalingsdagen.

Afdrassnedsættelse:
Ved erlæggelse af ekstraordinære afdrag nedsættes de kyartalsvise afdrag, således at den oprindelige
aftalte løbetid fastholdes. Erlæggelse af ekstraordinære afdrag kan kun finde sted i forbindelse med en
terminsbetaling, med forudgående varsel jvf. side 1.

Særlise bestemmelser for eierleiligheder:
Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske,
såfremt der senest l4 dage efter påkrav stilles bankgarantifor pantebrevets ierminsydetser ilejeperio-
den.

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

Iøvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4).

Nærværende pantebrev består af 4 sider

Dato: 6f1y.o6

Debitor(er):

Dan Jensen

Til vitterlighed om underskrift(er), rigtig datering samt

Underskrift: Underskrift:
Navn:
Stilling:
Bopæl:
Post nr.

Er:grtj

For så vidt debitor er gift erklærer medunderskevne ægefælle
samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer under-
skrives som debitor og pantsætter.

)s myndighed:

87,/D ,/

H &/el'Ai7æosT z42 /r
?6 Pa fuø,xt:

,4""-

Navn:
Stilling:
Bopæl:;qg
Post nffi-

ffi -)

litf. 9t3 63

Underskrift:
Navn:
Stilling:
Bopæ1:
Post. nr. :

?6 Bg Fax ()B 
ti) 26 gF,

Å,L
l/s sEnny.sEw
#SE.
ui0tF6 yr ) yt
htye Fn@
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2

JUSTITSMINISTEzuETS PANTEBREVSFORMULAR A

Betalinger efter dette pantebrev skal ske portoffit på keditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted
inden for landets grænser, der opgives afkreditor.

Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage e{ier forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag el1er grundlovsdagen
den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nær-
værende pantebrev, Indbetaling indenfor ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til be-
fordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

Ophævet

Debitor har pligt til at undeffette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblan-
ket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på den-ne. Påkrav Aa
keditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopæisfor-
andring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæI. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som
følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal keditor shaks give debitor meddelelse om opsigelsen,
såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens $37 og $38, indtægter, herunder leje og for-
pagtningsafgift er, samt erstatnings - o g fors ikringssummer.

Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørel-
se om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

Kreditor har panteret for kav ifølge pantebrevet på betaling afkapital, renter og andre ydelser aftiisvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har
endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsoverta-
gelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår uden-
retlige incassoomkostniner, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kæves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v. og i den medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Undenet-
tes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysnings-
kontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ej erskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog
højst 300,00 k. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling
ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige oveftagelse, jf. pkt. 9f.

Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan keditor forlange kapitalen indfriet i føigende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingeise for, at kapitalen kan

forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skiftligt påkav herom er afsendt
eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at ka-
pitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb,jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øwigt væsentligt foninges eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter keditor eller dennes fuidmægtig adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt,jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten
denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øwige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om mislig-
holdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskif-
te, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige
tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

3.

4.

5

6

n

8.

9
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* * ***
***
* *** ***

Side: 5

Akt.nr. :

F 66L
Retten i Nibe
Tinglysningsaf de 1 ingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk L94.673
Vedrørende matr.r.r. 2 G m.fl., Grønnerup,
Ejendomsejer: Dan Jensen
Lyst første gang den: 05.12,2006 under nr.
Senest ændret den : Q5.L2.2006 under nr.
Storkunde opkrærming - Dkk 4.400

Anm:
Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk 424.000

Rett.en i Nibe den 05 .L2.2006

Strandby

1503 8

r-5038

ANMELDER.:
ADVOKAT \
KIRSTEN MOESGAARD ApS
ENGVEJ 2.964OFARSØ
TLF.98 632688

ffsfpf.rojr:;ÆF. r.rl , ft r G E R ir,1 Fr*|I rJh s- F.it ; ; UL]_E,*: E.f
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Side: 6

Akt.nr" :

F 66a* *** ***
ReLten i Nibe
Tinglysningsaf de lingen

Påtegning på Pancebrev. Dkk t94.573
Vedrørende matr.nr. 2 G m.fl., Grønnerup,
Ejendomsejer: DanJensen
Lyst første gang den: OS.L2.2006 und.er nr.
Senest ændret den : L9.L2.2006 under nr.

Foranstående retsanmærkning annulleres.

