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@

EJENDOMS

DATA
RAPPORT
Nordre Ringvej 19

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

B850 Bjeningbro
Rappottkøbl 26/2 2021
Rappotl Iætdig 26/ 2 2021

Kommuneplanstrategi, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantil læg, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysn inger

Kommunepla ntil læg, vvm, forslag
Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger

Kloakopland, vedtaget
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Resum6

EJENDOMS

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

DATA
RAPPORT

kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få ifremtiden, Vær opmærksom på at
kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Formål

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro
Rappotlkøbt 26/2 2021

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

kloakeringsstatus de planlægges at få ifremtiden, Kloakoplande følger typisk matrikelskel, men ikke altid, så et
matrikelnummer delvist kan være beliggende i/udenfor et kloakopland.

Rappofttæ'dig 26/2 2021

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

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

Link til mere info:
https://www. borqer.dk/Sider/Spildevand-og-kloakerinq,

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

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

Lovgivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Miljøbeskyttelsesloven S 32 samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

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

DATA
RAPPORT

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

Lovgivnin gsmyndighed:

Nordre Ringvej 19

Miljøstyrelsen

BB50 Bjerringbro

Lovgrundlag:

Rappotlkøbt26/2 2021

"Miljøbesffielsesloven" LBK nr 966 af 23/06/2017 S32 samt "Spildevåndsbekendtgørelsen" BEK nr 1469 af

Aappotlfæidig 26/22021

12/12/2017.
Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https ://www.boroer.dklsider/Spildevand-oq-kloakerjno.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Lovgivningsmyndighed
N/iljøstyrelsen

Datakilde:
Plandata.dk

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Spildevandsplan
Resum6
Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens
ailøbsforhold.
Lovg ivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Mil1øbeskyttelsesloven" LBK nr 966 aI 23/06/2A17 532

Datakilde:
Kontakt kommunen
Link til mere info:
https ://wwrnr. borger.dk/Sider/Spildevand-oq-kloakerinq.

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Renseklasse
Resum6
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område elendommen ligger i og derved, hvilke
rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme,

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rapporlkøb|26/2 2021
Rappoftfætdig 2612 2021

som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Formål
Kortl€egning af hvilken renseklasse, der gælder i de områder, som ejendommens renseanlæg er beliggende i.

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljøbes[yttelsesloven", LBK nr 966 at 23/06/2017
Datakilde:
MiljøGlS

Link til mere info:
https ://wv*ai.borger.dk/Sider/Spildevand-og-kloakerinq.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Forsyn ingsområde, vedtaget
Resum6
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen

er godkendt til kollektiv varmeforsyning,

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

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

i

Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

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

Lovgivnin gsmyndi ghed:
Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven",LBK

nr 1211 af O9/1O/2O 1 8, samt "Projektbekendtgørelsen",BEK nr 825 af

24/06/2016.
Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
https://ens.dklansvarsom raaderlvarme
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EJENDOMS

Administrativ myndighed: Kommunen

DATA
RAPPORT
Nordre Ringvej 19

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget

BB50 Bjerringbro
Rappotlkøb|26/2 2021
Rappotl f æt di g 26/ 2 2021

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

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

i

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

Lovgivningsmyndighed
Energistyrelsen

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 af O9/10/2O18 S14 og "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904 af
24/06/2016 519.
Datakilde:
Plandata.dk

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Resum6
Kommunalbestyrelsen kunne før

1

.

januar 201 9 enten via et tilslutningsprojeK, som er reguleret

i

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

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

i

Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse af overordnede kommunale

varmeplaner som godkendelse af konkrete projeKer, f.eks. til udlægning af områder til kolleKiv varmeforsyning
eller forbud mod visse opvarmningssystemer.

Baggrund
Før 1 . januar 2019 havde kommunalbestyrelsen mulighed for at pålaegge tilslutnings- og forblivelsespligt til nye
1 . januar 2019 er dette ikke længere en mulighed, men eksisterende områder med tilslutnings-

områder. Efter

og forsyningspligt er stadig underlagt nedenstående forhold. Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse
i et kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en

bygning ikke er tilsluttet den kollel<tive varmeforsyning endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet den
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kolleKive varmeforsyning, kan kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at forblive tilsluttet den kollektive

EJENDOMS

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

DATA
RAPPORT

skal være fysisk tilsluttet den kolleKive forsyning. Når en bygning er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt
indebærer dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæ9.
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra tilslutnings-/forblivelsespligt.

Nordre Ringvej 19

Evt.

fritagelser eller dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

BB50 Bjerringbro

Lovgivningsmyndighed

Rappotl købl 2612 2021

Energistyrelsen

Bappofttætdig 26/2 2021

Lovgrundlag:
"Varmeforsyningsloven" LBK nr 1211 af O9/1O/2O18

SS1 1

og 12, "Tilslutningsbekendtgørelsen" BEK nr. 904

af24/06/2016 $$8 og 10-14 samt "Planloven" LBK nr 287 af 16/04/2018 515, stk. 2,nr.12.
Datakilde:
Plandata.dk

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

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

Formål
Kortet kan anvendes til vurdering af, om der påhviler en ejendom udgifter til vedligehold af veje. Reglerne
for, hvornår der påhviler en elendom udgifter til vejvedligeholdelse, kan være forholdsvis komplicerede.
tvivlstilfælde opfordres brugeren til at henvende sig til kommunen.

Lovgivningsmyndighed:
Vejdireldoratet

Lovgrundlag:
"Vejloven," LOV nr 1520 at 27/12/2O14 samt "Privatvejsloven," LBK nr 1234 aI 04/11/2015

Datakilde:
Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Vejmyndigheden (Vejdlrektoratet eller kommunen)

Hovedstadsområdets tra nsportkorridorer
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Resum6

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre, at fremtidige motorveje og
baner m.m. kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse. Transportkorridorerne betjener
hele fingerbystruKuren trafikalt og energimæssigt, da de ligger strategisk nord-syd og øst-vest midt gennem
hovedstadsområdet.

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden,

bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.
Arealreservationerne er først og fremmest tænkt som reservationer til fremtidige strækningsanlæg, som
ikke er kendt eller besluttet detaljeret endnu. Arealreservationerne rummer imidlertid også eksisterende

Rappot'tkøbl 26/2 2021

motorve.isstræknlnger, hvor de fungerer som en støjdæmpende afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt

Rapporttædig 26/2 2021

naturgas- og højspændingsledninger med sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne er en del af den
overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundelere ikke
får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Kommunerne er forpligtet til at
lade transportkorridorerne

indgå som en landsplanmæssig interesse i kommune- og lokalplanlægning samt

landzoneadministration.

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

Baggrund
Fingerplanens udpegning af transportkorridorer fastsættes efter planloven af Miljøministeren. Naturstyrelsen
udarbejder på ministerens vegne Fingerplanen. Fingerplanen har status af et landsplandirektiv. Fingerplanen

opdateres ca. hvert 4.

år.

Lovg ivnin gsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

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

i

Datakilde:
Plandata.dk

Link til mere info:
httos ://planinf o.erhvervsstvrelsen.dklf ingerplanen

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

www: https://planinfo.erhvervsstylelsen.dk/

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Besum6
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet

i

Polen. Landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for landanlæggene for en ny gastransmissionsledning fra
Jyllands vestkyst via Fyn til Faxe Bugt på Sjælland. Landsplandirektivet overtager den kommunale planlaegning
for øvrige anlæg, som er nØdvendige for udnyttelsen af gasledningen. Det drejer sig om en kompressorstation

ved Everdrup i Næstved Kommune og udvidelsen af den eksisterende modtagestation ved Nybro i Varde
Kommune.
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Formål

EJENDOMS

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

DATA
RAPPORT

ved Everdrup i Næstved Kommune.

Nordre Ringvej 19

til Faxe Bugt på S1ælland, udvidelse af modtageterminal i Nybro iVarde Kommune og en ny kompressorstation

Baggrund

B850 Bjerringbro

Erhvervsministeren kan efter planlovens S 3 varetage landsplanmæssige interesser, herunder ved et
landsplandirektiv. Et landsplandirektiv udstedes som en bekendtgørelse. Et landsplandirektiv kan iht.

