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SALGSOPSTILLING
Tvangsauktion over ejendommen

Ulvedalsvej 33,7470 Karup J
Auktionsdag d. 06.05.2022, kt. 10.30
Retten iViborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg

Fremvisning finder sted d.29.04.2022 kl. 9.00
Tilmelding nødvendigt senest dagen før på If . 87274925 eiler
mail ivp@advokath uset. d k
Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være fremvisning.
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Salgsopstilling
(Købsnøgte)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
AS nr.

AS nr. 2-24/2022

Ejendommens matr.nr

9q Havredal by, Frederiks

Beliggende

Ulvedalsvej 33,7470 Karup

Tilhørende

Christian Kjær Lindberg

Boende

Ulvedalsvej 33,7470 Karup

Auktionstidspunkt

6. maj 2022 kl.

Auktionssted

Retten i Viborg, Klostermarken 10, BB00 Viborg

Rekvirent, hæftelse nr

Viborg Kommune - ejendomsskatterestancer

Ved advokat

Ole Thiel

Journalnr.

800533

J

J

LO.3O

l'*

Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori

Parcelhus

Ejendomsværdi pr.

01-10-2020, kr. 540.000,00 heraf grundværdi kr. 115.600,00

Vurdering i.h.t. Rpl g 562

Ej foretaget

Areal ifølge tingbogen

1314 m2 heraf vej 0

Forsikringsforhold

Ubekendt

Ejendomsskatter

kr, 6.561,63

m2

og afgifter for årct2022
andrager og omfatter

Nej

Forslag til særlige

vilkår ifølge auktionsvilkåranes Dkt. 1 1
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.)

Se vedhæftede bilag

til nærværende

salgsopstilling

Lejemål

Nej

Byrder og servitutter

Se vedhæftede kopi af tingbogsattest

(evt. henvisning til vodhæftet tingbog)

*s800533 Ml(JVP/mk
25. marts2022
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leoni

advokater
Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www. leoniadvokater.dk

post@leoniadvokater. dk

Beskrivelse af ejendommen beliggende ulvedalsvej gg,747o Karup J
Ejendommen er et parcelhus bygget i gule og røde mursten og med eternittag. Boligarealet er ifølge BBR
115m2. Ejendommen har kælder, ifølge BBR 40m2. Herudover garage, ifølge BBR 20m2.
Huset er indrettet som følger:

lndgang med adgang til fordelingsgang med indbyggede skabe. 4 værelser. Badeværelse med toilet, bad,
håndvask og indbyggede skabe. Køkken med opvaskemaskine af mærket Asko, køle/fryseskab og komfur af
mærket Gorenje. Herudover stor stue med adgang udtil, hvor der er en lille terrasse.
Huset har et oliefyr, det vides ikke, om det virker

- huset var koldt. Der er ligeledes

en brændeovn, årstal

kendes ikke, ligesom det ikke vides, om ovnen virker.

Kælderen har en fordelingsgang og 4 rum, det ene anvendes som vaskerum med vaskemaskine af mærket
Gorenje.

Garagen består af et rum, ligeledes bygget al røde mursten
Enkelte vinduer er gået itu.
Ejers kæreste oplyser, at strømmen i stuen ikke virker og at varmen i huset ikke virker
Elinstallationer i kælderen ser tvivlsomme ud
Fremvisning vilfinde sted fredag den 29. april2022 kl. 9.00. Er der ingen tilmetdte senest den 2g. april2022
kl. 12.00, vil der ikke være nogen fremvisning.

Prioritetsopgørelse

1. Fordring

Pant og udlægshavere

opgjort pr.

I rubrikken angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats
lånenr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere

auktionsdato

2. Restgæld

3. Restancer

4. Hæftelser

på hæftelser, der kan
foryentes overtaget,

og evt. ejerskifteåfdråg på hæftelser,

med tillæg af

der kan foruentes

uforfaldne rent€r

overtaget

5

der kræves indfriet

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr.

1

Jyske Bank A/S
Realkred itpantebrev stort kr. 457.000,00,

rentesats 3olo, tinglyst 14. 10.20 15.
Kursrisiko ved indfrielse påhviler auktionskøber.

kbd@jyskeban

k. d

k
I alt ved budsum kr

396.503,32

0,00

0,00

396.503,32

396.503,32

0,00

0,00

396.503,32

7t.0t9,57

0,00

0,00

77.0L9,57

467.522,89

0,00

0,00

467.522,99

91.346,33

0,00

0,00

9r.346,33

558.869,22

0,00

0,00

558.869,22

49.674,00

0,00

0 00

49.674,00

608.543,22

0,00

0, 00

608.543,22

13.624,00

0,00

0,00

13,624,00

622.t67,22

0,00

0,00

622.L67,22

Hæftelse nr. 2

jyske Bank A/S
Ejerpantebrev med underpant stort kr.
171.000,00 tinglyst 14. 10.2015.
Kursrisiko ved indfrielse påhviler auktionskøber.
kbd @jyskeban k. dk
I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 3

Nordic Debt Collection AS
(Tidl. Basisbank A/S)
Udlæg opr. kr. 85.145,00 tinglyst den
19.02.2OL9 til (tidl. BasisbankA/S), CVR-nr
25213483, Teglholm A116 15, 2450 Køben-

havn SV.
info@nodeco.dk
I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 4

Dansand A/S
Udlæg opr. kr. 49.674,00 tinglyst den
19.02.2019 til Dansand A/S, CVR-nr.