Retten i Nibe den 19 .L2.2006

Strandby

l_503I
t57L9

en
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KREDITOPLYSNINGER
Annuitets/ån

Hovedstol
-kurstab ved udbetaling (afregningskursen er 92,00)
-stempelomkostninger

-tinglysningsafgift

-qebvr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

194.673,91

15.573,91

3.000,00

1.400,00

2.000.00
Lånebeløbet Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

172.700,O0

15.573,9'1

3.000,00

1.400,00

2.000,00
285.467,45

Kurstab ved udbetaling

Stempelomkostninger

Tinglysningsafgift

Gebyr
Renter i lånets lø betid
Kreditomkostninger

Lånebeløbet

Kr

Kr

Kr

307.441,36

172.700,00

307.441,36n0er

Samlet beløb til betaling

Arlige omkostninger i procent (AOp)
Løbetid iterminer
Sidste termin forfalder
Sidste termin andrager

Følgende forudsætninger ligger til grund for beregningen:
Lånetype

Hovedstol

Dato for forrentning
Nominel rente
Dato for næste ydelse

Antalterminer pr. år
Terminsforfald

Ordinær ydelse

Første ydelse

Jeg/vi bekraefter ved nedenstående underskrift at
samt at have mod

480.141,36

10,8 %
300

1. december 203'1

1.588,87

Annuitetslån
Kr. 194.673,91

d. 1. december2006
8,750 o/o

d, 1. januar 2007
stk 12

1t1, 1t2, 1t3, 1t4, 1t5, 1t6, 1t7,
1tB, 1t9, 1t10, 1t11, 1t12

kr 1.600,5'l
kr 1.600,51

Kr.

stk.

d.

d.

-rt)^qd
taget aprortisationsplan (betalin

L f ti-oL

have modtaget, læst og forstået disse beregninger,
gsplan) over betalingerne.

**-

Dokument udarbejdet af Advokatfirmaet Kirsten Moesgaard Aps d. 1 9. oktober 2006 1 6:07:55
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Restqæld Afdraq Rente Yd
0

1

2

J

4

5

o

7

B

9

10

11

12

01-12-2006

01-01-2007

a1-02-2007

01 -03-2007

01-04-2007

01-05-2007

01-06-2007

01-07-20a7

01-08-2007

01-09-2007

01 -1 0-2007
01-11-2007

01-12-2A07

194.673,91

194.492,9A

194.310,57

194.126,S11

193.941 ,91

193.755,56

193.567,85

193.378,77

1 93.1 88,31

192.996,46

152.803,22

192 608 57

192.412.50

181,01

182,33

183,66
'185,00

186,35

187,71

189,08

190,46
'19'1,85

193,24
194 6s

196.07

1 .419,50

1 .41 8,1 8

1.416,85

1.415,51

1.414,16

1.412,80

1 .411,43

1.410,05

1.408,66

1.407,27
'1 405 86

1.444,44

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
I 6n0 51

1.600,51

13

14

15

16

17

18

19

20

zt
22

23

24

01-01-2008

01-02-2008

01-03-2008

01-04-2008
01-05-2008

01-06-2008

01-07-2008

01-08-2008

01-09-2008

01 -1 0-2008

01-1 1-2008

01-12-2008

192.215,00

192.016,06

191 .815,67

191.613,82

191.410,49

191 .205,68
190.999,38

190.791,57

190.582,25

190.371,40

190.'159,01

2.261,41

197,50

198,94

200,39
201,85

203,33

204,81

206,30

207,81

209,32

210,85

212,39

213.93

16,944,71

1.403,01

1.401,57

1.400,12

1.398,66

1 .397,18

1.395,70

1.394,21

1.392,70

1 .391,19

1.389,66

1 .388,12

19.206,12

1.600,51
'1.600,51

'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.51'189.945. 08 1 .386,58

25

26

01-01-2009

01 -02-2009

01-03-2009

0 1 -04-2009

01-05-2009

0 1 -06-2009

0'l-07-2009

01-08-2009

01-09-2009

01-'10-2009

01-1 1-2009

01-12-2009

189.729,s9

189.512,52

189.293,87

189.073,63

188.851,78

188.629,31
'188.403,21

188.176,47

187.948,08

187.718,02

187.486,29

187.252.87

I lA7 /-'

215,49

217,07

218,65

220,24

221,85

223,47

225,10

226,74

228,39

230,06

231,73

16.738,70

1.385,02

1.383,44

1.381,86

1.380,27

1,378,66

1.377,04

1.375,41

1.373,77

1.372j2
1.370,45

1.368,78
'1.367.09

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,s1

1.600,5'1

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

27

28
ta
DA

31

32

JJ

34

35

36 ,42 1.600.5

J/

3B

39

01 -01 -201 0

01-02-2010

01-03-2010

187 .017,75

186.780,9'l

186.542,34

2.692,21

235,12

236,84

238,57

16.513,91

1.365,39

1.363,67

1 .361,94
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato td Afdrao Rente Ydelse
4A