Rapportkøbt 26/22021

planlovens S 3, stk. 2, tillægges retsvirkning som kommuneplaner. Forslaget til landsplandireKiv for Baltic Pipe

Rappon læ.dig 26/2 2021

med miljøvurdering blev sendt i offentlig høring fra den 1 5. februar til den 1 2. april 2019. Landsplandirektivet for
Baltic Pipe er trådte i kraft den 12. juli 2O19.
Lovg ivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg

Datakilde:
Plandata.dk

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17 , 21OO København Ø
Tlf: 35291000
Emåil: planloven@erst.dk

La

ndsplandirektiv "Udvikli ngsområder"

Resum6
Den moderniserede planlov giver kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege udviklingsområder inden
for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller mil.jøinteresser. I udviklingsområderne får
kommunerne større adgang tjl at planlægge udvikling af byer og landsbyer samt give tillådelse til anlæg
svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude
ved kysten, men lidt inde i landet. Dog kan udviklingsområder åbne mulighed for udvikling af områder tæt
ved kysten, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser, fu omkring byer og på små og
mellemstore øer. Kommunalbestyrelsens udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt

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

i

Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udpegning af udviklingsområder.

Formål
Bekendtgørelsens formål er at udpege 91 naermere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen, jf
planlovens $ 5 b, stk. 2.

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

om udpegning af udviklingsområder med frist for ansøgning den 15. oktober 201 7. Med dette forslag til
landsplandirektiv for udviklingsområder i t<ystnærhedszonen med tilhørende miljøvurderingsrapport inviteres alle
interesserede til at sende bemærkninger og forslag. Hvis kommunerne på baggrund af anbefalingerne fra de
lokale naturråd eller anden kommuneplanlægning

finder det hensigtsmæssigt at reducere afgrænsningen af de

foreslåede udviklingsområder, betingelser knyttet til udviklingsområder mm., som de fremgår i dette forslag til
landsplandirektiv, kan forslag herom sendes i høringsperioden.
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DATA
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:

Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om landsplandirektiv 201

Nordre Ringvej 19

8850 Bjerringbro

I

for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Datakilde:
Plandata.dk

Rapponkøbl 26/2 2021
Rapporl f ærdig 26/ 2 2021

Link til mere info:
https ://planinf o.erhvervsstvrelsen.dkludviklinqsom

raader

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
Langelinie AIle

17

,21OO København Ø

Tf:35291000
Email: planloven@erst.dk

www: https://planinfo.erhvervsstvrelsen. dk/

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold
Resum6
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes

overordnet mellem om ejendommen er beliggende ieller udenfor et kloakeret område. Bebyggede
ejendomme, der er beliggende iet kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger iet område,
hvor regnvand (overfladevandet {ra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.)
ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i 6t og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der
er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbrvejledning.

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"SpildevandsbekendtgØrelsen" BEK nr 1469 af 12/12/2O17

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
https ://www. borger.dk/Sider/Spildevand-oq-kloakerinq.

aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/til ladelser vedr. spi ldevandsforhold
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EJENDOMS

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

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

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Rappottkøbl 26/22021
Rappofttæ'dig 26/2 2021

Lovgrundlag:
"Miljøbeskyttelsesloven," LBK nr 966 at 23/06/2017 S32. Samt "Spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr 1469
af 12/12/2017

Datakilde:
BBR

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Aktuel vandforsyning
Resum6
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller
blandet vandf orsyning.

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"BBR-loven," LBK nr. 1 080 af O5/O9/2O13

Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Link til mere info:
https ://www. borger.dk/Sider/Drikkevand-og-vandforbruq.aspx

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud/d ispensationer/anbefa lin ger vedr.

vandindvindi ngsanlæg/-boringer
Resum6
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige

database{or geologi, grund- og drikkevand, Jupiter: - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om at det
ikke-almene vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger,
herunder at torbrugerne skal trætfe sikkerhedsforanstaltninger. Kommunen har desuden mulighed for at

Side 31 af 46

73

indberette kogeanbefalinger. - Påbud meddelt efter lovens S 62, stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag
1 fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-almene anlæg. - Påbud efter lovens g 36 om at slØjie en

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

vandlorsyningsbrønd eller en ikke-almen vandforsyningsboring.

Formål

Nordre Ringvej

.19

BB50 Bjerringbro

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

Rappoftkøbt 26/2 2021

qappoftlærdlg26/2 2021

Lovg ivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Drikkevandsbekendtgørelsen"

BEK nr 1070 al 28/1O/201I

Datakilde:
Jupiter-databasen (GEUS' landsd€ekkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og
geotekniske data)

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

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

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

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

skal være afsluttet i 2015.

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Miljømålsloven,'LBK

nr

1

19 af 26/01/2017 samt "Vandforsyningsloven" LBK nr 1 18 aI 22/O2/2O18.

Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Kontaktoplysninger
Administratlv myndighed: Kommunen

Side 32 af

46

74

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Resumå

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

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

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

Rappon Røbl 26/2 2021

(SFD.

Rappotllæidig 26/22021

Formål
Udpegningen af følsomme indvindingsområder foretages i forbindelse med grundvandskortlægningen,

og har

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

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

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
'Lov om vandforsyning" LBK nr 11a al 22/O2/2018 911a.

Datakilde:
Danmarks geologiske & hydrologiske database (Jupiter)

Link til mere info:
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/201

7/mar/indsatsomraader-indenJor-

sproeitem iddelf oelsomme-indvindingsomraader/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Jordforurening
Jordforu ren

i

n

gsattest

Resum6
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og arealer omfattet af
områdeklassif icerin g.

Formål
Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere registrerede oplysninger om eventuel jordforurening.
Der er i Danmark korllagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede. Mange af
lokaliteterne er kun berØrt i let grad, mens det på andre arealer kan være sundhedsskadeligt at anvende iorden
til fx leg eller dyrkning af grØntsager. Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et autoværksted, et renseri
eller en anden forurenende virksomhed på grunden.
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Jordforureningsattesten er dannet med følgende indhold: - data om forureningskortlagte ejendomme
indberettet af de 5 regioner og Bornholms Regionskommune til Miljøstyrelsen via DKjord - data om
områdeklassificering indberettet af de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via Danmarks Arealinformation
Jordforureningsattesten

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

indeholder således data fra flere myndighedsniveauer.

Lovg ivningsmyndighed

:

Ansvarlig for jordforureningsattest: Danmarks MiljøPortal

Rapponkø61 26/2 2021
Rappo|l f ætdig 26/2 2021

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

Datakilde:
Den fællesoff entlige jordforureningsdatabase (DKjord)

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

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen og regionen

Kortlagt jordforurening - V1
Resum6

l, hvis der er tilvejebragt en faktlsk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau

Lovgivningsmyndi ghed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 af 27/03/2017 g3 samt bekendtgørelse om indberetning og registrering af
BEK nr. 658 af 1 8/06/201 4.

jordforureningsdata,

Datakilde:
Den fællesoff entlige jordforureningsdatabase

(DKjord)

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

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

Kortlagt jordforurening - V2
Resum6
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag,

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

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

:

Miljøstyrelsen
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Lovgrundlag:
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"Jordforureningsloven," LBK nr 282 at 27/O3/2O17 53 samt bekendtgørelse om indberetnrng og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 at 18/06/2O14.
Datakilde:

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro
Rapportkøbt 26/2 2021

Den f ællesoff entlige jordforureningsdatabase

(DK.iord)

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

Rappon @rdig 2612 2O2l

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

0mrådeklassificering
Resum6
Her oplyses, om ejendommen ligger i ei område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved støne jordflytning.

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

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Jordforureningsloven" LBK nr 282 al 27/O3/2O17 SsOa.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Påbud iht. jordforuren ingsloven
Resum6
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter $$ 9(2),

rc,

44(2\, 48,72a, jI. g 7, stk. 1 i bekendtgørelse om indberetning af

jordforureningsdata.

Formål
Jordforureningsloven skal medvirke til ai forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller
forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen
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"Jordforureningsloven," LBK nr 282 aI 27/A3/2017 samt bekendtgØrelse om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 aI 18/06/2O14.
Datakilde:

Nordre Ringvej 19

B850 Bjeningbro
Aappotlkøbt 26/2 2021

Danmarks Areallnformation (DAl)

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

Rappon lædig 26/22021

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Resum6
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at drive
arealet efter skovlovens regler om bæredygtig drift. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der
tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Formål
Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten
al skov i landet var blevet ryddet. Formålet med loven er dermed primært at bevare og værne landets skove og
forøge skovarealet.