34608717, Lervejdal 8b, Addit, 8740 Brædstrup. Medtaget for det tinglyste beløb, jf .
bekræftelse fra Dansand A/S.
info@dansand.dk
I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 5

GF Forsikring A/S

kr. 13.624,00 tinglyst den
79.02.2019 til GF Forsikring A/S, CVR-nr.
26231418. Medtaget for det tinglyste beløb
gf@gfforsikring.dk
Udlæg opr.

I alt ved budsum kr

Prioritetsopgørelse

Fordring

Pant og udlægshavere

opgjort pr.
auktionsdato

I rubrikken angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,

lånenr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere
bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

2. Restgæld

3. Restancer

4. Hæftelser

på hæftelser, der kan
foruentes overtaget,

og evt. ej€rskifteafdrag på hæftelser

med tillæg af
uforfaldne renter

der kan forventes

U

der kræves indfriet

overtaget

622.L67,22

0 00

0,00

622.t67,22

16.875,00

0,00

0,00

16.876,00

639.043,22

0,00

0,00

639.043,22

3.737,0O

0 00

0,00

3.737,00

642.780,22

0,00

0,00

642.780,22

13.226,00

0,00

0,00

73.226,00

656.006,22

0,00

0,00

656.006,22

4.t4B,OO

0,00

0,00

4.749,00

660.r54,22

0,00

0,00

660.754,22

23.707,00

0,00

0 00

23.rO7,OO

683.26L,22

0,00

0 00

683.26r,22

Hæftelse nr. 6

Daugbjerg Maskiner ApS
Udlæg opr. kr. 16.876,00 tinglyst den
02.03.2020 til Dau gbjerg Maskiner ApS,
Hjulmagervej 1, 8800 Viborg, CVR-nr.
29818584. Medtaget for det tingtyste betøb.
peter@pdsales.dk
I alt ved budsum

kr

Hæftelse nr. 7

Norlys Infrastruktur A/S
Udlæg opr. kr. 3.737,O0 tinglyst den

02.03.2020 til Norlys Infrastruktur A/S (tidt.
Eniig Forsyning A/S), CVR-nr. 34042462, Edison Park 1,67L5 Esbjerg N. Medtaget for det

tinglyste beløb.
info@eniig.dk
I alt ved budsum

Hæftelse nr.

kr

I

Danlyx A/S
Udlæg opr. kr. 17.I77,OO tinglyst den
02.03.2020 til Danlyx A/S (tidt. Dantyx Er-

hvervsbeklædning A/S), CVR-nr. 32443125
danlyx@danlyx.dk

I alt ved budsum

kr

Hæftelse nr. 9

GF Forsikring A/S

Udlæg opr. kr. 4.148,00 tinglyst den

02.03.2020 til GF Forsikring A/S, CVR-nr.
2623L418. Medtaget for det tingtyste betøb
gf@gfforsikring.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 10

Johs. Sørensen og Sønner. Aarhus A/S
Udlæg opr. kr. 23.107,00 tingtyst den
02.03.2020 til Johs. Sørensen og Sønner.
Aarhus A/S, CVR-nr.86437414. Medtaget for

det tinglyste beløb.
mail@js.dk
I alt ved budsum kr

Prioritetsopgørelse

1. Fordring

Pant- og udlægshavere

opgjort pr.
auktionsdato

I rubrikken angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
lånenr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere
bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr.

2. Restgæld

3. Restancer

4. Hæftelser

på hæftelser, der kan
foruentes overtaget,

og evt. eje.skifteafdrag på hæftelser,

med tillæg af
uforfaldne rent6r

der kan foryentes

,

der kræves indfriet

overtaget

683.26L,22

0,00

0,00

683.267,22

227.707,00

0,00

0,00

227.707,OO

9r0.968,22

0,00

0,00

9LO.968,22

30.553,00

0,00

0,00

30.553,00

941.527,22

0,00

0,00

94I.527,22

12.053,00

0,00

0,00

12.053,00

953.574,22

0,00

0,00

953.574,22

9.547,00

0,00

0,00

9.547,00

963.727,22

0,00

0,00

963.r2L,22

10.948,00

0,00

0,00

10.948,00

974.069,22

0,00

0,00

974.069,22
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Loxam A/S
Udlæg opr. kr. 227.707 ,OO tinglyst den
02.03.2020 til Loxam A/S, CVR-nr.
10458048. Medtaget for det tinglyste betøb,
jf, bekræftelse fra Loxam A/S.

viborg@loxam.dk
I alt ved budsum

Hæftelse nr.

kr

'12

Circle K Danmark A/S
Udlæg opr. kr. 28.409,00 tinglyst den
02.03.2020 til Circle K Danmark A/S, CVR-

nr.28I424t2.
Bobehandling.dk@lowell.com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 13

SB Værktøj A/S

Udlæg opr. kr. 12.053,00 tinglyst den

02.03.2020 til SB Værktøj A/5, CVR-nr.
763962L3. Medtaget for det tingtyste betøb
post@sbnet.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 14

Clemco Danmark A/S
Udlæg opr. kr. 9.547,00 tinglyst den
09.02.2021til Clemco Danmark A/S, CVR-nr
33392230. Medtaget for det tinglyste betøb.
info@clemco.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 15

Kingo Recycling A/S
Udlæg opr. kr. 10.948,00 tinglyst den
76.09.2021til Kingo Recycling A/S, CVR-nr.