41

42

43

44

45

46

47
ioa9

01-04-2010
01-05-2010

01-06-2010

01-07-2010
01-08-2010

01-09-20'10

01-10-20'10

01-11-2010

01-12-2010

186.302,03

186.059,97

185.816,15

185.570,55

185.323,16

185.073,!)6

184.822.95

184.570,11

184.315,42

240,31

242,06

243,82

245,60

247,39

249,20

251,01

252,84

254,69

1.360,20

1.358,45
'1.356,69

1.354,91

1 .353,1 2
'1.351,31

1.349,50

1.347,67

1.345.82

1.600,51

1.600,51

1.600,5'l

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'1

49

50
ct
52

53

54

55

56

57

5B
AO

60

u-a|-2011
01-02-2011

01-03-2011

01-04-2011

01-05-20'11

01-06-2011

u-a7-2011
01-08-2011

01-09-2011

01-10-2A11

01-11-2011
01-12-2011

184.058,88
'183.800,47

1811.540,17

183.277,97

183.013,96

182.747,83

182.479,86

182.209,93

181.938,03

181.664,15

181.388,27

2.937,45

256,54

258,41

260,30

262,20

264,11

266,03

267,97

269,93

271,90

273,88

275,88
277.89

16.268,67

1.343,97

1.342,10

134A,21

1.338,31
'1.336,40

1.334,48

1.332,54

1.330,58

1.328,61

1.326,63

1.324,63

1.322.62

19.206,12

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600 51181 .1 10 38

61

ol
63

64

65

btl

67

6B

69

70

71

72

01-01-2012
01-02-2012
01-03-2012
o1-04-2012
o1-05-2012
01-06-2012
01-07-2012
01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012

180.830,47

180.548,52

1 80.;Zei4 ,5 
'1

179.978,43

179.690,26

179.399,99

179.107,60

178.813,08

178.516,42

17tr.217,59

177.9'16,58

177.613,38

3.205,04

279,91

281,55

284,01

286,08

288,17

294,27

292,39

294,52

296,66

298,83

301,01

303,20

16.001,08

1.320,60

1 .31 8,56

1.316,50

1.314,43

1.312,34

1.310,24

1.308,12

1.305,99

1.303,85

1.301,68

1.299,50

1.297,31

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600 I

/.)
74

75

76

77

7B

tv
80

B1

82

83

01-01-2013
01-02-2013
0 1 -03-201 3

01-04-2013
01-05-2013

01-06-2013

01-07-?.013

01-08-2013

01-09-20'r3

01-10-2013

01-11-2013

177 .307,97

177.000,33

176.690,45

176.378,31

176.063,89

175.747,18

175.428,16

175.106,81

174.78i,1?.

17,1.'+57,07

174.128,64

3.497,00

305,4'1

307,64

309,88

312,14

314,42

316,71

319,02

321,35

323,69

326,05

328,43

15.709,12

1 .295,10

1.292,87

1.290,63

1.288,37

1.286,09

1.283,80

1.281,49

1.279,16

1.276,82

1.274,46

1.272,08

19.206,12

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,s1

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,5'l
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Amortisationsplan
Annurtets/ån

Nr Dato Resto Afdrao Rente Ydelse
84 01-12-2013 173.797.82 .82 1.269.69 1.600.5

B5

B6

87

BB

89
on

91

92

93

94

95

96

01-01-2014

01-02-2014
01-03-2014
01-04-2014
01-0s-2014
01-06-2014
01-07-2014

01-08-2014

01-09-2014

01-10-2A14

01-11-2014

173.464,59

173.128,93

172.790,82

172.450,24

172.107,18

171.761,62

171.413,54

171.062,92

170.709,74

170.353,99

169.995,64

3.8'15,56

333,23

335,66
338,11

340,58

343,06

345,56

348,08

350,62

3s3,1 B

355,75

358,35

15.390,56

1.267,28

1.264,85

1.262,40

1.259,93

1.257,45

1.254,95

1.252,43

1.249,89

1.247,33

1,244,76

1.242j6

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
01-1 14 169.634 68 96 1.239 55 '1.600 5 1

