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J.nr.721539
mens matr.nr.:

tilhørende:

Auktionsti
Auktionssted:
Rekvire hæftelse nr.:
Ved advokat

endomso nin

omsværdi
Vurdering i h.t.

elovens 562:
Areal ifø

Forsik rhold:
Ejendomsskatter
og afgifter for året 2018

and omfatter:
Forslag til særlige vilkår

SALGSOPSTILLING
(købsnøgle)
til brug for

TVANGSAUKTION
over fast ejendom

AS nr. 2-2712021.

62-bt

Nordre Rin 8850

Boet efter Grethe Doering Damm v/bobestyrer, advokat Per Steffensen

Tirsd ,den27. a 2021k1.11.30
Retten i Klostermarken 10-12 8800 Vibo - retssal H

Som i boet efter Grethe Doeri Damm

Advokat Per Steffensen Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 968 8800 vi

Enfamilieshus

01.10.2019 kr. 1.1 50.000 heraf rundværdi: kr. 309.900

lkke

en 789 m2 heraf vej: 0 m2

Brand Forsikri licenr. 003 887 898 ie ca. kr. 4.623
lalt kr. 11.114,89

(grundskyld kr.7.344,63, rottebek. kr.93,15, renovation 1.272,50 og kr.705,00
kr. 1.0 lån kr. 645,

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

Se vedlagte beskrivelse

Fremvisning: Såfremt tilmelding, vil fremvisning være onsdag, den 21. april kl. 15.00
Tilmeldin skal ske h iadvokater.dk eller tlf.. 87 27 48 03

emål: ln

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

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

f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v.

Transport

Hæftelse nr. 1:
Realkreditpantebrev opr. kr. 39.000,00, tinglyst den
23111 1965 til Realkredit Danmark v/Lou Advokater,
Gothersgade 2, 8800 Viborg, Flex-lån, inkonvertib-
le obligationer. Rente 6,5% p.a. Halvårl. terminer
Særlige indfrielsesvilkår, refinansieres pr. 111 2020
Kontakte RD for gældsovert. samt yderl.
CVR. nr.13399174 I alt ved

budsum krmail: m u.dk
nr.2

Skadesløsbrev opr. kr. 50.000,00, tinglyst den
1418 2002 til Viborg Kommune, Prinsens Alle 5,
8800 Viborg
GVR. nr.29 18 98 46
Mail: loje@viborg.dk

I alt ved
budsum kr

Hæftelse nr.3
Realkred itpantebrev opr. kr. 81 0.000,00, tin g lyst
1111 2008 tilJyske Realkredit ÆS, Klampenborgvej
205,2800 Lyngby, 114-årl. terminer kr. 12.051,72
rente 0,7333o/o p.a.
CVR. nr. 13 40 98 38
Att.: Tina Nisbeth Fosborg
Mail : tinafosborg@yskebank.dk I alt ved

budsum kr
Hæftelse nr.4
Ejerpantebrev opr. kr. 157.000,00, tinglyst den
11112008 tilJyske Bank, Klampenborgvej 205
2800 Lyngby.
lntet at anmelde
CVR. nr. 17 61 6617
Att.: Tina Nisbeth Fosborg.
Mail: tinafosborg@yskebank.dk I alt ved

budsum kr
Hæftelse nr

I alt ved
budsum kr

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

ntes overtaget.

4. Hæftelser
der kræves ind-

0 00

50

50.0 00

50.000 00

0

50.000

00

13.203,86 11.825,02 1.378,84

13.203,86 11.825,02 1.378,84

50.000,00

63.203,86 11.825,02 1.378,84

713.144,75 688.285,'16 24.859,59

776.348,61 700.1 1 0,1 8 26.238,43

0

776.348.61 700.'1 '10,18 26.238,43

776.348,61 700.1 1 0,1 8 26.238,43Transport 50.000 00
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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
lse nr. 5

Skadesløsbrev opr. kr. 50.000,00, tinglyst den
1117 201l tilViborg Kommune, Prinsens Alle 5,
8800 Viborg
CVR. nr.29 18 98 46
mail: loje@viborg.dk I alt ved

budsum kr
A. Total kr

B. Størstebeløbet,derskal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 68

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbelø bet) :

om art og afuikling oplyses:

1. Fordring
opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld
på hæftelser, der

kan forventes

overtaget m/tillæg

af uforfald.renter

3. Restancer
og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftel-

ser, der kan for-

4. Hæftelser
der kræves ind-

friet.

50. 00

39.863 04

89.863 04
89.863 04

kr

kr

kr

48.314,60

48.314,60

0,00

776.348,61 700.1 1 0,1 8 26.238,43

39.863,04

816.211,65 700.1 1 0,1 8 26.238,43
816.211,65 700.1 1 0,1 8 26.238,43

Det under B anførte størstebeløb frem kom mer således

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

b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.

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

restancer vedrørende:

1. ejendomsskatter

2. vejbidrag

3. kloakbidrag m.v.

kr

kr

29.700,15

5.000,00

0

0

c

kr

kr

kr

4. andre offentlige bidrag kr

5. vandafgifter kr.
5.880,39

6. brandforsikringsbidrag kr
0

7. Panthaverregnskab
0 foreløbigt

1.684,06

6.050,00

c.A m.v. tiloffen e i anledn afa nin af

Ved et auktionsbud på kr. 1.150.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sag-
kyndig vurdering, jfr. Retsplejelovens S 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 92.018,29

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 23. marls2021 af Ad

onen: Se ved

advokat sen
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Ejendomsdatarapport
Befordring incl. moms bobestyrer den 1613 2021
Auktionsgebyr
Annoncering, anslået
Mangfoldiggørelse af salgsopstilling:
15 stk. å kr. 37,50
Rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Seneste off. ejendomsværdi
med tillæg af 25%

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

I alt at overføre til auktionsnøglens pkt. B litra a

Opgørelse over udlægs- og auktionsomkostninger

1.150.000,00
287.500,00

kr. 1.437.500,00

9.000,00

8.625,00
17.625,00
4.406,25

kr. 22.031,25 kr. 22.031,25

kr. 29.700,15

kr
kr
kr
kr

kr

100,00
206,40
800,00

6.000,00

562,50

kr
kr

kr

kr
kr
kr
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721539 PS/HP

16. marts 2021

leoni
advokater

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453

www. leon iadvokater. dk
post@leoniadvokater.dk

Beskrivelse til salgsopstillinqen

Oprindelig bygning er opført i 1964 med tilhørende garage og skur. Opført i gule sten med eternittag på be-
boelsen, og tagplader på garage.

Tilbygning, opførti 1975 i røde sten med ftadt tag

lfølge BBR-ejermeddelelse samlet boligareal 152 m2 og garage 31 m2.

lndgang i bryggers, et værelse til venstre. Videre indgang i køkken/spiserum. (Hårde hvidvarer i køkkenet:
Køleskab af mærket Electrolux, opvaskemaskine af mærket Blomberg, komfur af mærket Gorenje, indbygget
emhætte). Udgang fra køkken til mellemgang. Badeværelse med badekar (vaskemaskine af mærket Sie-
mens)., indgang til to værelser, indgang til stue med nedgang til tilbygning (er yderligere en stue med ud-
gang tilterrasse).

Ejendommen er generelt misligholdt - såvel inde som ude - og med nedbrydning af udvendig træ

Ejendommen overtages med alt indbo, bortset fra personlige papirer, da boet er insolvent uden likviditet, og
arvingerne har ikke ønsket at ryddeliggøre.

Ejendommen er vintersikret, og al forsyning er afbrudt. Der vil således være omkostninger til genetablering

Følgende forsyningsselskaber er tilknyttet ejendommen

El fra Norlys Energi ÆS - installationsnr. 1611431

Fjernvarme fra Bjerringbro Varmeværk - forbrugernr. 3060190000
Vand fra Bjerringbro Fællesvandværk
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Retten i Viborg

Sagsnummer sKS 4-t9zo/2020 27. januar 2021

Skifteretsattest om bobestyrerbehandling
Det attesteres at boet efter

den27-01-2021 er udleveret til

Navn

Advokat Per Steffensen
Adresse

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

til bobestyrerbehandling

Ketty Nyrup Therkildsen
Kontorfuldmægtig

Navn

Grethe Doering Damm

Adresse

Nordre Ringvej 19, 8850 Bjeningbro

Cpr. nummer Død den

3. november 2020

Henry Mikkelsen Damm
Navn

Nordre Ringvej 019, 8850 Bjerringbro
Adresse

Cpr. nummer Død den

1 l. marts 2002

s1D07l 84 ?-S2.r-ST0 l -K2i0.06jI I -L 10-M0 r -f05-\rOE
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Tingbogsattest

Udskrevet

ffijeneåorn

Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

01.02.2021 11:24:14

Nordre Ringvej 19
8850 Bjerringbro

4003629

11.11.1111
Hjermind By, Bjerringbro
0062bt
789 m2
0m2

*ol<i:ment:
Dokumenttype:
Dato/løbenummer:

Adkomster

Skifteretsattest
14.08.2002-12677-70

Boet efter Grethe Doering Damm

1t1

Ådkr:r*sthavei"cl
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

D,:kulr:cnt;
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

Konverteret til digital
pantebrev:

Hæftelser

23.11.1965-6944-70
3
Pantebrev
39.000 DKK
6.50

Nej

REALKREDIT DANMARK ÆS
13399174

l\J'";iiltol+r
Navn:
Cvr-nr.:

l: 12.'ll:2 i '! 1, .)_4.'t /:. Srr:i: , :ii .:.
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Dokurnent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

14.08.2002-12678-70
4
Skadeløsbrev
50.000 DKK

Viborg kommune
291 89846

Kneditsrer
Navn:
Cvr-nr.:

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

1 1 .01 .2008 -479-70
5
Realkreditpantebrev
810.000 DKK
var

Jyske Realkredit A/S
1 3409838

Tillægstekst
En eller flere afdragsfrie perioder

Kredåtsn"er:

Navn:
Cvr-nr.:

Tiiiægstckst:

Dokun:cnt:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rente:

1 1 .01 .2008-482-70
6
Ejerpantebrev
157.000 DKK

Kreriitarer:
Navn:
Cpr-nr.:

01 02.?_021 1't 2.4 14 $ice 2 a{ z!