39162555. Medtaget for det tingtyste betøb.
info@kingorecycli ng. biz

I alt ved budsum kr

Afslutnlngsside

1. Fordring

Pant- og udlægshavere

2. Restgæld

auktionsdato

I rubrikken angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
lånenr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere

4. Hæftelser

3. Restancer

på hæftelser, der kan
forventes overtaget,

opgjort pr.

og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser

med tillæg af

der kan foruentes

uforfaldne renter

overtaget

der kræves indfriet

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,
Transport

974.069,22

0,00

0,00

974.069,22

7.707,00

0,00

0,00

7.707,OO

981.776,22

0,00

0 00

98L776,22

Hæftelse nr. 16

borg Vognmandsforretn ing ApS
Udlæg opr. kr. 7.707,00 tinglyst den
76.09.2027 til Vi borg Vognmandsforretni ng
ApS, CVR-nr. 35637605. Medtaget for det
Vi

tinglyste beløb.
salg @viborgvog nmand.dk

A. Total
B. Størstebeløb,

Oer skal betates/overtages

udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 68
Heraf kontant at betale inden 4

uger

:

:

45.933,77
45.933,77

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

0,00

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

a.

rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger

)

kr

m.v.

kr.

(salærer oebvr m.v

b.

rettighedshavernes
mødesatærer

23'685,75

3.750'00

Anslået

De under a og b nævne beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor

c.

restancevedrørende:

1. ejendomsskatter
2. vejbidrag m.v.
3. kloakbidrag m.v.
4. andre offentlige bidrag
5. vandafgifter
6. brandforsikringsbidrag
7. krav i.h.t. leje- eller

8.

kr

14.498,02

kr

0,00

kr

0,00

kr

0,00

kr

0,00

kr

3.000,00

brandsikringslovgivning

kr,

andet, jfr. specifikation

kr,

C' Afgifter m.v.

Restancer

til ejendomsskatter og renovation

Anslået

0,00
0,00

til det offentlige i anledning af auktionen. Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.

Ved et auktionsbud på kr. 540.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering,
ven S562) udgør sikkerhedsstillelsen, ifr. pkt. 7 kr.180.933,77.

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 31. marts 2022 af advokat ole Thiet

jfr. retsplejelo-

ds- advokater
leoni

800533 MI(JVP
31. marls 2022

OPGØRELSE
af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor kr. 540.000,00

(offentlig ejendomsvurdering pr. 01. 1 0.2020)

Rekvirentens udlæg og omkostninger:
Gebyr auktionsbegæring
Gebyr ejendomsdatarapport
Kopiering af salgsopstillinger
Befordring (besigtigelser + fremvisning)
Udgift til låsesmed 2513-22
Statstidende
Itvang.dk
Rekvirentsalær incl. moms

lalt
Beregn ing af rekvirentsalær:
Offentlig ejendomsvurdering pr.
+ 25%ti!/,æg

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Beregningsgrundlag

kr.
kr.
kr.

0,6% af beregningsgrundlaget
grundgebyr

kr
kr

01

10.2020

1.500,00
70,00
225,00
419,00
971,75
187,50
4.000,00
16.312,50
23.685,75

540.000,00
135.000,00
675.000,00
4.050,00
9.000,00

kr.

+ 25o/o moms

Rekvirentsalær

kr.
kr.

3.262,50
16.312.50

Størstebeløbet:
Rekvirentens udlæg og omkostninger

Rettighedshavers mødesalær
Ejendomsskatterestancer, jf. opgørelse
Bra ndforsi krin gsresta ncer, an slået

Befordring til panthavere, anslået
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

23,685,75
3.750,00
14.498,02
3.000,00
1.000,00
45.933.77

Sikkerhedsstillelse:
Størstebeløbet
% af hæftelser, der kræves indfriet

kr
kr

135.000,00

lalt

kr

180.933,77

45.933,77

9

dfi- advokater
leoni

Tinglysningsafgift ved enfamiliehus, herunder ejerlejlighed og fritidshus beregnes med 0,6% af budsummen
+ størstebeløbet samt tinglysningsafgift kr. '1.750,00.

Ved andre typer af ejendomme, skal der betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af henholdsvis ejendomsværdi eller købesum.
Hertil kommer udgifter til auktionsafgift kr. 1.500,00 samt evt. salær til advokat for berigtigelse af auktionsadkomst m.v

2

10
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TILIIEG TIL SALGSOPSTILLING
De angiune åpfusninger i beskriuelsen of
eiendornllen er gtuet delspå baggrund af
en utsuel
besigtigelse (il'*e saitqndig)
4f ejenirÅ*ån, og ar-t, piuåii*nd of oprysningerfra
offenttL
ge reg{s*e som kan naenotaå
ftiit. iuerken rågedeÅ, ,in}iunt n eller dennes repræsentant
kan drases titansuarfar iaa"i"iiø,-ås'interiiie;;irk
;;;; opfordres til,efterforudsående
henvendøtse til relattrenten, selu qf
;;;ålg _ ej endornmen.
Beskrivelse

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder
samt hårde hvidevarernes/evt. brændeovns
brugbarhed
og tilstedeværelse efter tvangsauktionen.
Generelle forbehold

Auktionskøber kan itcfe rlaen videre påregne
at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne.
Evt.
liebhavere (en køber,.rter i$g haJ.nani
i ui*do--.ol å"r-ri"r.tående panthavere

anmodes om at rette
fonrdgåeade heurændelse til kreaiiioreniog*
ro, opoalu-[roåugi,-l* om, hvor vidt gældlsovertagelse
vil kunne opnås' Et selskab (Aps elter A/sj rnå "t
forudse t""

keer*læring udstedes ikke før
iældsov#.la*u uu",

-"pprerende personlig hæftelse. samtyk-

"* af Hnet er sket.
J. ;dfrirl-;