97

9B

99

100

10't

102

103

104

105

106

107

108

01-01-20'15

01-02-2A15

01-03-2015

01-04-2015
01 -05-201 5
01-06-2015

01 -07-201 5

01 -08-201 5

01-09-2015

01-10-2015

01-11-2015

169.271,09
'168.904,85

16r'].535,!r4

16ti.164,34

167.790,03

167.412,99

167.033,20

166.650,64

166.265,29

165.877,13

165.486,14

165.092.30

4.163,14

363,59

366,24
368,91

371,60

374,31

377,04

379,79

382,56

385,35

388,1 6

390,99

393.84

15.042,98

1.236,92

1.234,27

1.231,60

1.228,91

1.226,20

1.223,47

1.224,72

1.217 ,95

1.215,16

1.212,35

1.249,52
1.206.67

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,5'1
01-1 015 '1.600 5 1

109

110

111

112

113

114

115

tto
117

118

119

120

01-01-2016
a1-02-2016

0 1 -03-201 6

01-04-2016

01-05-20'16

01 -06-201 6

0 1 -07-201 6

01-08-2016

0'1-09-2016

01-10-2016

01-11-2016

01-12-2016

164.695,59
164.295,99
'163.893,4 /
163.488,02

163.079,61

162.668,22

162.253,83

161.836,42

161.415,97
'160.992,45

160.565,84

160.136.12

4.542,38

396,7'l
399,60

402,52

405,45

408,41

411,39

414,39

417,41

420,45

423,52

426,61

14.663,74

1.203,80

1.200,91

1.197,99

1.'195,06

1j92,10
1.189,12

1.186,12
'1.183,10

1.180,06

1.176,99

1.173,90

1.170.79

19,206,12

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1,600,51

1.600,51

1.600,51

,72 1.600 5

121

122

123

124

125

4.956,18

432,85

436,01

439,1 I
ia) I,o

445,61

19.206,12

1 600,51

1.600,5'l
'1.600,51

1.600,51
'1.600,51

u-a1-2017
01-02-2017

01-03-2017

01-04-2C17

01 -05-201 7

159.703,27

159.267,26

158.828,0 /
158.385,68

157.940,07

14.249,94

1.167,66

1 . 1 64,50

1.161,32

1.158,12

1 .'154,90
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Afdrao Rente Ydelse
126

127

128

129

130

131

132

01-06-2017

01-07-2017

01-08-2017

01-09-2017

01-10-2017

01-11-2017

01-12-2017

157.491,21

157.039,07

156.583,64

156.124,89

15t;.662,79

155.197,32

154.

448,86

452,14

455,43

458,75

462,10

465,47

468.86

1.151,65

1.148,37

1 .'l 45,08

1.141,76

1.138,41

1.135,04

1.131,65

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

01 -01 -201 B

01-02-2018
01-03-2018

01-04-2018
01-05-2018

01-06-20'18

01-07-2018

01-08-2018

01-09-2018

01-10-2018

01-11-2018
01-12-2018

154.256,18

153.780,45

153.301,26

152.818,57

152,332,36

151.842,61

151.349,29

150.852,37

150.35 r ,83
145.847,64

149.339,77

148.828.20

5.407,66

472,28

475,73

479,19

482,69

486,21

489,75

493,32

496,92

500,54

504,1 I
507,97

511,57

'13.799,46

1.128,23

1.124,78

1.121,32

1.117,82

1.114,30
1.110,76

1.107 ,19
1.103,59

1.099,97

1.096,32

1.092,64

1.088.94

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.51

145

146

147

148

149

tcu

15't

152

153

154
'155

156

0'l-01-2019
01-02-2019
01 -03-20'1 I
01-04-2019
01-05-2019

01-06-201 I
01-07-2019
01-08-2019

0 1 -09-201 I
0'l-10-2019
01-11-2019
01-12-2019

148.312,90

147.793,84

147.270,99
146.744,33

146.213,83

145.679,46

145.141,20

144.599,01

144.052,87

143.502,75

142.948,61

5.900,26

515,30

5'19,06

522,85

526,66
530,50

534,37

s38,26

542,19

546,14

550,12

554,14

558,1 I

13.305,86

1.085,21

1.081,45

1.077,66
1.073,85

1.070,01

1.066,14

1.062,25

1.058,32

1.054,37

1.050,39

1.046,37

1.042,33

19.2A6,12

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51
'1.600,51142.390. 43

157
'158

160

161

162
'163

164

toc
166

167

168

01-01-202.0

01-02-2020
01-03-2020
01-04-2020
01-05-2020

a1-06-2020
01-07-2A20

0 1 -08-2020

0 1 -09-2020

4140-2020
01-11-2020

141.828,18

141.261,83

140.6S 1,35

140.116,71

139.537,88

138.954,83

138.367,53

137.775,95

137.180,(16

130.579,82

135.975,20

135.366.18

6,437,77

562,25

566,35

570,48

574,64

578,83

583,05

587,30

591,58

595,89

600,24

604,62

609.02

12.768,35

1.038,26

1.034,16

1.030,03

1.025,87

1.021,68

1.017,46

1.013,21

1.008,93

1.0a4,62

1.000,27

9g5,gg

991.49

19.206,12

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1,600,51

1.600,5'l

1.600,51

1.600,51
01-1 2-2020 1.600 5 1

7.024,25 12.181,87 19.206,12
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Restqæld Afdraq Rente Y