Boet efter Grethe Doering Damm
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årdeddeieiseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

F u N d a-na gts bestem m eåse n:

Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Jyske Bank ÆS
17616617

Jyske Bank A/S
Vestergade B

8600 Silkeborg
17616617

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

1 1 .07 .201 1 -1 0027 2637 4
7
Skadeløsbrev
50.000 DKK
0 o/o

Viborg kommune
291 89846

Boet efter Grethe Doering Damm

Kreditonen
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer
Navn:
Cpr-nr.:

Ås"ealayrvendelset

Dokursrea:t:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

Servitutter

16.09. 1964-5700-70
1

Servitut

Anvendelsesforhold

Bebyggelsesforhold

Echyg69ælse:

,&ndet;

t_1jD?*.?CZ1 jj24:ttr

Andet

Side 3 ai zl
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Tiiiægste&<st
Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Også tingiyst på;
Antal:

Akt nr:

ffiokument:
Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:

26.07 .1988-7618-70
2
Servitut

1862

70 x 598

El/vand/varme/gas

Andet

Tillægstekst
Dok om fjernvarme/anlæg mv

Tekniske anåæg:

Acadet:

Tilåægstckst:

Hjen.domsvuardering I

Ejendomsvaerdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr. )

åndskanr:et akt
Akt nr:

Øvrige oplysninger

1.150.000 DKK
309.900 DKK
01 .1 0.2019
0791
201 598

0' .02 2421 11 .24 i4 Side ul ai 4

70 P 295
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Viborg Kommune
Byggeri& Miljø

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

Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato:

79'l 201598 26-02-2021

BFE-nr.: 4003629

Ejendommens beliggenhed:

Nordre Ringvej 1 9 (Vejkode: 1073), 8850 Bjeringbro

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

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OlS.

Feil eller mangler i udskriflen bedes meddelt til kommunen via emailadressen bbr-regisler@tibargJk eller telefonnr 8787 5213

Oplysninger om grunde

Adresse: Nordre Ringvej 19 (vejkode: 1073), 8850 Bjerringbro
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Afl øb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Matrikelnr. Ejerlav

62bt HJERMIND BY, BJERRINGBRO

Ejendom

BFE-nr.: 4003629 Kommunalt ejendoms nr.: 20159g

Ejerforhold:10

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1

Adresse: Nordre Ringvej 19 (vejkode: 1073), 8850 Bjeringbro
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)

Matrikelnr.: 62bt

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

TilJombygningsår: 1975

Antal helårsboliger med køkken: 1

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten

Tagdeekningsmateriale: Fibercement herunder asbest

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

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal

Landsejerlavsnavn: HJERMIND BY, BJERRI NGBRO

Opførelsesår: 1 964

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal helårsboliger uden køkken: 0

m2 Bygningensarealanvendelse
Bebygget areal

Overdækket areal

Areal i hele bygningen

Samlet bygningsareal (excl. kælder

& tagetage)

Samlet kælderareal

Heraf udnyttet kælder

Heraf dyb kælder

Samlet tagetageareal

Heraf udnyttet tagetage

Samlet andet areal

Heraf affaldsrum i terræn

Heraf indbygget garage

Heraf indbygget carport

Heraf indbygget udhus

0 Heraf lukkede overdækninger

0 Heraf indbygget udestue el. lign.

0 Heraf udvendig efter isolering

0 Heraf øvrige arealer

0 Heraf indbygget garage i kælder

152

0

m2

tJz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Samlet boligareal

Heraf areal af lovlig beboelse i kælder

Samlet erhvervsareal

Heraf erhverv r kælder

Antal etager u. kælder & tagetage

m2

152

n

0

0

1

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

Energioplysninger

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme

Oplysninger om boli g-/erhvervsenheder

BBR
201 598 26-02-2021

Ejendommens
Nordre Ringvej

beliggenhed:
1 9 (Vejkode: 1 073),8850 Bjerringbro

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
1t3
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Adresse: Nordre Ringvej 19 (vejkode: 1073), 8850 Bjerringbro
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode:'120)

Samlet areal:

Enhedens erhvervsareal:

Enhedens boligareal:

Andet areal:

Enhedens andel af fælles adgangsareal:

Enhedens andel i fælles boligareal:

Areal af lukket altan/udestue:

Areal af åben altan/tagterrasse:

Tinglyst areal fra Matriklen:

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

Antal værelser: 6

Antal toiletter: 1

Antal bade:1

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

Bygningsnr.: 2
Adresse: Nordre Ringvej f9 (vejkode: 1073), 8850 Bjerringbro
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse gl 0)

Matrikelnr.: 62bt Landsejerlavsnavn: HJERMIND BY, BJERRINGBRO

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest

Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal

Bebygget areal: 31 m2

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

152 m2

0m2
152m2

Om2

0m2

0m2

0m2
Qm2

0m2

BBR Ejendommens beliggenhed:
Nordre Ringvej 19 (Vejkode: 1073),8850 Bjerringbro 201 598

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr [Jdskriftsdato:
26-02-2021

Side:
213
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Kortmateriale

Kortet kunne ikke genereres ved udsendelse af denne BBR Meddelelse, du kan dog altid få et detaljeret geografisk overblik
over ejendommen på https://kort.bbr.dk .

Ejendommens bel
Nordre Ringvej l9

iggenhed:
(Vejkode: I 073),8850 Bjerringbro

Kommunenr-:
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
201598 26-02-2021

Side:
3/3

BBR
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for,_at byggeriet er lovligt i hen.hold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op tii s.000 kr., hvis du ikke ind-beretteir oplysningei tit
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser dll BBR meddelelse og kontrolle.er 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 oprnærfsom på, 

-om 
regisheringerne er korreklå.

lndberetningspligten gælder også byggesager.

Du skal være særligt opmærksom på:
. Opførelsesår
' Om- og tilbygningsår
. Bebygget areal
. Antal etager
. Samlet boligareal eller erhvervsareal
' Areal af udnyttettagetage
. 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 cle oplysninger, du giver til eBRl Kontåtien kån ske vdd 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 grJnden registreres f.eks. oplfsninger 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 samllige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.

Enhed

!n en!9d 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 lejlig-hed, og ernvervsb!!ninger har 6n elleifl'ere-
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder regislreres bl.a. samlet areat, åreal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.

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

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredii- og boliglån,
[ernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læi meå om opmåling og ie vejledningeipå r,irwv.Onr.Ot<.

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 iagbelægniigen.

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

Detsamlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entre, 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 dyggelovgivningens
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, atEgR's boligareal ofte vil væie forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede åreal i BBR vil svare til summen af areal-tiibeboelse,
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.

Vejledning
Vers. 1.8

til BBR-meddelelse
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Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse Materialet

Yderveeggenes materialer
. Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).. Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).

. Fibercement, asbest (eternit el.
lign).

. Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligl træværk).
Træbeklædning.

. Belonelementer(Etagehøje
betonelementer).. Metalplader.. PVC.

' Glas.
. lngen.
. Andet materiale.

Tagdækningsmateriale
. Built-up (fladt tag, typisk tagpap).. Tagpap(medtaghældning).
. Fibercement, herunder asbest

(bølge eller skifereternit).
. Cemenlslen.
. Tegl.
. Metalplader.
. Stråtag.
. Fibercement (asbestfri).
. PVC.
. Glas. Grønt levendetag (Grønnetage)
. lngen
. Andet materiale

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmateriale.
. Asbestholdigt

tagdæknin gsmateriale.
. Asbestholdigt ydervægs- og

tagdækningsmateriale.

Opvamningsforhold

Varmeinstalletion
' Fjernvarme/blokvarme.
. Centralvarme fra eget anlæg et-

kammerfyr.
Ovne (Kakkelovne,
brændeovn o. lign.)

kamin,

Varmepumpe.
Centralvarme med to
fyringsenhe-der (fast brændsel,
olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradialorer.
lngen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

. Gasværksgas.. Flydende brændsel (olie,
pelroleum, flaskegas).

. Fast brændsel (kul, brænde mm.). Halm.

. Naturgas.

. Andet.

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

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

varme.

Afløhsfothold

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

. Afløb til offentligt spildevandsanlæg.. Afløb til fælles privat
spildevandsanlæ9.. Afløb til samletank.

. Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.. Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).. Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).. Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.

. Mekanisk og biologisk rensning.. Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.

. Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i

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

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

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

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

Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles 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 siof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organlsk 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 fuldslændig oversigt over
afløbskoder i BBR og en vejledning herlil
kan findes på www.bbr.dk.

Andet

Boligtype
. Egentlig beboelseslejlighed,. Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.. Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/f rilidsboli g.
Andel.

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
vandforsynlngsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.

Helårsbeboelse
. Stuehus til landbrugsejendom.. Fritliggendeenfamiliehus.

Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.

' Døgninstitulion.
. Anden bygning lil helårsbeboelse.

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

råstofudvinding m.v.. lndustri, fabdk, håndværk m.v.. El-, gas-, vand- ellervarmevasrker,
forbrændingsanslalter m.v.

' Anden bygning til landbrug, industri
m.v.

Handel, kontor, transport og service
' Transport- og garageanlæg, slationer

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

otfentlig administration.
' Holel, restauranl, vaskeri, frisør og

anden service virksomhed.
. Anden bygning til transport, handel

m.v.

lnstitutioner og kultur
. Biograf, leater, erhvervsmæssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke
lign.

' Skole, undervisning og forskning.. Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.

. Daginstitutionerm.v.

. Anden institution.

og

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

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

Mindre bygninger til garageformå1,
opbevaring m.v.
' Garage til et eller lo køteløjet.. Carport.. Udhus.

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

Køkken, toilet og afløb

Toiletforhold
. Antal vandskyllende loiletter i bolig-

eller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet iforbindelsen med
enheden.

Badeforhold
. Antal badeværelseri enheden.. Adgang til badeværelser.. Hverken badeværelser eller adgang til

badeværelser

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

Opvarmningsmiddel
. Elektricitet.

Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.8
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Adresse:

Vurderingsår:

Kommune:

Vurderingskreds:

Benyttelse:

Matrikel:

Ejendomsværdi:

NORDRE RTNGVEJ 19 (8850) , BB50 BJERRTNGBRO

2019

VIBORG Ejendomsnr.:

BJERRINGBRO

Beboelse Lejligheds antat:

62 BT, HJERMIND BY Grundareal:

1.150.000 Grundværdi:

201 598

1

789

309.900

Vis "Gru ndværdispecifikationer"

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Gru ndværdispecifikationer:

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed

01

02

03

Kvmpris standard

Bygretpris standard

Nedslag regulering

897

Enhedsbeløb

200 kr

160.000 kr

7.900 kr

Total

157.800 kr

160.000 kr

-7.900 kr

309.900 kr

830.000 kr

830.000 kr

1

0

I alt:

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Ejendomsværdi2001: 890.000 kr. Ejendomsværdi2002'.
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 20Q2'.