Hvis auktionskøber enten i umiddelbar tilknytning
til auKionen eller senere måtte ønske at indfri realkredit lån' der ved tvangsauktionen opnåede
-ri,rt?"lG

reallaeditinstituttets til enhver tia gæidede
realkreditinstitutterne senere end den ro,

t"r

iøåitrg,

sker defte

i overensstemmelse med

sååemr re$tatrcelne betares til

"t;ird6;;o*aiffi*"uuur,
i månedeo,
å. r"tg"åer &angsauktionsmån"den,

løbe yderligere morarenter, som skal
betales af auktiouskøber.

vil der på-

auktionskøber overtager ejendornmen
i den stand, sorg den er og forefiades, og
må rclv drage omsorg for
oprydning på egen bekostning. Auktionskøbrr
*g uoaoiarre;;;.g* omsorg og beftoste udsænerse åf
ridtigere ejerflejer ogrerrer dennes efterraåie
røsø;;

;åfr*J;

å;

ønskes.

Rehrirenten har ikke nærmere kendskab
til ejendommen og fraskriver sig derfor ethvert ansvar
for faktiske' juridiske såvel sgl frsisr<e fejl og mangler
rr"a eieoaåm."rr, Auktionskøber kan således
ikke gøre
nogen form for mangelsbeføjelser
iældende, det rn*"u ,ig i i".o, .T"pnævelse af auktionskøbet,
forholds-

mæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatniug.

Ansvarsfraskrivelsen gælder. allg fejl, mangler
eller andre forhold vedrørende ejendommen,
dennes
grundareal' samt eventuelle jordbundsforhold,.heru"d;;rrdd;;;
m.v.,
og
for
den
lovlige
benyttelse
af
ejendommen i henholdtil de gældende
regtrer Ansvarsfiaskrivelån gælder både
s\iulte
fejl
og
rnangrer
af
enhver art, såvel juridiske som fahlske
*ågl"r,
Lov om fortrydelsesret ved køb affast'ejendonr
gælder ikke på
afsit bud' Der er ikke udarbejået tilstandsrapp"rt, tvangsauktion, og aulrtionskøber er således
og'."i"konsekouns herafkan aulcionskøber
ikke tegne ejerskifteforsikring.

bundet

Det bemærkes' at auk'tion$køber setv
eløl drage
rettidir betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m'v., der har reftidig-b**tiug.å"g lmsorq {or
efter ar;{ionu* ,ifiou"t.e. Dette gælder
uanset om auk_
tioasløber modtager opkrævningrknrr rf f
ul"r..

Det påhviler endvidere auktionskøber
serv at tegne forsikring for den
købte ejendom,

q

t2

Tingbogsattest
Udskrevet

Ejendom:
Adresse:

30.03.2022 12:33.52

Ulvedalsvej 33
7470 Karup J

BFE-nummer:

4020774

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

14.12.1973
Havredal By, Frederiks
0009q
1314 m2

0m2

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype:
Dato/løbenummer:

Skøde
1 0.09.20 1 5-1 0066941 86

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Christian Kjær Lindberg
1 70399-****

1t1

Købesum:
Kontant købesum:
Købesummen omfatter beløb
til arvlgave:
Købesummen omfatter
overtagne restancer af skatter
og afgifter eller af andre
ydelser.:
Købesummen omfatter
servitutter, tinglyst på det
købte, der kan forlanges afløst
af en pengeydelse:
Købesummen omfatter beløb
til anlægsbidrag til vej mv., der
er forfaldent til betaling på
tidspunktet for ejerskiftet:
Købesum ialt:

30.03.2022 12.33..52

560.000 DKK
O DKK

O

DKK

O

DKK

DKK
560.000 DKK
O

Side

'1

af 25

13

Dato for overtagelse:
01.11.2015

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

1

4.10.2015-

1

006786872

4
Realkreditpantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulig hed for afdragsfrihed

Senest påtegnet:
Dato:

03.07.2020 12:49:52

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

JYSKE BANK A/S
17616617

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70399-****

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:

1

4.10.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning

Kneditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70399-****

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Fu

Christian Kjær Lindberg
1 70388-****

ldmagtsbesternmelser:

30 .03

.2022 12.33:52

Side 2 af 25

L4

Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Underpant:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:

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

JYSKE BANK ÆS
Vestergade 8
8600 Silkeborg
17616617

1

4.10.2015-1 006786962

1

171.000 DKK
JYSKE BANK ÆS
17616617

19.02.2019-1

0

1

0498898

6

Udlæg
85.145 DKK
0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

BASISBANK A/S
25213483

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70399-****

Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19810513-6265-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

1 4.10.2015-1 006786872
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK

30.03.2022 12.33.52

3%
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S

Side 3 af 25

l_5

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

Dokurnent:
Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

4.10.2015-1 006786961

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg

19.02.2019-1

0

1

0498928

7

Udlæg
49.674 DKK
0To

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

DANSAND ÆS
34608717

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70398-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

30.03.2022 12:3352

1

981 051

3-6265-70

Servitut
1

4.10.2015-1 006786872

4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS
1

4.10.2015-1 006786961

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg

Side 4 af 25

16

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

1L02.2019-1010498898
6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS

19.02.2019-1

0 1 0498948

8

Udlæg
13.624 DKK

0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

GF FORSIKRING A/S
26231418

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170399-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19810513-6265-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

1 4. 1 0 .20 1 5- 1 0067 8687 2
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
30.03.2022 12.33:52