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180

01-01-2021
01-02-2021

01-03-2021

01-04-2021

01-05-2A21

01-06-2021

a1-07-2021

01-08-2021

01-09-2021

01-10-2021

01-11-2021

01-12-2421

134.752,72

134.134,78

13'tt.512,34

132.885,36

132.253,81

13'1 .617,65

130.976,85

130.331 ,38
129.681,20

129.026,28

128.366,59

613,46

617,94

622,44

626,98

631,55

636,1 6

640,80

645,47

650,1 I
654,92

659,69

987,05

982,57

978,07

973,53

968,96

964,35

959,71

955,04

950,33

945,59

940,82

936.0'1

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
127.702 664 50 1.6 00 51

181

182

183

184

185

186

187

188
't89

190

191

192

01-01-202.2

01-02-2022

01-03-2022

01-04-2022

01-05-2022

01-06-2022

01-07-2022

01-08-2022

01-09-2022

01-10-2022

01-11-2022
01-12-2022

127.032,74

126.358 51

125.679,36

124.995,26

124.306,17

123.612,06

122.912,89

122.208,62

121.499,211

120.784,63

120.064,84
1 19.339.80

7.664,09

669,35

674,23

679,1 5

684,1 0

689,09

694,1 1

699,1 7

704,27

709,41

714,58

719,79
725,04

11.542,03

931,16

926,28

921,36

916,41

911,42

906,40

901,34

896,24

891,10

885,93

880,72

875.47

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.5

102

194

195

196

197

199

20c
201

2A2

203

204

01-u-2a23
01-02-2023

01-03-2023

01-04-2023

01-05-2023

01-06-2023

01-07-2023

01-08-2023

0 1 -09-2023

01-10-2023

01-11-2023

01-12-2023

1 18.609,48

117.873,83

117.132,82

116.386,40

115.634,54

114.877,20

114.114,34

113.345,91

112..571 ,BB

111:79',2.21

111.006,85

870,1 g

864,96

859,50

854,09

848,65

843,17

837,65

832,08

826,48

820,84

815,15

809,42110.215. to

8.362,29

730,32

735,65

741,01

746,42

751,86

757,34

762,86

768,43

774,03

779,67

785,36

791.09

10.843,83 19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51
'1.600,51

'1.600,51

1.600,51

l.ouu.5 I

205

206

207

208

209

210

211

01-01-2024

01-02-2024

01-03-2024

01-04-2024

01-05-2024

01-06-2024

01-07-2024

'109.418,91

108.616,25

10 i.807,73
10(i.993,32

106.172,97

105.346,64

104.514,28

9.124,04

796,85

802,66

808,52

814,41

820,35

826,33

832,36

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

10.082,08

803,66

797,85

791,99

786,1 0

780,1 6

774,18

768,1 5
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Amortisationsplan
Annuitetslån

Nr Dato Restoæld Afdrao Rente Ydelse
212

213

214

215
216

01-08-2024

01-09-2024

01-10-2024

01-11-2024

103.675,85

102.831,31

101.980,61

101.123,71

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.5'101-12-2024 100 .260,56

838,43

844,54

850,70

856,90

863.1s

762,08

755,97

749,81

743,61

737.36

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

01-01-2025

01-02-2025

0 1 -03-2025

01-04-2025

01-05-2025

0 1 -06-2025

u-a7-2025
01-08-2025

01-09-2A25

01-10-2025
01-11-2025

01-12-2025

99.391,12

98.515,34

97.633,1 7

96.744,57

95.849,49

94.947,88

94.039,70

93.124,90

s2.203,43

91.275,24

90.340,28

89.398.50

9.955,20

869,44

875,78

882,17

889,60

895,08

901,61

908,18

914,80

921,47

928,1 I
934,96

941.78

9.250,92

731,07

724,73

718,34

711,91

705,43

698,90

692,33

685,7'l

675,04

672,32

665,55

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.5'l658 73

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

235
240

01-01-2026

01-02-2026

01-03-2026

01-04-2026

01 -05-2026

01-06-2026

01-07-2026

01-08-2026

01-09-2026

01-10-2026

01-11-2026

01-12-2026

88.449,8t;