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

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

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

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

Datakilde:
Matrikelregisteret

Link til mere info:
htto://mst.dl/erhverv/skovbruq/lovqivnino/fredskovspligten-og{ilsVn/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen

fft:72

54 4O

OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dk/

Side 36 af 46

78

EJENDOMS

DATA
RAPPORT

Majoratsskov
Resum6

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rappoft købt 26/2 2021

Rapporttæ'dig26/2 2021

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

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

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

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

bestemt, at et majorats skovejendom skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede skovstrækninger',
og at de ikke samlede skovstrækninger kun kunne deles efter bestemte regler. Reglerne vedr. majoratsskov

i

lensafløsningsloven er i dag ophævet.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Skovloven", LBKnr. 122 al 26/01/2017 S7

Datakilde:
Matrikekegisteret

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsens lokale enhed

Ilt:72

54 4O

OO

Email: mst@mst.dk

www: http://mst.dkl

Beskyttede naturtyper
Resum6
Vejledende registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens g 3. Disse er: . søer og
vandhuller med et areal på mindst 100 m2, .moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med
et areal på mindst 2500 m2, . "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, . visse
udpegede vandløb & alle moser i f. m.

bes$tede vandhuller, søer

eller vandløb.

Besffielsen gælder uanset

om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af besl!/ttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et besMtet
areal kan iårenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er besMtet. Omvendt kan et areal som i
dag ikke er bes$tet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik,
omlægningshyppighed m. m.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende
Hvorvidt et areal er

besffiet

eller ej, vil itvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet.

Formål
Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og
planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbesl<yttelseslovens g 3.
Det drejer sig om knap 10 o/o af Danmarks areal.
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Lovgrundlag:

:

"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 1122 at O3/O9l2018 , 53

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Rappotl købt 26/2 2021
Rappotlfæ,dig 26/2 2021

Link til mere info:
http://mst.dklnatur-vand/natur/national-naturbesMtelse/3-beskvttede-naturtvper/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede vandløb
Resum6
Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er besMtet efter naturbesMtelseslovens S 3. Et
vandløb er kun bes$et, hvis det er udpeget som beskl^tet. Tilstandsændring af besllyttet natur kræver
kommunens dispensation.

Formål
VandlØbene er levested for en lang række planter og dyr og fungerer også som vigtige spredningskorridorer
i landskabet. Beskyttelsen af

udpegede

S 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer

i

tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse har tjl formål at sikre,
at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Den er for de offentlige vandløbs vedkommende

beskrevel

i

vandløbsregulativerne.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbesffielsesloven", LBK nr 'l 122 af 03/09/2018, S3.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
httos://mst.dldnatur-vand/natur/nationalnaturbesl<Vttelse/3-beskvttede-naturtvper/beskvttelse-af-3naturtvoer^andloeb/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Fuglebeskyttelsesområder
Resum6
Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at
opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et fuglebesk$telsesområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne
på ejendommen.

Formål
Fuglebeskyttelsesområder

er med til at opretholde og sikre levestederne for fugle.
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Danmark har udpeget

1 1 3 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor
de også medtager strandenge eller andre naturarealer. Hvert område er udpeget for at besMte bestemte
fuglearter. FuglebesMtelsesområderne har et samlet areal på ca. 14.700 km2, fordelt med ca. .l 2.I00 km2

som marine områder og ca. 2.600 km, på land, svarende til ca. 82

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

o/o

svarer til ca. 6 % af Danmarks landareal og arealet på hav udgør ca.
km'? af fuglebesl<yttelsesområderne er såmtidig

1

hav og 1 8 % land. Arealet på land
1 % af Danmarks havareal. Ca. 9.200

udpeget som habitatområde. Grundlaget for områderne er

fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at

bes$te og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter

Rappotlkøbl 26/22021

i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeslqyttelsesområder. Diret<tivet indeholder også

Rapportlæ'dig 26/22021

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

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved Miljøministeriets BEK, nr926 af 27/06/2016

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

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

Formål
Natura 2000-områderne beskytter særligt værdifulde naturområder Natura 2O0O er fæ{lesbetegnelsen for

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

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

de 1 13 fuglebeskyltelsesområder

og 26.1 habitatområder. Et Natura 2000-område kan således

rummer et eller flere af disse, og de kan for habitat- og fuglebesMelsesområdernes vedkommende v€ere helt
17 ,7 o/o af havet udpeget, hvilket
svarer til henholdsvis ca. 3.590 km2 og ca. 1 8.686 kmr. For hvert område udarbejdes en bindende Natura

eller delvist overlappende. Samlet set er ca. 8,3 % af det danske landareal og

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

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

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

Nordre Ringvej 19

8850 Bjerringbro

samt besMtelse af visse arter.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Rappotl købt 26/2 2021

Rappotltæfib26/2

2021

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

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Miljøstyrelsen og kommunen

Ramsarområder
Resum6
Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.

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

bes$elsen.

Baggrund
Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7.400 km2. Det samlede areal er fordelt

med ca. 6.000

km'? som marine områder og ca. 1.400 km, på land, idet de danske Ramsarområder ofte
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Lovgivningsmyndighed
Miljøstylsen

Lovgrundlag:
''Ramsarkonventionen," som blev tiftrådt af Danmark i 1977. Bekendtgørelse om konvention om vådområder,
BEK nr. 26 at 04/04/1978 Udpegningen af ramsarområder er implementeret idansk lovgivning ved BEK nr 926

al27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt bes$telse af
visse arter.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

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

Kontaktoplysninger
Adminisvativ myndighed: Miljøstyrelsen

Landbrugspligt
Resum6
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m,). Når en ejendom er
noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler
for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.
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Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

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

Lovgivningsmyndighed
Landbrugsstyrelsen

Rappotl købI 26/2 2021

Lovgrundlag:

Rappotl lætdig 26/2 2021

"Landbrugsloven" LBKnr 27. aI O4/O1/2O17
Datakilde:
Matrikelregisteret

Link til mere info:
http://lfst.dk/landbrug/arealer-oq-eiendomme/landbruqsloven/landbruqspliqt/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Landbrugsstyrelsen
Ttf: 33 95 80 00
Email: landbruqsloven@lbst.dk

www: http://lbst.dk/

Fredede fortidsminder, bygge- og

beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder
Resum6
Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Langt størstedelen af dem er gravhøje, men

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

i

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

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

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

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

i

begyndelsen af 1900{allet da mange fortidsminder blev fjernet, at man indførte den første lov om fredede
fortidsminder, der blev underskrevet i 1937.

Lovgivningsmyndighed

:

Kulturministeriet

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

Link til mere info:
https://slks.dkilf ortidsm inderdiqer/f redede-fortidsminder/

Nordre Ringvej 19

Kontaktoplysninger

BB50 Bjeningbro

Administrativ myndighed: Slots- og Kulturstyrelsen

Rappoft Røbl 26/2 2021

HC Andersens Blvd. 2, 1 553 København K

Rappotl lætdig 26/2 2021

Ttf: 33954200

Fortidsm indebeskyttelsesl i njer
Resum6
Der findes mere end 33.000 fredede fortidsminder i Danmark. Fortidsminder kan være mere end tusinde

år gamle og udgøres typisk af gravhøle, men også vigtige oldtidsbopladser, mindesmærker samt stenog jorddiger kan være fredet. lfølge Naturbeskyttelsesloven er der fastlagt en besl!^telseslinje på 100
meter omking flere synltge fredede fortidsminder. Denne besffielseslinje indebærer, at der ikke må
foretages ændringer fra fortidsmindets ydergrænse og 100 m ud uden iilladelse. Det er derfor ikke er
tilladt at lave ændringer i tenænet eller at placere bebyggelse såsom bygninger, campingvogne, skure,
eller lignende indenfor besMelseszonen. Forbuddet omfatter også midlertidige ændringerne. Undtaget
er dog landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning af eksempelvis juletræer, frugttræer og lign. Linjens
placering fremgår af et vejledende kort, der er offentligt tilgængelige på Miljøportalen www.miljoeportalen.dk
Fortidsmindebeskyttelseslinjen forvaltes af landets 98 kommuner og de kan i særlige tilfælde give
dispensation til ændringer indenfor beskyttelseslinjen, Slots- og Kulturstyrelsen, de kulturhistoriske museer,
interesseorganisationer m.fl. er klageberettiget og kan indbrlnge afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Formål
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen

er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer,

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

i

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

redede fortidsminder.