1

4.1 0.2015-1 006786961

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0 1 0498898

6
Side 5 af 25

L7

Hovedstol
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

85.145 DKK
BASISBANK ÆS
9.02.20 19-

1

1

0

1

0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS

02.03.2020

I

-1 0 1

1

67 447 0

Udlæg
16.876 DKK
0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

DAUGBJERG MASKINER ApS
2981 8584

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170389-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
30.03 .2022 12.3352

1

981 051 3-6265-70

I 4.10.2015-1 006786872
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK

3%
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS
1

4.10.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
Side 6 af 25

18

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

1

9.02.2019-1

0 1 0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS
19.02.2019-1

0 1 0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
19.02.2019-1

0 1 0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS

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

02.03.2020

-1011

67 47 7

I

10

Udlæg
3.737 DKK
0To

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Eniig Forsyning ÆS
34042462

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170399-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
30.03.2022 12:33:52

1

981 051 3-6265-70

Servitut
1

4.1 0.2015-1

006786872

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3To
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
Side 7 af 25

19

Kreditor
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol.
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

JYSKE BANK A/S
1

4.1 0.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171 .000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0 1 0498898

6

85,145 DKK
BASISBANK ÆS
I 9.02.2019-1 0 1 0498928
7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
19.02.2019-1

0

1

0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03 .2020-

1

01

1

67 447 0

9

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

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

02.03.2020 -1 0 I 1 67 47 98
11

Udlæg
11.177 DKK
0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

DANLYX ERHVERVSBEKLÆDNING ÆS
32443125

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170399-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

30.03.2022 12:33:52

18700422-902969-70
Servitut

Side 8 af 25

20

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

3.737 DKK
Eniig Forsyning ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19810513-6265-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dokurnent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
30.03.2022 12:3352

02.03 .2020 - 1 0 1 1 67 47 7

I

10

1

4.10.2015-1 006786872

4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS
1

4.1 0.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0 1 0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK A/S
19.02.2019-1

0 1 0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
19.02.2019-1 0 1 0498948
8
13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS

02.03.2020 -1 0 1 1 67 447 0

I

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

02.03.2020-1
12
Udlæg

0 1 1 674808

Side 9 af 25

2T

Hovedstol:
Rentesats:

4.148 DKK
0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

GF FORSIKRING ÆS
26231418

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170399-**"*

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020

-101

I 67 47

7

I

10

3.737 DKK
Eniig Forsyning A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDN ING ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

1 4.1 0.2015-1 006786872
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS

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

30.03 .2A22 12:33:52

02.03.2020 - 1 0 1 1 67 47 98
11

1

1

981 051 3-6265-70

4.1 0.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0

1

0498898

o

85.145 DKK
BASISBANK ÆS

Side

'10

af 25

22

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

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

19.02.2019-1

0

1

0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
19.02.2019-1

0

1

0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03.2020-1

I

0 1 1 67 447 0

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

02.03 .2020 - 1 0 1 1674838
13

Udlæg
23.107 DKK
0%o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS A/S
86437414

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

AnrnærkninEer:
Dato/løbenummer:

Christian Kjær Lindberg
170399-****

Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.o3.2020- 1 0 1 I 67 47
10
3.737 DKK
Eniig Forsyning ÆS

7

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-1

98

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDN I NG A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1674808
12
4,148 DKK
GF FORSIKRING A/S

30.03.2022 12:3352

01

1

67 47

I

11

Side 11 af 25

23

Dato/løbenummer:
Servitut:
Dato/løbenummer:
Servitut:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19640728-2689-70
Servitut
1

981 051 3-6265-70

Servitut
1

4 .1 0 .20

1

5- 1 0067 8687 2

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3Yo

Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS
1

4.1 0.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0

1

0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS
19.02.2019-1

0

1

0498928

7

49.674 DKK
DANSAND A/S
19.02.2019-1

0

1

0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03.2020- 1 01 1 67 447 0
9

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

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

30.03 .2022 12:33:52

02.03.2020 - 1 0 1 1674863
14
Udlæg
227.707 DKK
0To

Side 12 af 25

24

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

LOXAM ÆS
1 0458048

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmaerkninger:
Dato/løbenummer:

Christian Kjær Lindberg
1 70388-n***

Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1 67 47 7
10
3.737 DKK
Eniig Forsyning A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

-1011

67 47

I

98

11

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDNING ÆS
02.03.2020 -1 0 1 1674808
12

4.148 DKK
GF FORSIKRING ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

23.107 DKK
JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
30.03 .2022 12:3352

02.03 .2020 - 1 0 1 1674838
13

981 051 3-6265-70

1

4.1 0.2015-1 006786872

1

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3To
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S
1

4.1 0.2015-1 006786961

5

Ejerpantebrev
171 .000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
Side 13 af 25

25

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

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

19.02.2019-1

0 1 0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS
19.02.2019-1

0

1

0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
19.02.2019-1

0

1

0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03 .2020 -1 0 I 1 67 447 0
9

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

02.03.2020 - 1 0 1 1 67 497 2
15
Udlæg
28.409 DKK
0Yo

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

CIRCLE K DANMARK A/S
28142412

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170388-****

Anmaerkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
30.03.2022 12:3352

02.03.2020

-1011

67 47 7

I

10

3.737 DKK
Eniig Forsyning A/S
02.03 .2020 - 1 0 1 1 67 47 98
11

11.177 DKK
Side 14 af 25

26

Kreditor:

DANLYX ERHVERVSBEKLÆDN ING ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-

4.148 DKK
GF FORSIKRING ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020- 1 0 1 1 674838
13
23.107 DKK
JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-1