8'/,,+94,29

86.531,76

85.562,21

84.585,59

83.601,85

82.610,94

81.612,80

80.607,38

79.594,63

78.574,50

77.s46.93

10.862,06

948,65

955,56

962,53

969,55

976,62

983,74

990,91

998,14

1.005,42

1.012,75

1.020,13

1.027.57

8.344,06

651,86

644,95

637,98

630,96

623,89

616,77

609,60

602,37

595,09

587,76

5BO,3B

19.206,12

1.600,51

1.600,5'1
'1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,5'1
.1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.51572 94

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

01-01-2027

01-02-2027

01-03-2027

01-04-2027

01-05-2027

01-06-2027

01-07-2027

01-08-2027

01-09-2027

01-10-2027

01-11-2027

01-12-2027

76.511,87

75.469,26

74.419,05

73.361,18

72.295,60

71.222,25

70.141,07

69.052.01

67.955,00

66.850,00

65.736,94

64.615,76

11 .851,57

1.035,06

1.042,61

1.050,21

1.057,87

1.065,58

1.073,35

1 .081 ,1 8

1.089,06

1.097,01
'1 .105,00

1.1 '13,06

7.354,55

565,45

557,90

550,30

542,64

534,93

527,16

519,33

511,45

503,50

495,51

487,45

479.33

19.206,12

1.600,51

1 600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,51

1.600,5'l

1,600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51121,18

12.931,17

1j29,35

6.274,95

471,16

19.206,12

1.600,51253 01-01-2028 63.486,41
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato d Afdrao Rente Ydelse
254

255
256

257

258

259

260

261

262

263

264

01-02-2028

01-03-2028

ar04-2028
01 -05-2028

01-06-2028

01-07-2028

01-08-2028

01-09-2028

01-10-2028

01-11-2028

01-12-2028

62.348,82

61.202,94

60.048,70

58.886,05

57.714,92
56.535,25

55.346,98

54.150,04

52.944,37

51.729,91

1.137,59

1.14s,88

1.154,24

1.162,65

1 .171,13

1.179,67

1.188,27

1.196,94

1.205,67

1.214,46

1.223.31

462,92

454,63

446,27

437,86

429,38

420,84

412,24

403,57

394,84

386,05

377,20

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'l
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.5150.506.60

265
266

267

268
269

274

271

272

273

274

275
276

01-0't-2029

01-02-2029

0'1-03-2029

01-04-2029
n1-05-2029

01-06-2029

u-a7-2029
01-08-2029

01-09-2029

01 -1 0-2029

01-11-2029
01-12-2029

4t;.t.274,37

48.033,15

46.782,88

45.523,50
44 254.9a

42.977,11

41.689,97

40.393,45
39.087,48

37.771,58
36.446,89

1 4.1 09,1 6

1.232,23

1.241,22

1.250,27

1.259,38
1 268.57

1.277,82

1.287,14

1.296,52
1.305,97

1.315,50

1.325,09

5.096,96

368,28

359,29

354,24

341,1 3

i31 94

322,69

313,37
303,99

294,54

285,01

275,42

19.206,12

1.600,51

1.600,5'1

1.600,51

1.600,51
1 Ann.51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
'1.600,51

35.11? 14 .75 265 0076 1.6
1tr. 1.r^ Aa ,> ol 4 ae 4n ana 44

277

278

279

280

zot
282
283
284

28s

286
287

2BB

01-01-2030

01-02-2030

01-03-2030

0 1 -04-2030

01-05-2030

01 -06-2030

01-07-2030

01-08-2030

01-09-2030

01-1 0-2030

01-'t'1-2030

01-12-2030

33.76'1,66

32.41:t 37

31.049,21

29.675,10

28.290,97

26.896,75

25.492,36

2t1.077,73

22.652,79

21.217,46

19.771,66

18.315,32

1.344,48

1.354.29

1.364,16

1.374,11

1 .384,13

1.394,22

1.404,39

1.414,63

1.424,94
'1.435,33

1.445,8A

1.456,34

256,03

246,22

236,35

226,40

216,38

206,29

196,12

185,88

175,57

1 65,1 B

154,71

144,17

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,5'l

1.600,51
'1.600,51

1.600,51
'1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600.51

289

290

291

292

293

294

295

296

297

01-01-2031

01-02-2A31

0'1-03-2031

01-04-2031

01-05-203'1

01-06-2031

01-07-2031

0'1-08-2031

01-09-2031

16.848,36

15.370,70

13.882,27

12.382,98

10.872,76

9.351,53

7.819,21

6.?_7ti,72

4.720,97

16.796,82

1.466,96

1.477,66

1.488,43

1.499,29

1.510,22

1 .521,23

1.532,32

1.543,49

1,554,75

2.409,30

133,55

122,85

112,08

101,22

90,29

79,28

68,1 I
57,02

45,76

19.206,12

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51

1.600,51
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Amortisationsplan
Annuitets/ån