Baggrund
Beskyttelseslinjen 100 meter fra fortidsmindet blev indført i 1961
Lovg ivningsmyndi ghed:
Miljø

-

og FØdevareministeriet

Lovgrundlag:
Naturbes[tttelsesloven Lov om naturbesffielse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 al

27 . juni

Datakilde:
Fund og fortidsminder

Link til mere info:
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvgge-og-beskyttelseslinier/
f

ortidsm indebeskwtelseslinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Beskyttede sten- og jorddiger
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Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jt. museumsloven.

Bes$telsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og by-/
sommerhuszone. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til al afgøre, om der er

besMede

diger i et område.

Nordre Ringvej 19

8850 Bjerringbro

Formål
Sten- og jorddiger er beskyttede, fordi de fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år: om Danmarks

RappoftRøbI26/2 2021

inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskalnings og ejerforhold. De er

Rappoftfærdig 26/22021

også best<yttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel
betydning for oplevelsen af landskabet.

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

Lovgivningsmyndighed:
Slots- og Kulturstyrelsen

Lovgrundlag:
"Museumsloven", LBK nr 358 al O8/O4/2O14 $29a samt "Bekendtgørelse om
1 1 90 af 26/09/2013.

besffiede sten- og jorddiger og

lignende", Bek. nr.

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http ://slks.dk/f ortidsminder-diqer/sten-oq-iorddiger/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Skovbyggelinje
Resum6
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offenilige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. lndenfor byggelinjen er der forbud mod at

bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet.
Formål
Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene
som vaerdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
Lovg ivningsmyndighed

:

Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven", LBK nr 934 aI 27/06/2017 g 17
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
http://mst.dk/natur-vand/natur/nationalnaturbeskvttelse/bvqge-og-besl<Vttelseslinier/skovbvggelinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
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Søbeskyttelseslinje
.19

BB50 Bjeningbro
Rappoftkøb1 26/22021
Rapporl tæt dig 26/ 2 2021

Resum6
Søbesffielseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. lndenfor besMtelseslinien er der generelt forbud mod ændringer,
d.v.s. der må ikke placeres 6ebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbes(yttelsesloven", LBRnr 934 at 27/06/2017 $ 16.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
htto://mst.dlTnatur-vand/natur/national-naturbesl<Vttelse/bvqqe-og-besMtelseslinier/soe-oqaabeslMtelseslinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Åbeskyttelseslinje
Resum6
Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv Der er indenfor bes$telseslinien tale om et generelt forbud mod
ændringer.
Lovg ivnin gsmyndi ghed:
Miljøsiyrelsen

Lovgrundlag:
"Naturbesffielsesloven", LBK nr 934 al 27/O6/2O17 916.
Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Link til mere info:
htto://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvqoe-oo-beslMtelseslinier/soe ogaabeskvttelseslinien/

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Kirkebyggelinjer
Resumd
Kirkebyggelinlen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opiøres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
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Lovgrundlag:

:

"NaturbesMelsesloven', 'LBK nr 934 af 27/06/2017, S1g

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

Datakilde:
Danmarks Areallnformation (DAl)

Rappofikøb|26/2 2021
Rapponfæ.dig 26/2 2021

Link til mere info:
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskvttelse/bvqoe-oq-besMtelseslinier/kirkebvoqelinien/

KontaKoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen

Klitfredningslinje
Resum6
Klitfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende
tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. F.eks. må
der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, herunder etableres
hegn, eller placeres campingvogne og lignende, og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Klitfredningslinjen er
en beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind
i landet fra tqsten og i bebyggede områder typisk I00 meter fra lrysten. Klitfredningslinjen kan nogle steder
strække sig op til 500 meter ind i landet. Derudover findes større og mindre arealer, der er klitfredede, og som
kan ligge langt fra kysten, f.eks. store sandmiler og indlandsklitter.

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

Baggrund
Klitfredningens omfang er fastsat af Strandbesffielseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos
lodsejere, kommuner og amter. Klitfredning er registreret imatriklen og noteret itingbogen på de ejendomme,

som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinlen vises ikke på umatrikulerede arealer på
digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af klitfredning er som hovedregel
omfattet af klitfredning.

Lovgivningsmyndighed

:

Kystdirektoratet

Lovgrundlag:
"Naturbeskyttelsesloven.

"

LBK nr 1122 af 03/09/2018 $8 samt bekendtgørelse om Klitfredning BEK

21/08/2018
Datakilde:
Matrikekegisteret

Link til mere info:
http://kvsterne.kvst.dk/klitf

redninqslinien.htm

I

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kysldirektoratet

www: http://www.kVSt.dkl
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Strandbeskyttelsesl

Nordre Ringvej 19

Strandbes$ede

BB50 Bjerringbro

eksisterende tilstand. F.eks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller

i

nj e

Resum6
arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den

terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages
Rappoflkøbl 26/2 2021
Rapporl tætdlg

26 / 2

2021

udstyknlng, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. I åbne landskaber ligger
strandbeskyttelseslinjen typisk 300 meter fra kysten, og i bebyggede områder typisk 100 meter eller mindre fra
kysten.

Formål
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der
ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Baggrund
StrandbesMelseslinjens omfang er fastsat af StrandbesMelseskommissionen og Miljøministeren efter hØring
hos lodsejere, kommuner og amter. Standbesffielseslinjen er registreret i matriklen og noteret itingbogen
på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattede af bestemmelsen. StrandbesMelseslinlen vises ikke
på umatrikulerede arealer på digitale kort, men et umatrikuleret areal grænsende op til en matrikel omfattet af

strandbesffielse

er som hovedregel omfattet af

strandbesffielse.

Lovg ivningsmyndighed:

KystdireKoratet

Lovgrundlag:
"NaturbesMelsesloven",

LBKnr 1122 at O3/09/2018 515 samt "Bekendtgørelse om bygge- og

besllyttelseslinjer" BEK nr 1066 al 21/O8/2O18

Datakilde:
Matrikelregisteret

Link til mere info:
http://kvsterne.kvst. dklstrandbeskvttelseslinien.htm

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kystdirektoratet

www: http://www.kvst.dk/
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Bilag
Bilag dannel26/2 2021

Nordre Ringvej 19, BB50 Bjerringbro
Ejendommens adresse:..

.

Matr.nr...........

.........

Nordre Ringvej I 9, BB50 Bjerringbro

62bt Hjermind

Ejendomsnummer:.......,

....

Ejerforhold:......

.

Viborg Kommune

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

I 52 m,

Fritliggende enfamiliehus

.

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

Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjeningbro

#lp
ERnvenvssryRELsEN

m'?

. Privatpersoner eller interessentskab

Enhedens samlede areal:
...

789

201 598

Kommune:......

Anvendelse:.

By, Bjeningbro

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

Grundareal......

RapportlD: 3c681 63a-4cac-40b8-a83c-c7a6fdbd2339

......

6

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

2

89

EIENDOMS
DATA
RAPPORT
Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro
Bilag dannel 26/2 2021

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.&#xD;
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.&#xD;
&#xD;
Ved JA til forfalden gæld&#xD;
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.&#xD;
&#xD;
Ved tvangsauktion&#xD ;
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives ikommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fu ejendomsskat, rykkergebyrer
mv)&#xD;
Ved tvangsauldion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter lra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaKes.&#xD;
&#xD;
Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT&#XD;
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der haefter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.&#xD;
&#xD;
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår&#xD;
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr. er indhentet d.

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

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

Forfalden gæld i

. 5,922,29 kr

a|t........

Gælden er opgjort

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

26-02-2021

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

..........Nej

Gældsooster vedrørende: Eiendomsskat
Gæld vedrørende.

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

.

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

..5,880,39

kr

f .672,32 kr

.

...

Ejendomsskat

I 2-01 -2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.........Nej

Beløb.

..988,75 kr

...........

Forfaldsdato,

I 2-0 I -202 I

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

.........

Beløb.

.. 526,88 kr

..........

Forfaldsdato.

.

t 2-0t,2021

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

..

Nej

.........Nej

...