Vis tidligere vurdering

http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendoinsvurdering/Vis.do?&KMNR:791&side... 02-02-2021



@Afsender: SKAT

Brændgårdvej10
7400 Herning

Modtager/ejer

Ejendomsvurdering 5T<AT

Henvisningsnummer Ejendommens regislernummer

79]- 20L598
Matr, nr.

H\TERM]ND BY 62 BT
Vurderet areal

789 m2

Ejendommens beliggenhed

Nordre Ri i 1e (88s0)
SKATs telefonnr.

72 22 1,6 L6

Udskrevet

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 02 Vmt 1

79r 26 / 02-202r

endommen er ved den almindel . 1. oktober 201 1 vurderet sådan:

01 - Beboelsesejendom med 1 1e j lighed

Ej endomsværd i

Områdeoplysninger

1.2OO.000 kr Grundværdi

ansvar,
skal du

317 .800 kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor-
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels-
værdi pr. 1. oktober 201 1. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere åis
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiikatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
jf. $ 9, stk. l, g 13, stk. 1, samt g 33, stk.l og stk. 12-18.

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handels-
priser ved ejendomssalg frem til 1. oktober 2011. 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 20ltkl,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.

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

at oplysningeme er korrekte. Er der fejl i oplysningeme,
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 gæl-
der for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 2011.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på72 22 18 18.

Du kan klage over wrderingen. 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.

Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv
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SPECIFIKATIONER

Kvadratmeterpri-s
Byggeret.spris
Grundværdi- i alt

789 m2 å
1 stk

200 kr l-57.800 kr
L50.000 kr
3l-7.800 kr

Bvon i nosværcJ i Antal mz

Etagearea I Bebygget areal
Frit,lig. garage, udhus mv.
Vægtet etageareaT

152 m2 x 100 ?
31 m2x 5+

152 m2

2m2
L54 m2

Rol Dr. m2 Be I øtr

Værdiberegning Standardpris for området
Opførelsesår: 'J,964

Bebygget areal
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. 6z

Bygningsværdi

F iondnmqrrsrd i

152 m2

L54 m2 x 5.821 kr

7.000 kr
-33 kr
-95 kr

-1.050 kr
5.82L kr

896.434 kr

Beløh

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet. værdi i a1t
Ej endomsværdi af rundet

3l-7.800 kr
895.434 kr

L.21-4 .234 kr
1_ . 200 .000 kr

Du kan kTage over vurderingen, hvis resuTtatet ikke svarer ti7 diE skøn over
ej endommens handeT sværdi .
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Åbningstid,er
Ma:rdag - onsdag 09.30 - 15.30
TorsdaE 09.30 - LT.00Fredag 09.30 - 13.30
Hj e$Eneside: viborg. dklej eadomsskaL
Se bilaget for yderligere oplysniager
og telefonrtumre

Udskrryet d*: Moms-nr.:

Boel efter Grethe Doering oamm

Elendmms beliggenhed:

Nordre Ringvej 19 {8850}
Maukeh€4ogrålåe:

H.}ERMT}ID BY, B.]ERRINGBRO 62bt

Ka$rltuNE
Teknik &
Prinsens Ålte 5

22

Sorteriogsnummer:

01 00000 a26635

*" 88(N'

7Sr0300005301

26/LL-2Q2Q 29L89&46

Vurdcringsrr;

789 2Q79 lCILlLA-2*19)
Vrrdset æed:

056 2L 201599 04 06 l-il;*"'l'*fåår*
Oebitæummer:

Ejendævænii

L . L50.000
Grundwrdi

309.900
$tuehusgrundværdi Gruftdskattelsftuærdi

325 .400
Fradrag i grundværdi {or forbedringer Fdågel*a {or grundskyld lil konmunen

hl al $&&tæ{di de! bækåtes i anden kffinune Oækningsdgifispttgltt forskelsværdl Fritæst dækningsdgiftscl(sig torskeisærdi

Kommun*l eiendomssk*t m.m. af .filst eiendom 2A2I Side 01 al01

$peeilikathn

KOrGr[r!{E

Grundekyld
proaille af grundlag
23,7AA ; 309900 01-10L -3L/L2

klsb

7 344 ,63

L272,5Q
705, 00

L053, 75

derfor j-ngen indbelalingskort

f ÅLT L1:,L4,ss

Hæ,al rcms

254,3Q
14?,*A
zLA,V5

240T" ?-Delt Cont" Rest/!,tad 2. uge STåNDP 1
24Q lJ 2-De1t Cont' ,Papir/M€P å. uge SSAIIB L

GEWBRttGSSgA?rOlt, Ar,t{" BOE,TG I
tÅii i""ågRc^' - xeuiå? ron
ROgTEEEILB.'PEtSE

645,86
93"15

BEMÆRK **********************å********
Se bilaget I bagsiden gor yder}igere
oplysnirrger og telefonnumre.
*********************************rt*t****

Benærk: Der kan rrære indefrosset grundskyld på ejendomsen

filmeldl betalingsserviee wed beregningen
MEBVIERDIAFGIFTIITOIIS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregislrerede tørst
medregnes som indgående atgift på faktureringstidspunktel.

646,25

Rale
n1

Q2

Fo*a{dsdaro

0L/ot-202L
a!la7 -2A2a

$idste reRidQe indb.dag

tLloL-2Q21
LZ/01 -2A2L

Refeb€iøb

5880, 39
5234 ,5A

Faktu{ada!o

ar/at -2a2L
aL/a7 "2A2L

Moms beiøb

303, 13
3Q3,12

F
o
ci

g
ts

Ia
()
o
o
Y

Såtremt det forfaldne beløb ikke er betålt senest sidste rettidige
indbetalingsdag. søges det inddr€vet'red udlæg.

Ved for sen in*etaling påløber renter og evt. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdale. Oplysninger om renter og r€si-
gæld for lån vil blive videregivet til $l(AT.
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Ejendomsskal2A2l

Ejendamsskat - betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingsko*. Komrnunen sender kun indbetalingskort, hvis
eiendommen ikka er tilmeldt betalingsservice. lndbetalingskort udsendes 2 uger før sidste rettidige
indbetalingsdato.
Ved betaling e{ter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 7" pr. påbegyndt
rnåned, regnet fra farfaldsdagen, samt gebyr på 2S0 kr. for hver rytiker.
Flvis der underrettes orn udlæg iejendommen påbber der gebyr på 450 kr., samt retsafgift på min. 800 kr.
Kontakt Borgerservice - Team opkrævning: skriv via Digital Post eller ll1.87 8V &7 V0.

Ejendomsskat - i øvrigt:
Har du spørgsmål til din ejendornsskattebifiet?
Kontakt Seketariatet iTeknik & Milia: mailejendc*rsskat@viborg.dk ellertff. 87 87 50 16.
Se også: viborg.dklejendomsskat

Ejendomsvurdering:
Vurdering af eiendcmme foretages af Vurderingsstyrelsen.
KontaK Vurderingsstyrelsen: mailvurdst@vurdst.dk elfer tlf- T2ZZ ft 16
Se også: vurdst.dk

Ejerskifte:
Elerskitte registreres, når det er tinglyst, på overtagelsesdatoen, Kommunen sender kopi af skattebillet til ny
eier, når elerskifiet er registreret. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerski&e eller ændringer i
ejerforholdet.

Lån til betaling af stigning i grundskyld:
Hvis din ejendcm er omfa&et af denne lovgivning, betyder det at en del af grundskylden først skal betales
på et -senere lidqgunkt.
$e også: viborg.dMndefrys, samt www.skm.dk

Rottebekæmpel$e:
Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunate rottebekæmpefse.
Kontakt og anrneldelse: viborg.dUrotten etter tti.87 eT 87 00"

Fenovation:
Affaldscenter Revas sørger for den daglige drift og ændringer tig renovation.
Kontakt Hevas: mailrevas@viborg.dk ellertlf. S6 61 39 55.
$e også:revas.dk

Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugsstaticner, crdninger for farligt affald, samt indsamling
af genanvendelige aff*ldsfraktioner.
Kontakt: tlt.87 87 56 03.

Skorstensfejning:
Spørgsm ål ag rette[se af gebyret rettes til skorste*sfelermesteren.
område Øst - Per Dyrby Knudsen, per@skorstensfejeren.dk efier ilf. 86 46 46 30.
Ornråde Vest - Tornmy Christensen, viborg@skorstensfejeren.dk eller tlf. BO 61 16 .t0.
Tilsyn med skorslensfejning: Midtjysk Brand & Redning, Myndighed og Forebyggetse,
mailmcg@mjbr.dk elterflf. Bg 70 Ag 99.
Se også: viborg.dklskorstensfeining.

BBR:
Det er dit ansvar at kontrollere om din BBR (Bygnings- CIg Botigregistret) er korrekt.
Se den på OlS.dk. Har du ændringer, gå tilviborg.dktbbr"
Kontakt: mail bbr-register@viborg.dk eller ilf. 87 g7 5A 19.

Kl,lDcccc7glå t9. adg. 1o_ 2oå
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Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Hej Hanne.

Hermed opgørelse over skyldig ejendomsskat pr. auktionsdagen

Med venlig hilsen

Lisette Klavsen, Specialist
Direkte tlf.: 87 87 87 45

viesRG
KfiMÅÅUhTE

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

Lisette Klavsen < lkla@viborg.dk>
3. marts 2021 11:01

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
SV: Sagsnr. 328481 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Nordre Ringvej
19, 8850 Bjerringbro, tilhørende dødsboet efter Grethe Doering Damm, cpr. nr.