Nr Dato Restoaeld Afdras Rente Ydelse
29e

295
01-10-2A31

01-11-2A31
3.154,88

1.577,37

0

1,566,09

1,577,51
34,42

23,00
1.600,51

1.600,51
-2031 1.588

18,315,32 879,16 19.194,48

alt 194.673.9 1 285.467.45 480.141.36
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Maria Koust Østerbv - LeoniAdvokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Arne Michael Steenberg <ast@sparnord.dk>
26. februar 2020 11:21

Maria Koust Østerby - Leoni Advokater
sV: sagsnr. 721512 - Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs v/kurator
christopher Bering - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Gl. Viborgvej 4,
9640 Farsø

Hej

Herved kan jeg oplyse, at vort krav vil kunne medtages for udlæggets fulde beløb i salgsopstillingen, 592.gg9,00 kr
tilkolonne 1,og4.

Gælden kan ikke overtages

Venlig hilsen

Arne MichaelSteenberg
lnkassokonsulent
lnkassoafdeling
Kreditkontoret

Telefon: 96344502 / 4O582OS!
E-ma il: ast@sparnord.dk

E FpårNord

Fra: Maria Koust Østerby - Leoni Advokater <mk@leoniadvokater.dk>
Sendt: 18. februar 2020 13:00
Til: Arne Michael Steenberg <ast@sparnord.dk>
Emne: Sagsnr. 721572 - Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs v/kurator Christopher Bering - Tvangsauktion
over ejendommen beliggende Gl. Viborgve j 4,964O Farsø

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

Maria Koust Østerby
Cand. Jur.
Direkte nr. 92 72 88 7a

leoni
advskater#*-
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#il_ leoni
advokater

Advokatpartnerselska b
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

Ttf. 86 62 06 00
Cvr. 36 03 05 34
www. leoniadvokater.dk

OBS - Vi behandler oersonoplvsninqer om dio
Læs mere ory hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved at t<tikke trer
https : //www.leon iadvo kater. d k/om-os/orivatlivspolitik. aspx

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhaeftede filer indeholder muligt
fortrolige oplysninger. Hvis De ikke er rette mocltager, bedes De venligst
omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indhoidet til
andre, anvende det til noget formål eller gernme eller kopiere indholdet.

Fra: Rikke Bach Eriksen <rier@efforsikrins.dk>
Sendt: 6. marts 202012:05
Til: Maria Koust Østerby - Leoni Advokater <mk@leoniadvokater.dk>
Emne: SV: HASTER - Sagsnr. 721'512 - Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs v/kurator Christopher Bering -
Tvangsauktion over ejendommen beliggende Gl. Viborgve j 4,9640 Farsø

Hej Maria

Du behøver ikke ringe til lntrum alligevel
De har åbenbart sluttet sagen

Skyldig brandpræmie for perioden for 23.05.19-1,4.04.20 er kr. L.340,70

lndbetales til vores konto iJyske Bank 5051-0001189842 med henvisning til police P59860623

Venlig hilsen

Rikke Bach Eriksen
Sagsbehandler

Økonomi
GF Forsikring

Direkte: 72 24 42 44
Email: rier@gfforsikring.dk

Jernbanevej 65 r 5210 Odense NV
Tlf. 70 13 80 80 . gfforsikring.dk

2

GF
FOf{$rxarile
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Maria Koust Øslerbv - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Rikke Bach Eriksen <rier@gfforsikring.dk>
6. marts 202012:18
Maria Koust Østerby - Leoni Advokater
SV: HASTER - Sagsnr. 721512 - Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs
v/kurator Christopher Bering - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Gl.

Viborgvej 4,9640 Farsø

Hej Maria

Den er kr. L476

Venlig hilsen

Rikke Bach Eriksen
Sagsbehandler

Økonomi
GF Forsikring

Direkte: 72 24 42 44
Email : rier@gfforsikring.dk

Jernbanevej 65 r 5210 Odense NV
Tlf .7013 80 80 . gfforsikring.dk

JeggØr opmærksom på, at denne e-mail er beregnet til den angivne person og kan indeholde fortrolig information, eventuelt i et
passwordbeskyttet bilag. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder jeg dlg venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-
funktionen. Samtidig beder jeg dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. E-mailen og eventuelle vedhæftede b:lag
er mig bekendt fri for virus og andre fejl. Du skal nøje vurdere, om du har fuld tillid til afsender og i øvrigt forventer at modtage denne e-mail
og et eventuelt password beskyttet bilag. Du skal inden brug sørge for virustest.