227.707 DKK
LOXAM ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet.
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

1

01

1674808

12

01

1

674863

14

1

981 051

3-6265-70

1 4.1 0.2015-1 006786872
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK

3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S
1

4.10.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1

0

1

0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

I 9.02.20 19- 1 0 1 0498928
7

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19.02.2019-1 0 1 0498948
8
13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS

Dato/løbenummer:

02.03.2020 -1 0 1 1 67 447 0

30.03.2022 12:33:52

49.674 DKK
DANSAND ÆS

Side 15 af 25

27

Prioritet.
Hovedstol
Kreditor:

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

9

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

1

0 .1 1 .2020 - 1 0

1

2407 1 53

16

Udlæg
12.053 DKK

0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

SB VærktøjÆS
76396213

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70399-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020

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

30

.03.2022 12.3352

-1011

67 47 7

I

10

3.737 DKK
Eniig Forsyning ÆS
02.03.2020 -1 0 1 1 67 47 98
11

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDNI NG ÆS
02.03.2020-1
12

01

1674808

4148 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03.2020 - 1 0 I 1674838
13

23.107 DKK
JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS ÆS
02.03.2020 -1 0 1 1674863
14

227.707 DKK
LOXAM ÆS

Side 16 af 25

28

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-1 0 1 1 67 497 2
15
28.409 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer
Servitut:

Servitut

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:

1 4 . 1 0 .20 1 5-1 0067 8687 2
4
SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS

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

981 051 3-6265-70

1

4.1 0.2015-1 006786961

1

5

Ejerpantebrev
171.000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-

1

0

1

0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK A/S
19.02.2019-1

0 1 0498928

7

49.674 DKK
DANSAND ÆS
1

9

.02.20 19- 1 0 1 0498948

B

13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS
02.03.2020-1

I

0 1 1 67 447

0

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
30.03 .2022 12:33:52

09 .02.2021 -1 0 1 2651

440

17

Udlæg
Side

'17

af 25

29

Hovedstol
Rentesats

9.547 DKK
0 o/o

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

CLEMCO DANMARK ÆS
33392230

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70388-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol;
Kreditor:
Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

1

0 1 1 67 47 7

3.737 DKK
Eniig Forsyning ÆS
02.03.2020

-1 0 1 1 67 47

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDN I NG ÆS
02.03.2020 - I O 1 1674808
12

4.148 DKK
GF FORSIKRING ÆS
02.o3 .202013

1

01

1674838

23.107 DKK
JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS A/S
02.03.2020-

1

0 1 1 67

4863

14

227.707 DKK
LOXAM ÆS
02.03.2020

-1 0

I 1 67 497 2

15

28.409 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS

12.053 DKK
SB Værktøj ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

.03.2022 12.33:52

98

11

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

30

I

10

1

0 .1 1

.2020 -1 0 1 2407 1 53

16

Side 1B af 25

30

Dato/løbenummer:
Servitut:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

981 051 3-6265-70

1

Servitut
4.10.2015-1 006786872

1

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3Yo

Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK ÆS
4.1 0.2015-1 00678696

1

1

5

Ejerpantebrev
171 .000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
1

9.02.2019-1

0 1 0498898

6

85,145 DKK
BASISBANK ÆS
19.02.2019-1

0 1 0498928

7

49.674 DKK
DANSAND A/S
1

9.02.20 19- 1 0 1 0498948

B

13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS
02.o3.2020-

I

1

0

I

1

67 447 0

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

16.09.2021-1 01 3251 1 98
18

Udlæg
10.948 DKK
0 o/o

Kreditorer
Navn:
Cvr-nr.:
30.03.2022 12:3352

Kingo Recycling A/S
391 62555
Side

'19

af 25

31

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
1 70388-****

Anmaerkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1 67 47 7
10
3.737 DKK
Eniig Forsyning A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1 67 47 98

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

I

11

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDNING ÆS
02.03.2020-1

01

1

674808

12

4.148 DKK
GF FORSIKRING A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

23.107 DKK
JOHS, SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS AIS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1674863
14
227.707 DKK
LOXAM ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020 -1 0 1 1 67 497 2
15
28,409 DKK
CIRCLE K DANMARK A/S

02.03.2020

-10

I 1674838

13

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

12.053 DKK
SB VærktøjÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

09.02.2021 - 1 0 1 2651 440
17
9.547 DKK
CLEMCO DANMARK ÆS

Dato/løbenummer:
Servitut:

19640728-2689-70
Servitut

Dato/løbenummer

1

30.03.2022 12.33:52

1

0.1 1 .2020-1 0 1 2407 1 53

16

981 051

3-6265-70
Side 20 af 25

32

Servitut
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Servitut
4.1 0.2015-1 006786872

1

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3 o/o
Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S
4.1 0.2015-1 00678696

1

1

5

Ejerpantebrev
171 .000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-1 0 1 0498898
6
85.145 DKK
BASISBANK ÆS
19.O2.2019-1 01 0498928
7

49.674 DKK
DANSAND ÆS

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19.02.2019-1 0 1 049894B
8
13.624 DKK
GF FORSIKRING A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03 .2020 - 1 0 1 1 67 447 0
9

Dokurnent:
Dato/løbenummer:

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

1

6

.09 .2021

-101

325 1 292

Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

Udlæg
7.707 DKK
0 o/o

Kneditorer
Navn:
Cvr-nr.:

VIBORG VOGNMANDSFORRETNING ApS
35637605

30

.03.2022 1233:52

19

Side 21 af 25

33

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Christian Kjær Lindberg
170388-****