WI;rcr#rf,ffi

Un'ited Nations
Educational, Scientific an'd

Cultural Organization

Yr80Ri, crtY ot llf,9tÅ aaf t

Designated
UNESCO Creative City
in 2019

Fra: Hanne Pedersen - Leoni Advokater <hp@leoniadvokater.dk>
Sendt: 3. marts 2021,L0:32
Til : bs-opkrævning <bs-opkraevning@viborg.dk>
Emne: SV: Sagsnr. 32848I - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro,
tilhørende dødsboet efter Grethe Doering Damm,

Krav pr. auktionsdato 27 -O4-2O2L Beløb

Ejendomsskat L. rate 202L

I ndefrossen ejendomsskat

5880,39

0,00

I alt 5880,39

Hej Lisette
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Hanne Pedersen - Leoni Advokater
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Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Hej Hanne

Ejendomsskatten pr. auktionsdatoen opgøres til 5.880,39.
De bliver ikke beregnet rente eller gebyr, så det er kun den "rene" ejendomsskat

Med venlig hilsen

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

t

Anette Hedegaard <anhe@viborg.dk>
3. marts 2021 11:21

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
SV: Sagsnr. 328481 - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 62-bt Hjerming by,

Bjerringbro, beliggende Nordre Ringvej 19, BB50 Bjerringbro, tilhørende boet efter
Grethe Doering Damm,

VIE&RG
KOMfVTUF\TE

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

V,il;r*rffi[ff$[[
"jBcrc cttY ot ittDta llTt

Unrted Nations
Educational, Scientific and

Cultural Oiganization

Designated
UNESCO Creative City
in 2019

Fra: Hanne Pedersen - Leoni Advokater <hp@leoniadvokater.dk>
Sendt: 2. marts 2O2L LI:44
Til: Anette Hedegaard <anhe@viborg.dk>

Emne: Sagsnr. 32848L - Tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 62-bt Hjerming by, Bjerringbro, beliggende
Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro, tilhørende boet efter Grethe Doering Damm, r

Hej Anette

Se vedhæftede skrivelse.

Med venlig hilsen

Hanne Pedersen
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kr. 3.000,00

- 750,00

leoni
advokater

Advokatpartnerselskab

Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Tlf. 86 62 06 00

CVR-nr. 36 03 05 34

Bank:7831 1181453

www. leoniadvokater.dk

post@leoniadvokater. dk

3.750,00

dfi-
721539 PS/HP

23. marts2021

Foreløbigt panthaveregnskab vedr. ejendommen beliggende
Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro

Tilhørende boet efter Grethe Doering Damm, død den 3.11.2020, SKS nr. 4-1g2Ot2O2O

Afholdte udgifter:

Jakobsen WS - vintersikring af ejendommen 2.300,00

Salær for vintersikring af ejendommen
+ moms 25o/o heraf



Police - Husforsikring

Ir rs r sils " iri tt s t ti t1 e r
Grethe Doering Dam, Nordre Ringvej t9, 8B5o Bjerringbro

Fo r s ikr*uj etz tS in { tle r' } rt r
I kraft-/ændringsdato Policen træder i kraft den r. januar zozo.

Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police.

Poiicen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand
Forsikring A/S.

Forsikringssted Nordre Ringvej t9, 8B5o Bjerringbro
Matrikelnummer 6z BT Hjermind

Primære bygninger:

Bygning t - Hus

27

Alm Brand
FORSTKRTNG A/S

Kundeservice Aalborg
Ved Stranden ro
gooo Aalborg

Telefon 96 30 12 10
almbrand.dk

Dato 22. november zorg

Side r af z

Kundenr,
963o o5t475

Policenr.
o03 887 898

E-mail
kundeservice.aalborg
@almbrand.dk

Opført år
Tagtype

Facade

Opvarmningsform
Antal bad

Antal toiletter

A-ndre bygninger:

Bygning z - Garage

r.964

Fibercement
(asbest)

Mursten
Fjernvarme
1

1

Flere plan

Bebygget areal

Beboet areal

Kælder areal

Udestue areal

Erhvervs areal

Nej

t5zmz

t5z m2

om2
om2
om2

Opført år Flere plan

Bebygget areal

Erhvervs areal

De første 75 m2 af andre bygninger på adressen, som f.eks. garager
lignende, er automatisk dækket uden det koster noget, og er derfor

Nej

31 m2

om2

, carporte, udestuer, udhuse og
ikke medregnet i prisen.

r

Io

L

(DH

!;".t r sik r i ri'.] s n {l Lvi il e T.

Brand
Hus og grundejer basis

Ansvar

Retshjælp

Herunder el-skade.

Frostsprængning.
Snetryk.
Storm og voldsomt sky- og tøbrud.
Hvis du som ejer eller bruger afhuset, bliver gjort
erstatningsansvarlig.
Hjælper ved private Mster med op til zz5.ooo kr.

il u. lt-t: r' ii tl- u itl e t .fl s t's ik r is iq e;z t rze <l

Hus og grundejer udvidet Udstrømning af væsker.
Piudselig skade, f.eks. hærværk og indbrud.
Glas- og kumme.
Byggematerialer, inkl. tyveri og hærværk, op til roo.ooo kr. pr.
forsikringsår.
Bygningsmæssige forandringer af huset, ved permanent brug af
kørestol som følge afen ulykke, op til roo.ooo kr. pr. skade.

Stikledning Dækker utætheder i rør ijorden.
Skjulte rør og kabler Dækker utætheder i skjulte rør i bygning.

Pt!it.:t: !itL:;it:t':;i.krint;.ii>risis:ttt.t t>t'i ti:;,::;{e::ttb ->

Alrn. Brmd A/S CVR-\I.77 jZ gS 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 21oo Københaw ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 Sz 69 49 / Nm. Brand BankAlS CtrR-nr. 8r 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 t1 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-\t. 17 70 2572
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Police - Husforsikring Alm Brand
FORSTKRTNGA/S

Kundeservice Aalborg
Ved Stranden ro
gooo Aalborg

Telefon 96 Bo 12 10
almbrand.dk!) t.t l i c e !-| t.Lsit t s i l,: rit q fo r t s u t li' u li n' r i q tt s i tle

Alvn
Brand

l;br sikr itztj en dækker ikke
Insekt, svamp og råd

Udvidet vandskade

Kosmetisk forsikring

Udvidet have

Skade forvoldt af dyr

Blæsevejr

Fejl og nedbrud

Ingen selwisiko på glas og
indbrud

Dækker skade i træværk forårsaget aftræødelæggende insekter og
svamp samt råd.

Dækker hvis nedbør, herunder fugesne, trænger ind i din bolig.
Dækker opstigende grundvand og væsker fra afløbsinstallationer.
Dækker udsivning fra synlige installationer.
Dækker udsivning fra ejendommens faste installationer.
Dækker 5o % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle efter
en skade.

Dækker tyveri, hærværk og påkørsel afhaveanlæg, herunder blandt
andet træer, buske, planter og belægninger, med op til 4oo.ooo kr.
pr. forsikringsbegivenhed.
Dækker storm, voldsomt- sky og tøbrud og snetryk på haveanlæg
samt oprydning efter, og bortskaffelse af væltede træer, med op til
loo.ooo kr. pr. forsikringsbegivenhed.
Dækker skader forvoldt afblandt andet husmår, flagermus og
gnavere, f.eks. mus og rotter.
Dækker udgifter til behandling efter væggelus.
Dækker 5o% af udgiften til anskaffelse og montering af fælder eller
rottespærre.

Dækker skader ved vindstyrker under 17,2 meter pr. sekund.
Dækker fejl og svigt i faste elektriske installationer og hårde
hvidevarer.
Dækker mekanisk svigt i faste installationer.
Ved skade som følge af indbrud betales ingen selwisiko.
Ved skade på glas og sanitet m.v., betales ingen selwisiko.

Dato 22. november zotg

Side z af z

Kundenr.
963o o5r475

Policenr.
oo3 882 Bg8

E-mail
kundeservice.aalborg
@almbrand.dk

I

d

Io

t-

U3

Seh:risiko
Din valgte selwisiko er
!,l'ø !.u v. r t tk l il i Lr: l <.k: U *:l <l tt' d tt' t n s ;,t t'Ii q.sslt,r.!.s i/,:r;

Ved voldsomt sky- og tøbrud
Retshjæip

0kr

3.000 kr
ro % afskaden, dog mindst 2.500 kr

Fris $r" år
Din pris er 4.623 kr.
- Prisen er inklusiu garantifundsbidrag på 4o,oo kr., stormflods- og stormfaldsafgift på 6o,oo kr

og lovpligtig skadesforsikringsofgift på 49,2t kr., som ui ska/ opkræue på statens uegne.
- AIIe anførte priser, snmmer og selurisici gæIderfor zozo.
- Indeksering sker huert år ihenhold til betingelserne.

- Hou edJorfald t. j anuar.

- Policen betales helårlig t.

frrr':;rÅ:riirry:^lie Iinq el:;t r
- For policen gæIder AIm. Brands forsikringsbetingelser nr. HU t7og, som dufinder på

almb r and. dk / nyJo r s ikring .

Du kan også se din police og forsikringshetingelser på Mit kundeouerblik på almbrand.dk.

SærlLge -fcrh.oitl
Særlige forhold der gælder for hele forsikringen

Pluskunde

Prisen er beregnet/rabat er ydet under forudsætning af, at forsikringstageren/dennes
ægtefælle/samlever er Pluskunde i Alm. Brand.

Alm. Ermd A/S CVR-nt.77 33 3g 17 / Hovedkontorr Midtermolen 7 / sroo Københan Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand ForsikringA/S CVR-nr. ro 52 69 49 / /j,m. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/s ctR.-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/s cvR-w. L7 70 zs 72



29

Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:
Vedhæftede filer:

Policenr.

Afsendt den

abpehe@almbrand.dk
22. marts 2021 14:24

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
Skyld på hus Nordre Ringvej 19

signaturbevis.txt

Alm. Brand Forsikring A/S
REGION SYD

S88z8g8

22.O3.2021

Hej Hanne.

som aftalt mail med slqyldigt beløb på Nordre Ringvej 19, 885o Bjerringbro police 3887898.

Skyldig beløb er r.684,o6 kr

F{an du spørgsmåå?

Har du spørgsmåI, er du velkommen til at skrive eller ringe til os. Du kan ringe mandag-torsdag mellem kl. 8.oo og r8.oo
eller fredag mellem kl. 8.oo og 16.oo.

Med venlig hilsen
Pernille llansen
Forsikringsrådgiver

Telefon 96tor7gt
abpehe@almbrand.dk

almbrand.dk

AIm' Brand A,/S CVR-nr. 77 33 BS r7 / Hovedkontor: MidtermolenT f zloo København Ø / Telefon gs 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. ro 5z 69 49 / Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 t4 57 rr
Alm. Brand BankA/S CVR-nr. 81 75 35 rz I Nm. Brand Leasing A/S CVR-nr. tZ 70 2572

Er du ikke den tiltænkte modtager af denne mail, beder vi dig venligst informere Alm. Brand via afsenderadressen og slette mailen. Videredistribution
af indholdet er ikke tilladt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager uanset indholdet og eventuelle bilag.