Fra: Maria Koust Østerby - Leoni Advokater <mk@leoniadvokater.dk>
Sendt: 6. marts 2020 L2:1,6

Til: Rikke Bach Eriksen <rier@gfforsikring.dk>
Emne: SV: HASTER - Sagsnr. 72751,2 - Dan Evald Krauthammer Jensen under konkurs v/kurator Christopher Bering -

Tvangsauktion over ejendommen beliggende Gl. Viborgve j 4,9640 Farsø

Tusind tak for fremsendte.

Og ved du hvad den rene årlige brandpræmie er?

Med venlig hilsen

Maria Koust Østerby
Advokatfuldmægtig
Direkte nr. 92 72 88 78
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilk år
Jfr. iustitsminlsferiefs bekendtgørelse nr. 652 af 1 5. december 1 978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31 . marts 1982,
Qe\eldtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.

1. Auktionen omfafter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og - lv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet - driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af-
grøder m.v.

Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kraeve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.

Køberen kan ikke gørekrav på forudbetalt
leje, der er omfaiiet af tinglysningslovens $ 3,
stk. 2

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op
lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.

Salgsopstillingen udleveres på fogedret
tens kontor.

3. Servitufter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi
tutter, brugsrettigheder, afiægts -, liv rente-
eller lignende forpligtelser.

4. Aul<tionsbudet m.v.
Enhverkan byde på auktionen, men fo ged

retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.

Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.

Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt ion skal
afholdes.

Enhver, der har afgivet bud på første auk
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud
sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens g 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efterførste auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hamnerslag.

5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikker-
heden er stillet.

Køberen sørger selv for -om nødvendigt
ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.

Fra dei tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.

6. Købe ren s forp I igte I ser
A.
Opfyldelse af au ktion sbu det

Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets -
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.

Auktionsbudet opfoldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han baerer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.

Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.

Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or
dinære indeksregulering.

Overstigerauktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, dersv arertil den fastsatte reference -
sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.

B.
Beløb, der skal betales ud over auktions-
budet

Underauktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.

På auktionen oplyses et siørstebeløb for
hvad, der skal betales , og hvilke krav og
pligter der kan oveftages.

Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger

og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke ervedgået,
betales dog altid fuldt rekvirenbalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
@
@

h. Brugspanthavers underskud efier afholdel -
se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave
rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes ford rin g.

i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.

j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.

Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.

c.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds -
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere afiale med told
væsenet.

7. Købe ren s si kkerhedssflTle/se
Efter hammerslaget skal kø beren straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op
fo ldelse af auktionsvilkårene.

Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.

Sikkerhedens størrclse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 64 litra a,
b. 114 aI de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, jfr. pkt. 64 litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbudet, jfr. pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift af de overtagne priori
teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1

års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,

kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedretten kan dog istedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfolder auktions

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk -
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(m i sl igholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måfte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.

I stedet for at kræve misligholdelsesauk
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.

Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene

er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.

Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.

1 0. Auldion svilkårene s fravigel ighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til

ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs
eller udlejningsejendom.

11 . Særlige vilkår

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
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Yejtedning i brug af salgsopstitling

Prioritetsopgørelsen

1. Kolonne
Fordring opgjort pr
auktionsdato.

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte-
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk

Afgifter m.v. tildet offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:

lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemaerkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.

lndeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efier auktionens slutning, jfr. Vlkårenes
pkt. 64. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

lndeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres ioverensstemmelse med de nye oplysninger.

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr
1 .660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter- m.v. e!. ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges uCover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift .

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud.

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.

Sikkerheden udgør:

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

% af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

a størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr.og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.

Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

2. Købesummen

Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt.

a

a
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Sikkerhed kan stilles ved:

a kontanter

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

check udstedt afen bank til retten

Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktions sk øde, når køberen fremsender ori ginal e

samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de

rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at ffi udstedt auktionsskøde overdrages. Transport-
skødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papir-
form.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at
clpffp helf eller rlol.riat rrÅølrlraÅa hø*oloo' Qov rJ! ggwru\vvv lrwrlvrJll . uv

mere på følgende link:
http ://www.tinglvsningsretten. dk/tinslysnine/nyve
i ledninser/DocumentsiTingbo een/Auktionssk%C
3%B8de.pdf

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -

tinglysningsafgiftsvej ledningen.

a

o advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaveme accepterer dette)

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.

Vær opmærksom ph, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
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