.

46,58 kr

t2,01-2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
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Beløb.

.. 645,86 kr

...........

Forfaldsdato.

....

I

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Z-0t -2021

.........

Nej

Gældsooster vedrøre nde: Renter Eiendomsskat
Gæld

vedrørende.................-.-......

Renter Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

41,90 kr

41,90 kr

26-02-202t

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Side 3 al 3

..........Nej

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

Side 4 af 3
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Danmarks Miljdportal
Data cm miljøet i Danmark

Jo

Den 26-02-2021, kl. 12:08

rdfo ru re n i ng sattest

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

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

Der er søgt på følgende matrikel:

Ejerlavsnavn

Hjermind By

Matrikelnummer

62bt

Region
Kommune

Region Midtjylland

Viborg Kommune

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

u.w

i

I
!
I

I

Udgået EfterKortlægning

UdgåetFørKo*lægning
Jordforurening.

v2

f:
f.Ft

FoNuarceret

il

r2ruuu*r"t

Nuanceret

Jordforuening.Vl
Lokalise.et (uaf klaret)

N

eåoua-artiu

Ø

eåøua - wng"ryeende vilkår

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende
matrikel.
Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved
jordflytning.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.
Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København
www.miljoeportal.dk

V,

b927

O6

ae-7 24a-4d 88-9 948-2

3

1 1

2 6d

a9e07
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Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København

www.m iljoeportal.dk

Den 26-02-2021 , kl. 12:08

V,

b927 OGae-7 24a-4d 88- 994 8-23

1 1

2 6d a
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Danmarks Vliljdportal
Dat* c*r miljøet i Danmark
Kontakto

Den 26-02-2021 , kl. 12:08

nt

Adresse

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Mail

Miljoe@ru.rm.dk

Web

www.jordmidt.dk

Bemærkning

Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Viborg Kommune

Adresse
Mail
Web

Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
viborg@viborg.dk

http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F64 D 5206023C 0C 5 CC1257 23400431 5 E B ?
OpenDocument
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København

www.m iljoeportal.dk

V,

b927 QOae-7 24a-4d 88-9948-23

11

26da9e07
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lrrl i ljdpartal
Data cm miljøet i Danrnark

Danmarks

Den 26-02-2021, kl. 12:08

Bilag
Jordforurening, Vl
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (Vl), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde tiljordforurening på arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V21, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lokaliseret (uaf klaret)
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet iforhold til kortlægning.
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og
sagsbehandling resultere i en kortlægning af en grund eller i en status som "Udgåetfør kortlægning"

Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle
anvendelse til boligformål

Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i
denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl ) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen
fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder
oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen
på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

lgangværende påbud - JFL
Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efter jordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor
der alene er længerevarende vilkår (f. eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i
jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2014 elter de hjemler, der erfastsat.
Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V
www.miljoeportal.dk

b927 06ae-7 24a-4d88-994 8-231 1 26da9e07
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Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr,nr, 62bt, Hjermind By, Bjerringbro
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 26. lebruar 2021.
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Styrelsen for Dataforayning os åffekivir

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
Offentlig
Privat fælles
Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)
Planlagt nedklassificering
Matrikelnummer
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som veimyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. KontaK kommunen for oplysning om disse.
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Rapport købt 26/2 2021
Rapport færdig 26/2 2021

For ejendommen
Nordre Ringvej 19, BB50 Bjerringbro
Ejendommens adresse:.......

Nordre Ringvej I

Matr.nr...........

..

Grundareal.

mz

............152m'z
Fritliggende enf amiliehus

..

Antal værelser:..

....

6

.... l
....2

Antal samlet fast ejendomme:
...............

Detalieret informati on om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjeningbro

qfh?

--*
EnnvEnvssryRELsEil

789

Privatpersoner eller interessentskab

.....

Antal bygninger:.

62bt Hjermind By, Bjerringbro

.. Viborg Kommune

Enhedens samlede areal:.....
..

.

z0t 598

Kommune:......

Anvendelse:.

.

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

.....

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

Ejerforhold:.

..

9,8850 Bjerringbro

RapportlD: 3c681 63a-4cac-40b8-a83c-c7a6fdbd2339
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lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapponen.

Resum6
Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

.

Uddybning af enkelte svar

Rapponkøb1 26/2 2021
Rappotllærdlg2612 2021

Økonomi

7

Ejendomsskat (grundskyld). . . . . . . . . .
lndefrysning af grundskyldsstigning.
Ejendoms- og grundværdi...........
Forfalden gæld til kommunen.......

.7
7

.8

.8

Planer.. . ....

I

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

10
12

o

14

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

...

.15

16
16

16

Jordforurening.
Områdeklassificering.

15

16

,

0m ejendomsdatarapporten

18

Generelt om e.jendomsdatarapporten.... .... . .
Ordforklaring - ejendomsoplysninger....... . .. .

18
18

Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Ejendomsskattebillet
. Vurderingsmeddelelse

. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforuren ingsattest

Side2aI22
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DATA
RAPPORT

Bygninger
BBR-meddelelsen

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rappoftkøbl 26/2 2021
Rappoilætdig26/2 2021

Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2021

Ja, se bilag

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?.......
Oplysninger er indhentet d.26.Iebruar 2021

Ejendommen har ikke noget energimærke

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2021

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for eiendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26, februar 2O21

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26.februa( 2021

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26, tebruar 2021

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26. februa( 2021

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2O21

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?

7.345 kr

Oplysninger er indhentet d.26. februar 2021

Ejendomsskattebillei
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?

la, se bilag

Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2O21

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 26. februar 2021

la

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d.26, februar 2021

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 26. tebruar 2021
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
overtages af
Oplysninger er indhentet d. 26,Iebruar 2021

køberen?.....

l.t 50,000,

Ja,

kr

se bilag

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

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikle fortrinsberettiget gæld til forsyningssclskabcr.

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?

Side
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Arbejderbolig

Nordre Ringvej 19

Jordrente

BB50 Bjerringbro

Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d.26, tebruar 2O21

Nej

Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 26. februar 2021

Nej

Rappoft købl 26/2 2021
Rapporl f ætdig 26 / 2 2021

Statstilskud

eft er stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning a{ skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d.26. lebruar 2021

Nej

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2021

Byzone

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2O21

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?

Nej

Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2021

Kommuneplaner

Kommuneplaner...............
Oplysninger er indhentet

a. zå, iån

.la

r", iåil

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2O21

la

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varme{orsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d.26,Iebruar 2021

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.26.Iebruar 2021
H

Se bilag,

ovedstadsområdets transportkorridorer

Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkonidorer?
Oplysninger er indhentet d. 26. februar 2021

Net

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2O21

Nej

Landsplandirektiv " Udviklin gsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d.26, februar 2O21

Nej

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.26. februar 2021

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet

d.26. februar 2021

Side 4 aI 22
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Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 26.'februar 2021

Privat vandf orsyningsanlæg

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

kogeanbefaling?

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

.

Nej

Oplysninger er indhentet d.26,Iebruar 2021

Rappotlkøbl 26/2 2021
Rappoftlætdig 26/2 2021

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

la

Oplysninger er indhentet d.26.Iebruar 2021

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?

Nej

Oplysninger er indhentet d,26.lebruar 2021

Jordforurening
Jordf orureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d,26. februar 2021

Ja, se bilag

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet

Nej

d.26. lebruar 2021

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d.26, tebruar 2021

Ja

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven iarealinformationssystemet (DAl)?. Nej
Oplysninger er indhentet d.26. februar 2021

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?......
Oplysninger er indhentet d.26.Iebruar 2021

Nej

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet

Nej

d.26, februar 2021

Beslqlttet natur
Er der besllyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?.................
Oplysninger er indhentet

Nej

d,26. lebruar 2021

De faktiske forhold på uealet afgør, om det er bcskyttet eller ej. Regisheringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligcre infomation.

lnternationale naturbesMtelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde
Oplysninger er indhentet d.26. tebruar 2O21

på ejendommen?

Nej

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?......
Oplysninger er indhentet d.26. lebruar 2021

Nej

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebes(yttelseslinjer
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Beslqlttede sten- og jorddiger
Er der besllyltede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.26. fefuuar 2021

Nordre Ringvej 19

Skovbyggelinjer

BB50 Bjerringbro

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2021

Nej

Nej

RappotlkøbI 26/2 2021
Rappoftfætdig 26/2 2021

Sø- og åbestryttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeslqyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d.26. februar 2O21

Nej

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d.26, Iebruar 2O21

Nej

Klitlredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d.26.lebruar 2021
Stran dbes (lttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbes(yttelseslinle?