AIm
Brand
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Auktionsopgørelse

Pant-/IØbenr. L442.4131-001
Matr.nr. : 62 BT, Hjermind By, Bjerringbro
Beliggende: Nordre Ringvej 19
Debitor : Boet Efter Grethe Doering Damm' c/o ADV. PER STEFFENSEN

Hovedstol kr.
RestgæId pr- f 1.12.2O2O kr.
Lånetype : Obligationslån
Ydelse pr. 11.06.2021 kr.
Rente p. a. 6,5OOOO%
Arlig rente kr.
Årlig afdrag kr.
Årtig bidrag kr.
Ialt kr-
Restl@betid 5 år.
Indfrielseskurs pr. 30.12.2O2O for Fondskode O77O345 :

Ydelsesforfald L1.06. og 11.12.

Opg6relse pr- 27 .O4.2027

Restgæld pr. Ll.12.2O2O
Rente og bidrag m.v. L!.12.2O2O - 27.O+.2O27
Restance pr. l:...12.2O2O
Morarente opgjort pr. 27.O4.2O2L

Total for lån nr. OOL til overfØreel til"
tvangsauktionss algsopsti 1l ingen :

Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3

W, I
Realkredit Da-nmark
Gældsrådgivning
Lersø Parkallå 100
2100 Københarm Ø

rdsupport@rd.dk
Telefon 45 t2 93 10
Telefax 45 14 99 70
wwrry.rd.dk

3. marts 2O2l

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr

113, O0

39. OO0, OO

1L.513,98

1 .333, 80

7L8,48
r.87t,72

78,OO
2 -667 ,50

1L . 513, 98
311 , 04

l. .333, 80
45,O4

13 .203, 86
11,.825,02
1.378,84

E
oo
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Auktionsafregning

Advokat
OIe Anders
Petersen
Gothersgade 2
88OO Viborg

Pantnr. 1442.4131
Matr.nr. : 62 BI, Hjermind By, Bjerringbro
Beliggende: Nordre Ringvej 19
Debitor : Boet Efter Grethe Doering Damm

c/o ADV. PER STEFFENSEN

Auktionsdato: 27 .04.2027
AuktionskØbers betalingsdato :

Lånnr.: 0Ol
Restancer ialt
Morarenter ialt
Gebyrrestancer

Vedlagt ialt

Realkredit Danmark
Gældsrådgivning
Lersø Parkall€ 100
2100 Københarrn Ø

rdsupport@rd,dk
Telefon 45 t2 93 10
Telefax 45 14 99 70
wrrrw.rd.dk

3. marts 2O2l

kr
kr

kr

kr

1 .333, 80
45,O4

o, oo

1.378,84

E
ooY
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Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Majbritt Mikkelsen < mm@Lou.dk>
15. marts 2021 10:26

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
J.nr. 96320 Boet efter Grethe Doering Damm - tvangsauktion over ejendommen
Nordre Ringvej 19, BB50 Bjerringbro
signaturbevis.txt

Hej Hanne

I fortsættelse af min mail den 9. ds. skaljeg anmode om, at følgende anføres i salgsopstillingen:

"Der løber flere morarenter på fra auktionsdagen til tidspunktet for betaling af ydelser, som ikke er betalt inden sidste
rettidige betalingsdag. Det gælder også ydelser, som fofalder til betaling mellem den første og en eventuel anden
auktion' Morarenten opkræves på fremtidige terminsopkrævninger. Morarentesatsen fremgår åf Realkredit Danmarks
prisblad.

Lånet er et Flexlån@ baseret på inkonvertible obligationer. Lånet har derfor særlige indfrielsesvilkår og skal
refinansieres pr. 01.01.2022. Derefter fastsættes ny obligationsrestgæld, kontantlånsrente og ydelse.

Auktionskøber opfordres til at kontakte Realkredit Danmark for flere oplysninger om lånet."

Har du spørgsmå|, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Majbritt Mikkelsen
Advokatsekretær

Dir. tlf. (+45) 91 35 67 7L

- ,

L0U;'. ;' .,r. 1":. "'; '' ;;

Viborg
Gothersgade 2, 8800 Viborg
tel. +45 70 300 500 Lou.dk
CVR nr. 38718924

København
Aarhus
Randers
Hobro

Klik her for at tilmelde dig LOU Advokaters nyhedsbrev

Vi gør opmærkom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse modtager e-mailen, skal De straks underrette afsender om fejlen
ved at anvende svar-funktionen samt slette e-mailen uden forudgående kopiering eller videre sendelse. Uretmæssig anvendelse af informationen kan være forbundet
med strafansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstååt i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen, idet modtageren åbner denne for
egen risiko.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, you are requested to immediately inform the sender
by sending a reply and to delete the message from your system without distributing or retaining any copies of it. Any action against this may be punished under
statutory law. We assume no responsibility for any loss or damåge arising from the receipt or use of this e-mail as the receivei opens it at his or her own risk.
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b
Boet efter Grethe Doering Damm

Vedrørende eiendommen: Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro

Opgørelse pr. 2L-A4-2O21

Lånesum pn O1-O1-2Q21: 94.225,84

03-03-2021 Journalnr:
,o
Lånesagsnummer: 683

Ejendomsnummer: 201598

Matrikelbetegnelse: OiZ at HJERMIND By
BJERRINGBRO

0,00

0,00

-645,86

-3.7L6,94

Bevægelser for året:
Ejendomsskat

Afskrivning

Indbetaling

Renter efter nedslag

Samlet lånesum

Rentenedslag udgør 3.850,79

89.863,04

Mandag og tirsdag 10.00-15.00
Onsdag lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-13.00
si kkerborgerservice@vi borg. d k

Med venlig hilsen

Lone Jensen
Viborg Kommune
Borgerservice
Prinsens Alle 5

BB00 Viborg
Tlf. B7B7 8770

/k

/0
)

\^/'
a.

o

t
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Hanne Pedersen - Leoni Advokater

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Lone Jensen < loje@viborg.dk>
22. marts 2021 13:31

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
Nordre Rindvej 19, BB50 Bjerringbro

.d iECe.3 CttY Ot XlotA lcTS

Designated
UNESCC Creative City
in 2019

lfølge telefonisk aftale anmelder du blot 50.000 kr. på det bedst prioriterede skadesløsbrev-og resten på det
resterende.

Med venlig hilsen

Lone Jensen,

Direkte tlf.: 87 87 87 18

vieoRG
KSMMUTdE

Kultur & Udvikling, Borgerservice - Team Pas og Kørekort
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

A
Y:f rorfri'f,

llilt$[
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{i tYsKE REALKREDTT

VY.g
Lou Advokaifirma
Østergrave 4

8900 Randers C

Auktionsopgørelse

Ejendomsoplysninger
Matrikelbetegnelse samlet 62BT Hjermind By, Bjerringbro
Beliggenhed Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro
Ejendommens art Parcelhus

Hovedanvendelse Helårsbolig

Auktionsdato
Antal [ån iejendommen

77.44.2A21

I

Samlet tilgodehavende
Lån rir.0034-598-478
Cebyrer

Hovedstol
810.S00,00 kr

Fordring
713.A44,75 kr

100,00 kr

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 713.144,75 kr 713.144,75 kr

Specifikation af pantsikrede gebyrer
Erindringsskrivelse 15.0i.2021 Gebyr 100,00 kr

Getryrer i alt 100,00 kr

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskili.
Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kotonne 3).

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

02.$3.2021 - Ejd.nr.: 422-912-GA75 - Side I
Jyskc Rr'alkrcdit - Kiarnpcnborgvcj 205 ,2800 Kgs. l.yngtry ,-lll ia9 8q itq 89 - oolinciajyskebank.dk

ty!k! Rialkrcdir 
^,S 

CVlt-sr l-1io9ttlS
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{i rYsKE REALKREDTT

Specifikation

Låntaser
Crethe Doering Damm
CiO Lconi Advokater
Ati. Advokat Per Steffensen
Sct. Mathias Cade 96. B
8800 Viborg

Auktionsdato 27.M,2421

*Garanlilån nr. 0034-598-478

Garantirente 7o pa

Obl.rente 7o pa

Fondskode

Lånerente oÅ pa

Restløbetid år

Hovedstol

Ny restgæld

Ny obl. restgæld

Rente

Bidrag

Restgæld incl. uforfaldne renter
og bidrag (kolonne 2)

Terminsbetaling pr.

Terminsbetaling pr.

Morarenter simulcrcl
Restancer (kolonne 3)

5,00

5,0000

a%6162
0,7333

17.00

8i0.000,00 k
687.568,62 kr
687 "568,62kr

360, 14 kr
356,40 kr

Pr.lPeriode

al.a4.za2t
01.44.202t
0l .04.2021

a I "44.2421 -27 .A4.2A21

aI.M.2A2t-27.A4.2A21

688.285, I 6 kr 688.285,l6 kr

0t.12.2424
0i.03.202 r

t2.a5t,]2kr
12.034,56 kr

673,3 r kr
24.759,59 kr ?4.759,59kr

Fordring opgjurt pr. auktionsdagen (kolonne I ), overlørr til side I 7 I 3.044,75 kr

Morarente bclegnes nrcd tr0o;å p.a. fia forfaldsdagen til bctaling sker, bortsel fia perioden incitil 12. maj
2A20,hvar den beregnes med l8% p.a.

Terminsantal p.a. 4,4

02.03.2021 - Ejd.nr.: .122-9t?-6S75 - Side Z

Jyskc Rcalkredr - Kiarnpenborgvej 205 .21i00 Kgs. t,yngby, Tlf, it9 tt9 Bt 39 - ontirea/rjyskcbaDk.dk
.tv3kc Rrdlkrcdi! i'S C\jR-n. 1I1098:t8
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l. kommende betaling
l. års betaling

12.0t i,28 kr
47 .941,54kr heraf afdrag 38. I 18,28 kr

*Afdragsfrie placerede perioder: l0 år

Afdragsfrihed er aftalt således:
Perioder:
Sum af udskudte afdrag pr. Al.A4.2A2l 182.782,47 kr. som bctales fordelt ovsr låncrs løberid.