Oplysninger er indhentet d. 26, februar 2021
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Økonomi

Nordre Ringvej 19

Ejendomsskat (grundskyld)

BB50 Bjerringbro

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?...................

7

,345 kr

Aappo.lkøbl 26/2 2021
Rappoft tætdig 26/2 2021

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

Skatteår.

d.26. lebruat 2021

........

Kommune.......
Grundskyld.

.....

Grundskyld af værdi af skovbrug/|andbrug..............
Grundskyld af værdi af stuehus.......
Dækningsafgift, erhvervsejendomme.

.....

..

...

..

..

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

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

Skat ialt.........

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

lndefrysning af grundskyldssti gning
Er der

indefrosset grundskyldsstigning på ejendommenT

ja

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede
beløb afspejler indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det
indeværende år - på det tidspunK rapporten bliver bestilt, Ejendomsdatarapporten afspejler
derfor et øjebliksbillede.

Fra2018 og frem til 2021 er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld
for alle ejerboliger.
lndefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger
nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først
tilbagebetales, når ejendommen sælges.
Vær opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/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 ejersklftet er sket.
Oplysninger vedr. lndefrysning af grundskyldsstigning er indhentet d. 26.1ebrua( 2021

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen
lndefrysningsbeløbet er opgjort

pr.................
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KontaktoplvsninFer
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

KontaK egen kommune

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rappotlkøbt 26/22021
Rappotllæ"dig2612 2021

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?

LI 50.000,

kr

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en elendom kan
også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer
Fra andet halvår d 2O2O sker wrderingen af ejerboliger ud fra en ny lov
(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til
den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere
salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karaKeristika ved den

vurderede ejendom og omgivelserne.
Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede vaerdi ål
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil bljve anvendt og udnyttet

bedst muligt i økonomisk henseende.
lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for elerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).
Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 26.februa( 2021

Vurderingsår..

.

.

.........

..

.. . . .

i......

.

Dato for seneste vurdering eller ændring.
Ejendomsværdi.

Grundværdi.....
rc,^A-^^
1durd9..........

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

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.
Telefonnummer.

Vurderingsstyrelsen

...

7222 1616

..

www adresse.....

https://www.vurdst.

dk/

Forfalden gæld til kommunen
Er der

utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på

ejendommen og dermed overtages af køberen7...
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber.

"

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. kØber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.
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Rapponkøbt 26/2 2021

Rappot tærdig26/2 2021

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

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

Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontaK til SKAT lnddrivelse.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 26. februar
2021

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

alt........

Gælden er opgjort

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

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

opgørelsen.............

Forfalden gæld bilag.......

Cældsooster vedrørende: Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

5,880,39 kr

Cældsposter vedrørende: Renter Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.......

.

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

4r,90

kr

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
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 lremgår af planlovens g 34.
Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet

Side

I

d.26. februar

af 22
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Zonestatus: BVzone
Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjerringbro

Andel af matrikel dækket af zonen.

..

100

..

%

Nordre Ringvej 19

8850 Bjerringbro
Rapponkøb|26/2 2021
Rappontærdig 26/2 2021

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - lorklaring.

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner
Kommuneplaner.........

Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen.
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land.
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.
Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne jand og
ansøgnrnger 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 -{x bygningsbevaringshensyn
Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 26.lebruar 2021

Kommuneolan:
Planens

neDlan ZO17-2029

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

Kommuneplan 2O17-2029

..

Kommune.......

Viborg

Dato for vedtagelse af plan....

21-06-2017

Dato for ikrafttrædelse af plan.

30-06-201 7

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

.....

Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjerringbro

KontaktoplVsninger
Administrativ myndighed......

Kommunen

Kontaktoplysningsr - forklaring

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 26.lebruar 2021

Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
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Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 26.lebruar 2O2j

Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Nordre Ringvej 19

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d.26.lebruar 2021

BB50 Bjeningbro
Rappotlkøbt 26/2 2021

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Rappo^tætdig26/2 2021

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 26.'februar 2O21

Kommu neolan Udviklinesstrateei 201
Planens navn.

1

Udviklingsstrategi 20

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

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

Kommune.......
Planstatus.

.....

1

1

Viborg

Vedtaget

.

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

Fuld revison

Dato for vedtagelse af plan....

02-r t -201

I

Dato for ikrafttrædelse af plan.

............ 05-0t -201

2

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

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

Link

Matr.nr. 62bt Hjermind By, Bjeningbro

Kommuneplanstrategi,

f

orslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 26. februar 2021

Kommuneolan: Udvikl inesstrateei 2015
Planens

navn.,...........

Udviklingsstrate8i 201 5

Plannummer....

Udviklingsstrategi 201 5

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

Kommune.......
Planstatus.

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

......

Omfang af revision.

..

..

Viborg
Forslag

Fuld revison

..

Dato for offentliggørelse af planforslag......

24-06-201 5

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

24-06-20ts

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..

24-08-20r

.

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

5

................1ink

Matr.nr. 62bt Hjermind By, Bjerringbro

Kommuneplantillæ9, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 26. februar 2021

Kommuneolan: Bierrin ebro Blandede bolieer
Planens

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

Bjerringbro Blandede boliger

Plannummer....

88R0,84,01_T52

Kommuneplantillægsid på det kommuneplantillæg, tillægget vedrører.

.9677189

Planstatus.

. Vedtaget

.....

.
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Dato for ikratttrædelse af plan.
Generel anvendelse.............
Fremtidig p|an2one.

Nordre Ringvej 19

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

Maksimal bebyggelsesprocent.

BB50 Bjerringbro

Maksimalt antal etager..........

BappotlkøbI 26/2 2021

Maksimal bygningshøjde.......

Rappotl lærdig 26/2 2021

.

miljøklasse.......
tilladte miljøk1asse................

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

Mindst tilladte
Maksimalt

I

...........2

Notat om generel anvendelse.... Boligtype
inkl, fællesanlæg: Kun åben-lav og tæt-lav boliger Almen service: Kun daginstitutioner som børnehave og
lignende samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder, Egentlig erhverv: nej Liberale
erhverv: Kun erhverv i egen bolig tilladt jf, definition. Kun liberale erhverv der kan indpasses i områdets
karakter jf. retningslinje L Detailhandel: lsærlige tilfælde kan der indpasses enkeltstående dagligvareog udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning jf, retningslinje 2 Øvrige formål: Kun mindre lokale
restaurationer, der kan indpasses i områdets karakter jf, retningslinje l, samt mindre tekniske anlæg,
Notat om miljø. . . . Der kan dog jf. retningslinje 2 indpasses
lokale butikker i op til miljøklasse 3, hvor de ikke medfører væsentlige støjgener for de omkringboende.

.
Linkiil plandokument.............
Notat, andet.

..

. Område med støj fra motorsportsbane

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

Link

Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjeningbro

Andel af matrikel dækket af plan.......

100

%

Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæ9, forslag er indhentet d. 26.lebruar 2021

Kommuneplantil læg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d.

26.leiluar 2021

Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d.26.lebruar 2A21

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende

indenfor en spildevandsplan?

Ja

Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger

om hvilken kloakeringsstatus ejendommene

i et

område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få

i

fremtiden.
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de
aktuelle aflØbsforhold på ejendommen.
Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 26. lebruar 2021

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?
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Spildevandsplan: A19 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber
hver sin ledninF)
Navn på område med

kloakopland.....

i

...........

Al

I

Eksisterende kloal(ype for området. Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning)

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro
Rappotlkøbl 26/22021

Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er
....................... Nej

beliggende?..

Matr.nr, 6Zbt Hjermind By, Bjerringbro

Rappotltæ.dig 26/2 2021

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Kontakto

100 %

rnger

Administrativ myndighed.

Kommunen

Kloakopland, forslag
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 26. februar 2021
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Nej

KontaktoplvsninRer
Administrativ

myndighed........

.......

Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsynjng, vedtaget er indhentet d. 26. februar
2021
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophaeve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . . ..

Nej

Kontaktoplvsninger
Adminjstrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 26.lebruar 2021
Er matrikelnummeret breliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.................. Nej

Kontakto
Administraliv myndighed.