Ved delvis dækning al lånct vil de udskudte aldrag blive reduceret forholdsmæssigr.

Ved bevilling afgældsovertagelse overtager auktionskøber de valgte afdragsfric perioder. Jyske Realkredit
kan dog ved gældsovertagelsesbevillingen bestemrnc, at fremtidig afdragsfrihed bortfalder.
Auktionskøber, der ønsker ændring i afdragsfriheden, kan kontakte Jyskc Realkredit herom.

Da lånets rente kan ændres i lånets løbetid, kan restgælden, ydelser, rente og bidrag, der vedrører tidcn eftcr
udarbejdelsen afdenne specifikation, være foreløbigt beregnede. Bercgningen afbeløb, der vedrører tiden
efter en kommende rentelaslsættelse, er foretagel på grundlag af den senest fastsatte re&te. Nærmere
oplysninger fremgår af pantebrevet.

Specifikation af simulerede morarenter med fcrfald 27.A4.ZBZI
Forlald Mora fra Restsaldo

Termin Al.l2.2A2A U.\Z.2AZA ft.AltJ2kr.
Termin 01.03.2021 01.03.2021 12.034,56 kr.
Snm

02.43,2021 - Ejd.nr.: 422-912'6075 - Side 3
Jyske Realkrctlit - Klamprnborgvej 205 - 1ltlX) Kgs. t-yrgby , Ttr. 89 i{9 tt9 ii9 - orlirci,jyrkebank.rJk
.,r'skc Rrållrcd{ .\ 5 CVR..r ilI098J8

Mora dage

r1 I

fulora beløb

485,37 kr.

187,94 kr.
673,31 kr.
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ALrklionskøbcr skal være opmærksom på, at der påløber morarenter på fbrfaldne tenniner indtil
betaling sker. Dette gælcler også, hvis der folfaider terminer til betaling i 4 ugers fristen i hcnhold til
tvangsauklionsvilkårene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfblgende
terminiincllrielse.

Opmærksomheden henledes på, at ejendclmmens beskrivelse i et vist omlang er baseret på
offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden cller rekvirenten kan drages til ansvar
for sådanne fejl.

Opnår de i nærværende salgsopslilling anføtte rcalkreditinstitutter veci tvangsauktion kun delvis
dækning lor deres tilgodehaveirde. tager realkreditinstitutteme forbehold om eventuelt at lade
restgæiden være clækket før restancer.

Realkreditlånene forfalder i henhold til deres indhcld til indfrielse ved ejerskifte. Auktionskøber
kan ikke udetr videre påregne gælclsoverlagelse af realkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres
til at rette henvendelse til realkreditinstituttet fbrinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af
forhånrlstilsagn om gældsovertagelse.

Hvis auktionskøber er et selskab. må det forventes, al eventuel gældsoverlagelse kun vil trlive
bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling al gældsovefiagelse
vil der biive opkrævet et gcbyl.

Såfrernt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gælelsovertagelse, vil 1ånene blive krævet ineilriet efter
tvangsauktionen.

Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærkson på tvangsauktionsvilkårenes
punkt 6, hvorefler ar.rktianskøber bærer evt. kurstab samt lab ved, at kontantlån med særlige
indfrieisesvilkår må indfries rned et større beløb encl lånets kontante pålydende" Desuden ind{iies
realkreditlånet til opsigelseskursen eiler markeclskursen, soln kan være over 100. Såfrernt
auktionskøber ønsker at straksindfri rne<i differencerente, skal ar"iktionskøber ligelecles betale
differencerenten. Auktionskøber opforclres til at rette henvencielse til realkreclitinstrtuttet for at ffi
opiysning orn indlrielsesviikår, herunder kurser.

Auktionskøber skal i henhold til l,ovgivningen omkring Flvidvask og'ferrorfinansiering legitimere
sig over for Jyske Realkredit AlS.
Privatpersoner skal udlevere larvekopi afsygesikringsbevis samt farvekopi afpas eller kørekort.
Selskaber skal udlevere tegningsclokumenlation i folm af udskrift fra Erhvervs- og
selskabsstpelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation lor selskabets reelle ejere

{privatpersoner) og tegningsberenigede personer.
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Hanne Pedersen - LeoniAdvokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Tina Nisbeth Fosborg <tinafosborg@jyskebank.dk>
3. marts 2021 11:09

Hanne Pedersen - Leoni Advokater
SV: Sagsnr. 328481 - Ejendomsnr.422-912-6075 - tvangsauktion over ejendommen
matr. nr.62-bt Hjermind by, Bjerringbro, beliggende Nordre Ringvej 19, BB50
Bjerringbro, tilhørende boet efter Grethe Boering Damm.

Hej Hanne

Jyske Bank har ikke noget at anmelde i forbindelse med hæftelse nr. 6 - ejerpantebrev opr. 157.000
kr.

Venlig hilsen

Tina Nisbeth Fosborg
Rådgiver
Inkasso Privat

('i
vl) JYSKE REALKREDIT
T +45 89 89 77 t7
Klampenborgvej 205 | 2800 Kgs. Lyngby
Jyske Realkredit A/S I CVR-nr. 13 40 98 38

En del af Jyske Bank-koncernen

Denne e-mail kan indeholde fortrolig informatlon. Hvis du modtager e-mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muljgt og slette den uden at

klik hcr' En klage kan også indgives til Det finansielle ankenævn. Kunder med bopæl'i EU,"kan også benytte EU-Kommissionens online klageportal ec.e..uropa.eu/qdt. Ved
indgivelse af klage til EU-kommissionens klageportal skal mailadressen juridisk@iyskelEnk.dk angives.

Fra: Ha nne Pedersen - Leoni Advokater Ima ilto: hp@leoniadvokater.dk]
Sendt: 2. marts 2021, L4:28
Til: Tina Nisbeth Fosborg <tinafosborg@jyskebank.dk>
Emne: Sagsnr. 328481. - Ejendomsnr.422-912-6075 - tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 62-bt Hjermind by,
Bjerringbro, beliggende Nordre Ringvej 19, 8850 Bjerringbro, tilhørende boet efter Grethe Boering Damm.

Hej Tina

I fortsættelse af behagelig telefonsamtale fremsendes vedlagt mit brev til Jyske Bank @

Med venlig hilsen

Hanne Pedersen
adv.sekr.
Direkte nr. 87 27 48 03

leoni
adugkater

Advo katpa rtnerselskab
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

Tlf. 86 62 06 00
Cvr. 36 03 05 34
www. leoniadvokater.dk
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OBS - Vi behandler oersonoolvsninqer om dio
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved al ttikte ner
https : //www. leon iadvokater. d k/om-os/privatlivsool itik. aspx

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhæftede filer indeholder muligt
fortrolige oplysninger, Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst
omgående meddeie dette til afsender og undlade a1 oplyse indholdet til
andre, anvende det til noget formål eller gemme elier kopiere indholdet.

2
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0Vef bl ik- arbejosredskab for den professioneile bruger

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Resum6

Nordre Ringvej 19
8850 Bjerringbro

Rappotlkøbt 26/2 2021

Rapport færdig 2612 2021

rtb
-4-4EnHveRvsstyRELsEN

Ejendommen
Ejendommens adresse:......
Matr.nr........... . .

Grundareal. . . . . .

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

Kommune:......
Ejerf orhold:. . . . .

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

Nordre Ringvej I 9, 8850 Bjerringbro
,...... 62bt Hlermlnd By, Bjerringbro

............ 789 m'z

........... 201 598
.. Viborg Kommune

Privatpersoner eller interessentskab
............ 1 52 m,

: : l llt:-::::l*i"'i
....2

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

Energimærkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . --,
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport. . . . . . . . . . . . .

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

Olietanke. . . . . . . .

Fredede bygninger.......

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)....
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . . . .

lndefrysning af grundskyldsstigning..........
Ejendoms- og grundvaerdi.
Vurderingsmeddelelse. . . . . . . . . .

Forfalden gæld til kommunen..............
Husleienævnssager. . . .- . . . . . . . . . .

Arbejderbolig. . .

Jordrente. . . . . . . .

Statstilskud efter stormfald.

Planer
Zonestatus.....
Lokalplaner. . . . .

Landzonetilladelser. . . . . . . . . . . . . . .

Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spildevandsplaner. . . . . . . . . . . . . . .

Varmeforsyning
Vejforsyning. . . ,

Hovedstadsområdets transportkorridorer. . . . . . .

LandsplandireKiv "Baltic Pipe"............
Landsplandirektiv "Udviklingsområder"...........

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold...
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen.
Aktuel vandforsyning............

.*ffi
.....7345 kr.
.. la, se bilag
............ ld
LI50.000, kr,

. . . la, se bilag

. . .la, se bila6

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

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

Nej

Se

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen.
Grundvand - Drikkevandsinteresser.........
Grundvand - Følsomme indvindingsområder...._........

Jordforurening
Jordforureningsattest. . . . . . . . . . . .

Kortlagt jordforurening. .

Områdeklassificering.............
Påbud iht. jordforureningsloven............

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

Maloratsskov...
Beskyttet natur.............
lnternationale naturbeslqttelsesområder. . . . . .

Landbrugspligt

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsm inder og fortidsm indebesll4ttelseslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskyttede sten- og jorddiger........
Skovbyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sø- og åbeskyttelseslinier......
Kirkebyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klitfredningslinje. . . . . . . . . . . . . . . . .

Strandbes$telseslinje. . . . . . . . .

bilag
. Nel

...la
Nej

Nej

Nej

.Nej
. Nej

Nej

Nej

. Nej

Nej

. Nej

Nej

.Nej

.Nej

5e

Rapport-lD: 3cOB l 63a-4cac-40b8-a83c-c7a6fdbd2339
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Appendiks

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

Rapport købl 26/2 2021

Rapport færdig 26/2 2021

qd"

EnxvenvssrynELsEN Rapp0rtlD: 3c681 63a-4cac-40b8-a83c-c7a6fdbd2339
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nordre Ringvej 19

BB50 Bjerringbro

Appendiks

lndhold

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

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

Byggesag.......
Byggeskadeforsikring BBR. .

Byggeskadeforsikring BSFS.
Olietanke. . . . . . . .

Fredede bygninger...........

Økonomi..
Ejendomsskat (grundskyld).....
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . . . . .

lndefrysning af grundskyldsstigning. . . . . . . . . . . . . . . .

lndefrysning af grundskyldsstigning.. . . . . . . . . . . . . . . .