Kommunen

Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opf,7lde.
Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale
kloaknet.
Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 26. februar 2021
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?

Sidel3af22
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Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rapponkøbt 26/22021

Rappotllærdig26/2 2021

Varmeforsyning
Er der mulighed

for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbudT

Bemærk, at oplysningen er opdelt ihhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt.
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

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

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 26. tebruar 2021

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?..........

..

Varmeforsvninp: Bierrinebro nor BierrinRbro Fiernva rme - Fjernvarme
Navn på forsyningsområde.

Bjeningbro nor Bjerringbro Fjernvarme

Forsyningsform.

Fjernvarme

Forsyningsselskab.

...

..........

Cudenådalens Energiselskab Amba

Matr.nr. 6Zbt Hjermind By, Bjerringbro
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

99Vo

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- lorklaring.

Kontakt egen kommune

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres ieksisterende
eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer
fremgår ikke af denne registrering.
Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 26.lebruar ZO21

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

Varmeforsvninp: Bi errinRbro Fiernvarme -

El

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

Bjeningbro Fjernvarme

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?

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

Et

Matr,nr. 6Zbt Hjermind By, Bjeningbro

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen
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Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

- forklaring.

Kontaktoplysninger

Kontakt egen kommune

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kunne før 1 . januar 201 I enten via et tilslutningsprojekt, som er
reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.

Rappor'|lætdig 26/2 2021

Oplysninger vedr Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 26. februar 2021

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

Ja

Varmeforsvning: Bjerringbro Varmeværk - Samlet varme- og tilslutnings/
f

orblivelsesproiekt

Navn på område med

tilslutningspligt..

Bjerringbro Varmeværk

Type af tilslutningspligt. Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutningspligt ny bebyggelse

1i1.................
Dato for beslutning.......

Tilslutningspligt i henhold

Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt

. 19870223

Matr.nr. 62bt Hjermind By, Bjeningbro

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

100

%

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand
Aktuelle

af

løbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommenZ
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i 6t og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af
kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning.
Oplysninger vedr, Aktuelle afløbsforhold er indhentet d.26.iebruat 2021

Matr.nr. 62bt Hiermi nd Bv, Bierrinebro
Afløbsforhold.

Kontakto

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

nrnger

Adminisvativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Sidel5af22
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Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for e.jendommen?
Privat vandf orsyningsanlæg

BB50 Bjerringbro

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller
privat alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.

Rappoftkøbl 26/22021

Oplysninger vedr. AKuel vandforsyning er indhentet d. 26. tebruar 2O21

Nordre Ringvej 19

RapponlæIdig26/2 2021

Matr.nr. 6Zbt Hiermind Bv, Bierrinebro
Vandforsyning.

.

Privat vandforsyningsanlæg

.

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed. . . .

Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresserT
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriteriel 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal
være den bedst mulige. 3. Den naturlige besMtelse skal være den bedst mulige. 4, Den
eksisterende indvindingsstruKur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har lidligere været
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 26. tebruar 2O21

Matr.nr 6Zbt Hi ermind Bv. Bierrinpbro
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:
Type af område

0mråder med drikkevandsinteresser (1 stk,)

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed

Kommunen

Jordforurening
0mrådeklassificering
Er ejendomrnen beliggende i

et område klassif iceret som lettere forurenetT

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved
større jordflytning.
Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentel d. 26.Iebruar 2O21
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Matr.nr.62 bt

ind Bv. Bierrinpbro

H

Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?

la

0mråder på matriklen:

Nordre Ringvej 19

Type.....................

0mrådeklassificering

BB50 Bjeningbro
Rappoftkøbl 26/22021
Rappofttærdig 26/2 2021

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

...
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0m ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten

Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro
Rapponkøbl 26/2 2021
Bapporttærdig 26/2 2021

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

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
f remgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.

.
.

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

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

for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

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

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

Tilsta ndsra pport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndlg.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
El

installationsrapport

En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygnrngens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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B850 Bjeningbro
Rappoft Røbt 26/2 2021
Bappotl lætdig 26/2 2021

En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets

omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.

Byggeskadeforsikring
Siden

1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1 . juli 201 2 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv 1 -års og S-års eftersyn.
i

0lietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer
typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i
sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.

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

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

Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som
ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der
opkraeves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke algifter der opkræves via
ejendomsskattebilletten.

lndef rysning af grundskyldsstigning
Fra 2O18-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
ai boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først
tilbagebetales, når elendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat
og
kommunal elendomsskåt). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderjngssystemet er under
omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2%
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen 1ra2014.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen {or private ejendomme vaere fra 201 1 og for
erhvervsejendomme la 2O12. Se seneste vurdering under " Ejendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekaempelse, vejvedligeholdelse og
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens $ 4 og en række sektorlove.
H

uslejenævnssager

opstår imellem le.jere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som modtages i
nævnet den 1. september 201 2 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om
huslejens stØrrelse.
I alle kommuner findes et huslelen€evn, som afgør de tvister, der
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Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder tll ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse.
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Jordrente
Nordre Ringvej 19
BB50 Bjeningbro

Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en hålvårlig algift på 2% af elendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

Rappotl købl 2612 2021
Rappofi,

lædig 26/2 2021

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

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

Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

-

Landzonetil ladelser
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone

må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer.

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

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

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

ovedstadsområdets transportkorridorer

Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til {remtidige motorvele og baner m.m.
De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive
grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng, Hovedstadsområdet
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune,
samt Greve, Køge, Lejre, Boskilde, Solrød og Stevns kommuner,

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

Landsplandirektiv "Udviklingsområdef'
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling al
sammenhængende naturområder styrkes.
Udviklingsområder er områder rnden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

Aktuelle

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

Side 20 at 22

Lt7

Aktuel vandforsyning

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæ9.

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr, vandindvindingsanlæg på ejendommen
Nordre Ringvej 19
BB50 Bjerringbro

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

Rapporl købl 26/2 2021

6rundvand - Drikkevandsinteresser

BappotL lætdig 26/2 2021

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

6rundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nivat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder,
Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.

Jordf

orureningsattest

Danmarks Mil.iøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

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

0mrådeklassif icering
Byzoneområder klassificeres som udgangspunl{ som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden
om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af
lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.

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

Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende
det til skovbrugsformå1. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den
langsigtede skovdyrkning.

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

Beskyttet natur
Beskyttet natur kan v€ere bes$tede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven S 3. Hvis ejendommen
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på elendommen.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Internationale besffielsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebesllyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale besl<yttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 mr). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende,
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Vedr. fredningsstatus
A. Fredet før '1937

:

B. Fredet 1 937 eller senere
C. lkke fredningsværdig 1 937-56
D. lkke fredet eller aflyst før 2009

u.Beskyttede sten- oB jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, f. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til aI afgøre, om der er beslqlttede diger i et område.

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

Sø- og

åbeskyttelseslinjer

Søbes(yttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskonidorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer,
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

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

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

Strandbeskyttelsesl inje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbesMtelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som

fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.
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KØBERVEJLEDNING

-

TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokurnent. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auklion er
bindende i 6 uger.

advokat.

Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

2. Købesummen

Den samlede købesum består af budsummen med

tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 o/o af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skalman oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skrifr
lig original fuldmagt.

a

dækkede restancer (salgs opstillingen

kolonne 3)
a

% af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

a

størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb aftrænger af budets stønelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dagetilat

stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
("den liile sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op
til 1 0.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
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Sikkerhed kan stilles ved
a

kontanter

Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

o

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

tidspunktet for første auktion.

a

o

check udstedt afen bank

til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk

valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet.
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at aukiionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny

En køber skal forrente den dækkede gæld fra

auktion

7. Auktionsskøde

Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papir-

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 l<r.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion, Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

form.

mere på følgende link:
http ://www.tinglysnin gsretten. dk/ting1 ysnin g/nlrve
j

ledninger/Documents/Tin gbo gen/Auktionssk%C

3%B8de.pdf
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgift svej ledningen.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for aukti onsvi lkårenes opfyldelse.

version pr.

1.

1.20 1 5

I2T

Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
lndeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr, vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmaessigt, skal det

1. Kolonne

Fording opgjort pr,
auktionsdato.

fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolbnnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panhaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tiltæg
af ufoialdne reiter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte
afdrag på hæftelser, aer *an
forventes overtaget-

sædig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræives indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derformedlages i denne kolonrte.

lndeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. rilkårenes
pkt. 64. Betaling af ejerskifieafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet

lndeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efier auktionens slutning

Bemærk:

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfiemt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overehsstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervels-e af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister beiale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overendstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.

Afgifter m.v. til det offentlige,

jfr. vilkårenes pkt. 6C:

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgifien beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudel samt værdien af privatretlige byrder og
se rviiutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr
1

.400. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v- er ikke medtåget i størstebeløbet, der skal erlæggeS udover
Auktionsbudet i henholcj til salgsopstillingen.
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ministeriets tvangs auktio nsvilkår

Ju stits

Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr.652 af 15. december 1978. som ændretved bekendtgøfelse nr. 121 af 31. marls 1982,
bekendlgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1-

Auktionen amfatter

a. AuKionen omfatter ejendommen

med

eventpelle bygninger og - lvis fogedrelten
ikke tilkendegiver andel - driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, der hører til ejen-

og ved

dommen,
landbrugseiendomrne
tillige ejendommens besætning. gødning, afgrøder m.v.
Ejendonrnen m.v. sælges som den er ved
auklionen med
rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.

de

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.

udlejet, kan køber efler

Køberen kan ikke s øre krav på forudbelalt

leie, der er omfattel af tinglysningslovens $ 3,
stk. 2

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskdves i en sædig salgsopstilling.
Sålgsopstillingen indeholder oplysring om
eiendommens hæftelser og byrder og op
lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktibnen, som må antages
at være af væientlig betydning for køber.
fogedretSalgsopstillingen udleveres
tens konl.or.

på

3. SeMitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auklionsbudet skal overtage eller op{ylde servi-

tufter, brugsrettigheder, afiægts

-,

livrente-

eller lignende forpligtelser.

6. Køberen s forpligte lser

e. Gade-, vej- og Iortovsbidrag.

A.

f. Spildevands-

O pfyld e Ise af au kti o n sb u d e I

g. Restancer

Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelseme i prioritets ordenen. Hætlelserneg nøjagtige stønelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opUldes således:
a. Køberen oveftager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
belinget af, at reslancer og eventuelle
særlige afdråg betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de haeflelser, der kan
kæves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auKionens slutning,
Evenluel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, al kontanllån
med saedige indftielsesvilkår må indfries med
et sløne beløb end lånets kontante pålyAridele i reservr og administationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden fonentes ira datoen for den
første auklion med den rente, der tilkommer
hvei enkelt panthaver. Er der tale om en indekspahteiet, beregnes rentån på grundlag
åf restgælden Som regulerel ved sidste ordinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet fonenles med en årlig
rente, der svarer til den fastsatte reference
sats med et tillæg på 7 pcr. Som reference
sats an$es den officielle udlånsrente, som
Nåtionalbanken har fastsat henholdsvis pr.
1. januar og den '1. juli det pågældende

den

sandsynliggør, at hari kan oprylde sit bud.

B.

hvis dennes bud antages (se pkt, 7), medmindre det beslultes, al en ny auktion skal

alholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet, Meddeles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af

sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der aftoldeS ny auktion i henhold til retsplejelovens $ 576, er
samtlige bydende på førs{e auKion bundet
indtil slutningeh afden nye auktion, dog højest
i 6 uger effer første åuktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får

år.

Beløb,

der

ska/ befales ud over auklions-

budet

Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudel- Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, h:eftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for

hvad, der skal befales, og hvilke krav
pligter der kan oyerfages

overtages

ud over

aukuonsbudet, kan

a.Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af

auktionen, herunder salær

honorar

til en af

straks

eiendommen.
stille

sikkerhed for opryldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.

Køberen sørger selv for - om nødvendigt
ad retslig vel - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.

til

advokat

fogedretten antaget

sagkyndig,

Køberen overtager

udredes eller

særligt nævnes:

b-

Har køberen fået trdsættelse til at

og

-

Af krav, der typisk skai

hamnerslag,
5. Ejendommens overtagelse

offentlige almene vandforsyningsanlæ9.
h. Brugspanthavers underskud

eter

aftroldel-

se af Rødvendige udgifter ved bestyrelse,
ddft og vedligeholdelse m.v. af ejendor+
men. Overskud atskrives i brugspanlhave
rens fordring og derefter i den i øvrigl
bedst ber€ttigedes fordfi ng.

i. Nødvendige udgifter til

ejendommens

bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er aiholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke hår været taget til

j.

brugeligt pant.

i henhold lil lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er geeldende mod enhver
Krav, der

uden tinglysning.

over auKionsbudet, udredes inden 4 uger ener auklionens
slutning til rette vedkommende.
Beløb, der skal betales ud

dende.

4. Aul<tionsbudel m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged
retten kan forlange, at en bydende straks

Minimum lor overbudene fastsæltes af
fogedrettenEjendommen sælges lil den højstbydende,

og kloakbidrag.

for forbrug af vand, Ieveret af

Salær og rejseomkostninger

iil

repræsen-

for de andre i ejendommen
berettigedeVedrørende a og b er det en betingelse, at
de $gældende rettighedshavere får andel
tanteme

i

auklionsbudet, Ved delvis dækning ned-

saettes salaerkravet forhold smaessigt.
Er auklionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvsri gælden ikke er vedgået,

betales dog altid fuldi rekvirenbalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

c.
Afgifter m.v. til det offentlige

i

anledning af

auktionen
a. Fogedrettens udgifler.
b.

Auktiorisafgift
De under a og b nævnte udgifter m.v- be-

tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms') og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efler nærmere afiale med toldvæsenel.
7. Købe re

n

s sikkeråedssfi//else

Efter hammerslaget skal køberen straks
over for fogedretten stille sikkerhed for opryldelse af auklionsvilkårene.
Sikkerheden kan slilles ved deponering åf
penge etler børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranli eller på anden måde, som godkendes affogedrelten.
Sikkerhedens stønelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jft. pkt. 6A litra a,
b. 1i4 af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, jft. pkt. 64 litra b, og
c. størstebeløbet, der skal belales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 68.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af do overlagne prio+
teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af

1/2 års lejeindtægt, hvis eiendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bodiorpaglede
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1
års forpagtningsafgift .
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efier

denne give

alkald på sikkerhedsstillelse,

Gives der afl<ald fra nogle, men ikke fra alle,

kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt- Sikkerhe
den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Slilles den kreevede sikkerhed ikke, ses der

bort fi-a budet, og

hammerslaget ar}
nulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. Fogedrelten kan dog i stedet udsæHe
auktionen og give føjstbydende en frist på

ikke over

7

dage

til at

stille sikkerheden,

forudsal at der slraks slilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Købe rens misligholdelse

Hvis køberen ikke oprylder

aulriions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auktioneo kan rette krav mod køberen, kræve, a{
det solgte sæftes lil en ny og eneste auklion
(misligholdelsesauklion) for køberens risiko,
således at køberen skal lilsvare, hvad ddr
måite byd€s mindre på en aukiion, uden at
hdve kraV på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkefiedsslillelse, kæve, at den af køberen
stillede sikkeiied af fogedreften realiseles
og fordeles blandt de berettt:gede den
rækkefølge, de har kråv på ?t blive rybest

i

gjort. Bringer dette ikke køberenb misligholdelse til ophøl kan der hereffer kræves
afi oldt misligholdelsesauklion.
Bdgåres sikherhed.en først ealiseret efter

aftoldelse

af

misligholdelsesauklion, kan

sikkerheden alene benyttes til dækning af det
lab, der er opståå! ved, at der er budi mindre
på misligholdelses:iuktiohen.

L Auktiansskød.e
Når køberen godtgør, at auktionsvilkår€ne
fogeden uG
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter

er opfuldt, kan han kræve,

at

auklionen.

Køberel belaler sefu de omkostninger, der

måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af ilngbogen af de
rettlgheder, der ikke opnåede dækning

på

auktionen1

0. Auklib nsvilkåre nes fnvigelighed

Forahstående vilkår klair ikke fraviges til
ugunsl for køberen, medmindre auktionen
angår en forrelnings-, industri-., laridbrug$eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkåt

(Evi. forslag

til særlige vilkår fremgår

salgsopslillingein.)

af