Ejendoms- og grundværdi..
Vurderingsmeddelelse. . . . . . . . . . . .

ForJalden gæld på ejendommen Ira før 2017. . . ..
Forfalden gæld til kommunen på ejendommen...
Forfalden gæld til kommunen på moderejendom.
Forfalden gaeld vedr. renovation.......
Huslejenævnssager. . . . . . . . . . . . . . . .

Arbejderbolig. . . .

Jordrente. . . . . . . .

Statstilskud efter stormfald..

Planer. .. .

Zonestatus. . . . . .

Lokalplaner, vedtagne........
Lokalplaner, fors|ag...........
Landzonelilladelse. . . . . . . . . . . . . . . .

Kommuneplaner, vedtagne......
Kommuneplaner, forslag.........
Kommuneplanramme, vedtaget.
Kommuneplanramme, forslag....
Kommuneplanstrategi, vedtaget. . . . , . . . . . . . . . .

Kommuneplanstrategi, forslag. .

Kommuneplantillæ9, vedtaget. .

Kommuneplantillæg, forslag.....
Kommuneplantillæg, wm, vedtaget...........
Kommuneplantillæg, wm, fors|ag.............
Kloakopland, vedtaget.........
Kloakopland, forslag...........
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget.
Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag.. .

Spildevandsplan
Renseklasse....
Forsyningsområde, vedtaget....
Område med forsyningsforbud, vedtaget.....
Område med tilslutningspligt, vedtaget.......
Vejforsyning. . . . .

Hovedstadsområdets transportkorridorer. . . . .

Landsplandirektiv "Baltic Pipe". . . .. . . . . . . . . . . . .

Landsplandirektiv "Udviklingsområder". . . . . . . .

Spildevand og drikkevand.
Aktuelle afløbsforhold....
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold. . . . . . . .

Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . , .

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg/-boringer

Rappoftkøbl 26/2 2021

Bappofttærdig 26/2 2021
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Grundvand - Drikkevandsinteresser... .......,
Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Jordforurening......
Jordforureningsat,"",............
Kortlagt jordforurening - V1....
Kortlagt jordforurening - V2....
Områdeklassiticering. . . . . . . . . . . .

Påbud iht. jordforureningsloven

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

Besffiede naturtyper.....
BesMede vandløb.......,
Fuglebes([telsesområder.
Habitatområder.
Ramsarområder
Landbrugspligt. .

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder........,
Fortidsmindebes[yttelseslinjei.
Bes$ede sten- og jorddiger

Skovbyggelinje. .

Søbes(yttelseslinje.
Abeskyttelseslinie. .

Kirkebyggelinjer.........
Klitfredningslinje.........
Strandbes(yttelsesllnje.

32
33

33
oo
34
34
35
35

36
36
ot
37
J6

38
39
40
40

41

41

42
42
43
44
44
44
45
46

Refpon.købt 26/2 2021

Rappotl tætdlg 26/2 2021
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Nordre Ringvej 19

8850 Bjerringbro

Bygninger

Rapponkøbl 26/2 2021

Rappotllæidig 26/2 2021

BBR-meddelelsen

Resum6

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

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

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

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

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

Formål

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

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

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

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

ois.dk.

Baggrund

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

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

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

løbende via kommunerne, især via byggesagsbehandlinger.

Lovg ivningsmyndighed :

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Lovgrundlag:

"BBR-Loven" LBK nr 797 at O6/08/2O19 og "Ols-Bekendtgørelsen" BEK nr. 1 95 aI 07/03/2008, 5 14.

Datakilde:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Link til mere info:

https://eiendomsinf o. dk/bbr-meddelelsen

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Energimærkning

Resum6

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

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

Formål

Energimærkningen har to formål: 1. At vise hvor store energiudgifterne, der er 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 af 46
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Lovgrundlag:

"Lov om fremme af energibespårelser i bygninger" LBK nr 841 al 21/O8/2O19 og "BekendtgØrelse om

energimærkning af bygningef',BEK nr 793 al 07/O8/2O19

Datakilde:

Energistyrelsens system til energimærker

Link til mere info:

http://boliqeier.dldenerqimaerkning-boliqer

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMO-sekretariatet

Tlf: 88737310

Email: emo-info@ens.dk

wurw: https://ens,dk/ansvarsom raader/enerqimaerknino-af -bvoninoer

Tilstandsrapport

Resumå

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

elinstallatørvirksomhed til at udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet af en gennemgang af boligens

elinstallationer. Se punKet Elinstallationsrapport. Huseftersynsordningen er frivillig, men en forudsæining for, at

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

Formål

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

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

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndi ghed:

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse affast ejendom m.v," LBK nr. 1 123 af 22/09/2015 og "lov om

beskikkede bygningssagkyndige m.v., " LBK nr. 1 532 al 21/12/2O10

Daiakilde:

lndberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)

Link til mere info:

http ://www. boliqeier.døhuseft ersvn

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: http ://www.sik. dkl

Rappotlkøbt 26/2 2021
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El instal lationsrapport

Resum6

En elinstallationsrapport indeholder resultatet at 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 ejerskifteforsikring, samt

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

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

Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.

Lovgivningsmyndighed:

Sikkerhedsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om forbrugerbesMtelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.", LBK nr. 1123 aI 22/09/2015 og

"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen", BEK nr 626 at 02/06/2017

Datakilde:

lndberetningssystem for elinstallationssrapporter (EeWeb)

Link til mere info:

http://boliqeier.dk/elinstallationsrapport

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Esbjerg Brygge 30, 6700 Esbjerg

Tlf: 33 73 20 00

Email: sik@sik.dk

www: http://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

8R18, der trådte i kraft 1 . juli 2018 skal kommunerne ikke længere påse de tekniske krav for byggeriet i

byggesagsbehandling, men der er forsat krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for

byggeri der er omfattet af certificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation til konstruktioner og

brand skal herefter dokumenteres af certificerede rådgivere. For de andre tekniske krav i bygningsreglementet

skal kommunerne gennemføre en efterfølgende stikprøvekontrol i den dokumentation, som indsendes i

forbindelse med ibrugtagningstilladelsen, Det skal bem€erkes, at der er en overgangsordning indtil udgangen

a:f 2O19lor så vidt angår kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certificerede rådgivere,

der varetager opgaven.

Rapponkøbl 26/2 2021

Rappotl iætdig 26/2 2021
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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 BBR. Det kan f.eks. gælde byggesager vedr. tekniske anlæg

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

af bærende vægge, udvendige altaner m.v.). lvlan 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.

Lovg ivningsmyndighed:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven", LBK nr. 1 1 78 al 23/09/2016

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

https://vwvw. borqer.dk/Sider/Bvqqeriets-reqler.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Byggeskadeforsi kring 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, Udlejningsejendomme kan siden 1 . juli 2016 på nærmere angivne betingelser undtages kravet om

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

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

beboelse, og hvor ombygningens karakter og værdi er vaesentlig efter byggelovens S 2. I forbindelse med

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

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

gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.

Lovgivningsmyndighed:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Rappoftkøbl 26/2 2021
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Lovgrundlag:

"Byggeloven"LBK nr. 1 178 aI 23/09/201 6 samt "BBR-loven" LBK nr 797 af 06/08/201 9

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

http://www. boligeier. dklobligatorisk bvggeskadeforsikring

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighedi Kommunen

Byggeskadeforsikri ng BSFS

Resum6

Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for eftersyn, som er udlørt efter hhv 1 år og 5 år, hvis der er

byggeskadeforsikring for ejendommen. Eftersynsrapporterne vises dog kun for e.jer eller fuldmagtshaver. Under

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

Formål

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

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

udbedre fejl og mangler. Formålet med 5-års eftersynet er dels at finde ud af, om der er bygningsdele der har

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

Baggrund

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge

et tilbud på en byggeskadeforsikring iforbindelse 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 i et nybygget lejlighedskompleks. Forsikringsselskabet kan nemlig

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

Lovgivningsmyndighed :

Traiik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovgrundlag:

"Byggeloven" LBK nr. 1 1 78 al 23/0S/2016, $25A - $25F samt "Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring" BEK

nr. 1292 at 24/1O/2OO7 med ændringer.

Datakilde:

Byg geskadeforsikringssystemet (BSFS)

Link til mere info:

https://www.trafikswrelsen.dk/DA"/Bvqoeri/Bvqoeriets-reqler/Bvgqeskadeforsikrinq.asox

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

0lietanke

Resum6

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

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

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

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

P'apportkøt:I 26/2 2021

Rappofttæ.dig 26/2 2021
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om fabrjkations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.

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

indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken

er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen, 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 BBF-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 1970. I 201 1 er der gennemført

en systematisk registrering i BBR af kommunernes oplysninger tra 1970-2011 vedr. tanke til opbevaring af

mineralske olieprodukter og 'fra 1 . januar 20] 2 har kommunen haft pligt til at registrere og a.iourføre disse

specifikke minimums 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 faKiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Lovgivningsmyndighed

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:

"Olietankbekendtgørelsen," BEK nr 1257 d 27/11/2019

Datakilde:

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:

htto://mst.dk/aff ald-iord/iordf orureninq/m ilioereoler-for-olietanke/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Fredede bygninger

Resum6

Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Størstedelen af dem er privatejede. Ejeren af en fredet ejendom

har pligt til at holde bygnlngen i forsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne skal opretholdes, og at

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

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

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

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

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

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

bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Formål

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

miljØmæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og produKionsvilkår og andre væsentlige

træk af den samfundsmæssige udvikling.

Lovgivningsmyndighed:

Kulturministeriet

Rappon købl26/22021

Rapporttætdig 26/2 2021

Side 9 af 46



51

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Nordre Ringvej 19

BB50 Bjerringbro

Lovgrundlag:

"Bygningsfredningsloven" LBK nr 219 al 06/03/2O18

Datakilde:

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB)

Link til mere info:

https://slks.dklbvgninqsf redninq/

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Slots- og kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

Tlf: 33954200

Email: post@slks.dk

www: htto://slks.dk

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Resum6

Ejendomsskåt opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats a{ den laveste af de

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

den samlede ejendomsskat indgå grundslqld 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 e.iendomssl<yld, hvorved de af matriklerne betingede skatter samt

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

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

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

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

Fra 1 91 8 1 ,5 promille og fra 1g2O 2,O promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1 915 blev det besluttet,

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

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

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

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

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

element i kommunernes finansiering.

Lovg ivningsmyndighed:

Skattestyrelsen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 11O4 at 22/08/2013.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https ://www. boroer.dk/Sider/Eiendomsvurderinq-oq-eiendomsskat.aspx

Rappodkøbl 26/2 2021
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendomsskattebillet

Resum6

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

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

fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. BEIV]ÆRK: 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.

Formål

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

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

den afgiftspligtige grundværdl.

Baggrund

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

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

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

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

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

Fra 191 8 1 ,5 promille og fra 1920 2,0 promille. Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1 915 blev det besluttet,

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

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

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

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

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

Lovg ivningsmyndighed:

Kommunen

Lovgrundlag:

"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 al 22/08/2013.

Datakilde:

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Link til mere info:

https://wwrar.boraer.dklSider/Ejendomsvurdering-og-eiendomsskat.aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

I ndefrysning af grundskyldssti gn ing

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 j det indeværende år - på det tidspunkt
rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2018 og frem til 2021
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er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. lndefrysningen betyder,

at boljgejerne 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, {alder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kån 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 201 8-2020. Det

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

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

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

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

at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovgivningsmyndighed

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

love. LOV nr 278 al 17/O4/2O18 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200550

Datakilde:

ESR

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

lndefrysn ing af grundskyldssti gning.

Resum6

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Fra2O18 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 beløtJet.

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

hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves

ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder

tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Baggrund

Den 1 2. april 2018 vedtog Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 20 1 8-2020. Det

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

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

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

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

at indefryse stigningen i grundskylden eller indbetale det fulde beløb.

Lovg ivningsmyndighed:

Skatteministeriet

Lovgrundlag:

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

love. LOV nr 278 at 17 /04/2018 https://www.retsinformation.dk/forms/R071 0.aspx?id=200550

Datakilde:

Kontakt Kommunen
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Resum6

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

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

hvis der er sket væsentlige ændringer, Fra andet halvår aI 2O2O sker vurderingen af ejerboliger ud fra

en ny lov (ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsaettes 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. Eiendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene

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

eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst
muligt i økonomisk henseende. lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger,

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

med fastsat nedsættelse (rabat).

Formål

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

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

afsæt imodelberegningel der bygger på objektive data om ejendommen selv og lokalområdet fra ofientlige

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 Ejendomsvurderlngslov jndføres der desuden nye principper for beskatning af

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

fastseettes 20 o/o lauere 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 201 9 er således den første

generelle vurdering efter den nye lov. Dog har ejendomme, hvor forholdene i perioden 20 1 1 -201 8 er blevet

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

Lovgivningsmyndighed:

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 d 08/06/2017 (anvendes for ejerboliger fra 
.l 

. januar 201 9 og for
erhvervsejendomme fra 1 . januar 2020) Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1 067 af

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

med 2019)

Datakilde:

Vurderingsregisteret (VUR)

Link til mere info:

https ://www,borqer,dk/Sider/Eiendomsvurdering-og-eiendomsskat, aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

fft:7222 1616

www: httos://www.vurdst.dkl
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Vurderingsmeddelelse

Resum6

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

grundvaerdi for ejendommen fastsættes. En ejendom kan dog også omvurderes i mellemåret, hvis der er sket
væsentlige ændringer. Fra 2019 sker ejendomsvurderingen pr. 1 . september og ud fra principperne i en ny

lov (e.jendomsvurderingsloven). Du kan laese mere herom under Ejendoms- og grundværdi. Fra 2019 indføres

desuden en forudgående orientering af elerne 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 elendomme i området, som danner grundlag for vurderingen. På den måde kan du tjekke,

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

Formål

Ejendomsvurderingen danner grundlag for opkrævningen åf ejendomsskat til staten (ejendomsværdiskat), og

for opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Vurderingerne vil fra 2019 i stort omfang iage

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

boligejere, herunder nedskrevet beskatningsgrundlag efter et forsigtighedsprincip, hvor beskatningsgrundlaget

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

boligejere og valgfri indefrysning af stigende boligskatter.

Lovgivningsmyndighed:

Vurderingsstyrelsen

Lovgrundlag:

Ejendomsvurderingsloven, Lov nr. 654 af 08/06/201 7 (anvendes for eierboliger fra 1 . januar 201 I og for

erhvervsejendomme fra 1 , lanuar 2O2O) Lov om vurdering af landets faste ejendomme, Lov nr. 1 067 af

30/06/2013 med senere ændringer (anvendes for ejerboliger til og med 20 18 og for erhvervsejendomme til og

med 2019)

Datakilde:

Vurderin gsregisteret (VUR)

Link til mere info:

https://www. borqer.dklsider/Eiendomsvurderino-oq-eiendomsskat. aspx

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Vurderingsstyrelsen

ff:7222 1616

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

Forfalden gæld på ejendommen tratør 2017

Resum6

Vedr. fortrinsberettiget gæld på ejendommen fralør 1. januar 2O17 skal kommunen kontaktes for indhentning

af oplysninger.

Baggrund

Delte er kun gældende for Høje Taastrup kommune

Datakilde:

Manuelt svar fra kommunen
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Rappotttæ'dig 26/22021

Side14af46



56

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Nordre Ringvej 19

BB50 Bjeningbro

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Høje Taastrup Kommune

Tlf: 43591000

Email: kommune@htk.dk

Forfalden gæld til kommunen på ejendommen

Resum6

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

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

også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Ved JA til

forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger iforbindelse med

inddrivelsesfonetningen. 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 auKionsdagen (fx

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

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

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

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

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

rettldige 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:

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

Datakilde:

Kommunalt økonomisystem

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Forfalden gæld vedr, renovation
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Lovgrundlag:

"MiljøbesMtelsesloven", LBK nr 966 at 23/06/2017 , S4B stk 6

Datakilde:

AffaldVarme Aarhus

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Affaldvarme Aarhus

Huslejenævnssager

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 201 2 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 2012 med henblik på at give huslejenævn og beboerklagenævn
mulighed for at få kendskab til andre nævns afgørelser. Baggrunden var bl.a. et ønske om at understøtte
større ensartethed i nævnenes afgørelser. Huslejenævn.dk's formål er således bl,a. at øge gennemsigtigheden

i nævnenes praksis navnlig til gavn for nævn, der kun behandler et mindre antal sager, Derudover var det
tillige ønskeligt at indsamle statistisk data vedrørende nævnenes behandling af sager, som bl.a. ville kunne
anvendes tll 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 aIO9/03/2O16, S 106samt "Boligreguleringsloven," LBKnr. e1OalO1/O7/2O15

Datakilde:

Huslejenævn.dk

Link til mere info:

https://www. borqer. dk/Sider/Huslejenaevn.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

mullghed for at en landmand kunne opføre boliger, der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården. Fra

Rappotlkøbt 26/2 2021
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1 . april 1971 blev reglerne for landarbejderboliger ændret til, at ejendommene fremover skulle prioriteres med

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

Lovgivningsmyndighed :

NaturErhvervstyrelsen

Lovgrundlag:

"Bekendtgørelse af lov om arbeiderbolig på landet", LBKnr 778 af 23/06/2016

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

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

Jordrente

Resum6

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

kontante grundveerdi til staten. Jordrenleforpligtelsen kan overtages af en køber af eiendommen.

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.

Baggrund

Staten opkøbte i begyndelsen at fonige århundrede store landarealer, der blev udstykket i mindre parceller.

Disse parceller blev vederlagsfrit tilskødet til ansØgere, der ville etablere en landarbelderbolig 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 algiftpå2% af ejendommens kontante

grundværdi til staten.

Lovgivningsmyndighed

NaturErhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://www.statens-adm.dklLaan{ilskud-oq-stotte/Jordbruq-oq{iskeri/Jordbrugsstotte/Ovrigelaan-og-
qarantier/Statslaan

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Statens Administration

Tlf: 3392 9800

Email: statens-adm@statens-adm.dk

www: http://www.statens-adm.dld
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Statstilskud efter stormfald

Resum6

Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning og gentilplantning af pnvaie 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.

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed :

Erhvervsministeriet

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Matrikelregisteret

Link til mere info:

http://wwwstormraadet. dklstormf ald

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Stormrådet

www: http://www.stormraadet.dk/

Planer

Zonestatus

Resum6

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

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

planlovens g 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 S 34 og der gælder forskellige regler for de forskellige områder.

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

udlagt til bymæssig bebyggelse, byggeområder eller offentlige 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 boligformå1, 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 betingelser, bl.a. afhængig af hvor længe pensionisten har ejet boligen, benytte boligen til

helårsbeboelse.
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Lovgivningsmyndighed:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

"Planloven", LBKnr287 aI 16/04/2018. Kapitel Tomhandlerzoneinddelingenaf landetiby-oglandzoneog
sommerhusområder. Kapitel 8 handler om sommerhusområder.

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinlo.erhvervsstvrelsen.dklolandatadk

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 sikre en hensigtsmæssig arealanvendelse af de enkelte områder i kommunen

og isammenhæng 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 efter at have været i offentlig høring. Lokalplanen er bindende for både borgere

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

der ændres noget skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for
rammerne af formålsbestemmelsen i planlovens $ 1, og der kan alene lokalplanlægges for de emner, som

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

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

en planlægningsm€essig begrundelse, der kan fremgå direkte eller være afspejlet i lokålplanens formål samt

bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte areal.

Baggrund

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

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

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

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

udformning og materialer, bevaring a{ 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 $1 3, der omhandler lokalplaner generelt

og $1 5 (lokalplankataloget).

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

httosr//planinfo. erhvervsstVrelsen.dk/lokalplaner-0
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Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Lokalplaner, forslag

Resum6

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Lovgivningsmyndighed:

Erhvervsstyrelsen

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

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

Formål

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

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

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

Landzoneadministrationen skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig

udvikling.

Lovgivningsmyndighed

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https ://planinfo.erhvervsstvrelsen.dkllandzoneadm inistration

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, vedta gne

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
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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 fastlaegge de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i

byerne og i det åbne land.

Baggrund

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

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

Lovgivningsmyndighed:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:

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

Datakilde:

Plandata.dk

Link til mere info:

https://planinfo. erhvervsstvrelsen.dklkommuneplaner-0

KontaKoplysninger

Administrativ myndighed: Kommunen

Kommuneplaner, forslag

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, vedtaget

Datakilde:

Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplanramme, forslag

Datakilde:

Plandata.dk
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