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

18700422-902969-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-1 0 1 1 67 47 7
10
3,737 DKK
Eniig Forsyning A/S

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

02.03.2020-1

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

11.177 DKK
DANLYX ERHVERVSBEKLÆDN ING ÆS
02.03.2020-1
12

01

1674808

4.148 DKK
GF FORSIKRING A/S
02.03.2020 -1 0 1 1 674838
13

23.107 DKK
JOHS. SØRENSEN OG SØNNER. AARHUS A/S
02.03 .2020-

1

01

1674863

14

227.707 DKK
LOXAM ÆS
02.03.2020 -1 0 1 1 67 497 2
15

28.409 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS
0.1
16
1

1

.2020-1

0 1 2407 1 53

12.053 DKK
SB VærktøjÆS
09 .02.2021 -1 0 I 265

1

4

40

17

9.547 DKK
CLEMCO DANMARK A/S

10.948 DKK
Kingo Recycling ÆS

Dato/løbenummer

19640728-2689-70

.03.2022 12:33:52

98

0 1 1 67 47

11

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

30

I

16.09.2021-1 01 3251 1 98
18

Side 22 at 25

34

Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19810513-6265-70
Servitut

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

1

4.1 0.2015-1 006786872

4

SDO-Pantebrev
457.000 DKK
3Vo

Anden lånetype
Mulighed for afdragsfrihed
JYSKE BANK A/S
1

4.1 0.2015-1 00678696

1

5

Ejerpantebrev
171 .000 DKK
Rentetilpasning
Christian Kjær Lindberg
19.02.2019-

1

0

1

0498898

6

85.145 DKK
BASISBANK ÆS
19.02.2019-

1

0

1

0498928

7

49.674 DKK
DANSAND A/S
19.02.2019-1

0 1 0498948

8

13.624 DKK
GF FORSIKRING ÆS
02.03 .2020 - 1 0 1 1 67 447 0
9

16.876 DKK
DAUGBJERG MASKINER ApS

Servitutter
Dokurnent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

22.04.1870-902969-70
1

Servitut

Færdsel:
Vej

30 .03

.2022 12..33:52

Side 23 af 25

35

Andet:
Andet

Tillægstekst
Tillægstekst
Dok om vej mv

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

28.07 .1964-2689-70
2

Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

75

Akt nr

70

c 544

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om adgang til vej, Vedr 1A

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:

13.05.1981-6265-70
3

Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

53

Akt nr:

70

c

120

Bebyggelse:
Byggelinie

Andet:
Andet

Tillægstekst:
30.03.2022 12:33'.52

Side 24 at 25

36

Tillægstekst
Dok om byggelinier mv

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

lndskannet akt:
Akt nr:

30.03 .2022 12:33:52

)

540.000 DKK
1 15.600 DKK
01.10.2020
0791
211063

70 H

322

Side 25 af 25

27.1.2022

Ejendomsvurdering

37

Ejendomsvurdering

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020

Adresse:

ULVEDALSVEJ 33 ,7470 KARUP J

Vurderingsår: 2019Kopi

Kommune: VIBORG

Ejendomsnr.:

211063

Vurderin gskreds : KARU P

Benyttelse: Beboelse
Lejligheds antal
Matrikel:
9Q,HAVREDAL Grundareal:
Ejendomsværdi: 540.000
Grundværdi:

1

1.314
115.600

Vis "Grundværdispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering

Grundværdispecifi kationer:

Nr.

Prisbetegnelse

01 Kvmpris standard
02 Bygretpris standard
03 Kvadratmeterpris
04 Nedslag regulering

Areal/Enhed

Enhedsbeløb

Total

1.000

65 kr.

65.000 kr

1

52.000 kr.

52.000 kr

314

13 kr.

4.082kr

0

5.500 kr.

-5.500 kr

I alt:

11

5.600 kr

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:
Ejendomsværdi 2001 '.
460.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002:

450.000 kr
450.000 kr

Vis tidligere vurdering

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingA/is.do?&KMNR=791 &sideNavn=vliste&EJDNR=2

t1

063&POSTNR=&VEJKODE=1700&VEJNA...

1t1

@

Ejendomsvurdering

Afsender: SKAT

5KAT

Ejendomsvurdering

Brændgårdvej 10

Henvisningsnummer

7400 Herning

Ejendommens registernummer

't91,2La063
Matr. nr.

HAVREDAL

u

9

Modtager/ejer

1.3A4

m2

Ejendommens beliggenhed

Ulvedalsvei

33

Ejendomsvurderingens telefonnummer

79L

Udskrevet

72 22 28 26

31/ 07 -20:-5

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke

31

Vmt

1

1. oktober 2014

01 - Beboelseseiendom med 1 1e-iliqhed
Ej endomsværd

i

550.000

Derfor får du denne omvurdering
Vurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og
grundværdi. Den kan fx have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Du får denne vurdering, fordi du har ejet ejendommen i løbet
af 2014 - også selvom du ikke længere ejei ejendommen.

o
q

N
cn

E

f

@
N
N

o
Y

Sådan har vi vurderet ejendommen
Vi har vurderet ejendommen pr. 1. oktober 2014. Vi har taget
udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret om ejendommens tilstand på dette tidspunkt, og prisforholdene den
1. oktober 201 l. Ejendommen er således omvurderet efter
prisforholdene i 20 I I og herefter reduceret med,2,5%o.
Vurderingen har vi fastsat dels ud fra specifikationerne for din
ejendom (se bagsiden), dels ud fra bl.a.:
. hvad ejendomme i området er solgt til omking den
1 . oktober 20 I I

kr

118.100 kr

Grundværdi

.
.

hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og
Boligregister (BBR)
oplysninger om ejendommens benyttelse.

Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat bl.a. på baggrund af oplysninger om,
hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til.
Hvis der er fejl i oplysningerne
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun
gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn
til forholdene, skal du kontakte os. Er der fejl i BBRoplysningerne, skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.

Er ejendommen ændret siden sidste vurdering?
Hvis der er sket større ændringer på ejendommen, har vi lavet
de nødvendige omberegninger, der bruges som grundlag

ejendomsværdiskat og

for

ejendomsskat. side 1 af

2

39
En ændring af ejendomsværdien betyder ikke nødvendigvis en
ændring i den ejendomsværdiskat, du skal betale for 2014. Det
skyldes, at ejendomsværdiskatten bliver beregnet afden laveste
af disse tre værdier:
den aktuelle ejendomsværdi
ejendomsværdien den l.januar200l + 5 %
ejendomsværdien den l. januar 2002.

.
.
.

Love og regler
Regleme om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens $ 6,jf. $ 9, stk. 1,
$ 13, stk. 1, og $ 33, stk. 1.
Regleme om, hvordan ejendomme skal omberegnes, hvis der er
sket ændringer på dem, står i vurderingslovens $ 33, stk. l2-18.

Reglerne om, i hvilke situationer en årsomvurdering fastsættes,
står i vurderingslovens $3.
Reglerne om klage står i skatteforvaltningslovens $$ 6, 35a, 35b
og 38.

Vi henviser

også

til lov om

ændring af vurderingsloven

g

g42-45

Information om mulighed for at klage
Du kan se alle vurderinger på vurdering.skat.dk fra den 2. marts

20t5.

Du kan læse mere om ejendomswrderingen på
skat.dk/ejendomsvurdering, hvor der vil blive orienteret om ny
lovgivning, der har betydning for din vurdering og din mulighed
for at kunne klage over din wrdering, eller du kan ringe på
telefon 72222826.

SPECIFIKATIONER
er årsomvurderet iht.. vurderingslovens S3 nr
08 Der er foretaget om- eller tilbygni_ng.

Ejendommen

Kvadrat.meterpri s
Byggeretspris
Kvadratmeterpri s
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet
Nedslag ved reduktion
Reduceret grundværdi
Rvon inrrq,rrmrd
Etagearea

1000

1
314
(2

å

65 kr

å

13 kr

st.k

m,

,52)

i

Antal

BebyggeL areal
Kælderareal

I

m,

Fritlig.

garage, udhus

115 m, x 100

40m2x
20m2x

mv

Vægtet etageareaT

Standardpris for området
Opførelsesår: l-959
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m2
Bygningsværdi

F i ondnmqrrnrd

4.800
-48
-1.050
3.702
J-22 m2

x

3

m2

115 m,
6m2
1m2
722 m2

%

15å
5Z

Beløb pr.

Værdiberegning

m2

Beregnet værdi i a1t
Ej endomsværdi afrundet
Reduceret ej endomsværdi (2,5t)

Beløb

kr
kr
kr
kr

.702 kr

i

Grundværdi
Bygni-ngsværdi

65.000 kr
52.000 kr
4.O82 kr
L2I.O82 kr
727.700 kr
-3.000 kr
778.700 kr

45L.544 kr
Beløb

121.100 kr
45L.644 kr
572.744 kr

570.000 kr
550.000 kr

o
.!
N

d
@

N

o
o
o
Y
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Åbningstider
Mandag - onsdag 09.30 - 15.30
Torsdag
09.30 - l_7.00
Fredag
09.30 - 13.30
Hj emmeside : viborg. dk/ej endomsskat
Se bilaget for yderlige-e oplysninger
og telefonnumre

Teknik &
Prinsens Alle 5

** 8800
Modtager

Udskrevet den:

2e / æ

Moms-nr.:

-2022

29]-89846

Debitomummer:

Elendomsnr,:

xxx xx xxxxxx xx xx lT;T*''
Ejendommens beliggenhed:

Ulvedalsvej

Vurderet areal:

33

21,1-053

Anvendt skatt€grundlag pr.:

L3]-4

2021" (0L/1,0-2021")

lvlatrikelbetegnelse:

HAVREDAL

BY,

FREDERIKS

9q

Ejendomsværdi

Grundværdi

s40.000

11s.600

Stuehusgrundværdi

l-18.800

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Frilagelse for grundskyld til kommunen

Del afgrundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgift spliglig værdi

Kommunal

ei

Grundskatteloftværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig værdi

endomsskat m.m. af fast ejendom 2022

Specifikation

Beløb

promille af grundlag
23,'700 :
115600 01/01--31,/L2

KOMMUNE

Grundskyld

L 2-Delt Cont. Rest/Mad Hver 2. uge 1
240 L 2-De1t Cont. papir/Mcp hver 4. uge 1
GENBRUGSSTATION, ALM. BOLIG ]"
24O

101_5, 00

1215, 00
357

betalingsservice,

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

først
faktureringstidspunktet.

Forfaldsdato

,6I

7!,52

51,30

Hvis ejendommen er tilmeldt

0L/01.-2022
01,/ 07 -2022

Heraf moms

1183,00

SKORSTENSFEJNING, VEST

01
02

Sidste rettidige

r0

/ 01,-2022

1.r/ 07 -2022

N
N
o

med.sendes

If '(4LT

indb.kort lkke
656I , 63

11

Ratebeløb

Fakturadato

Moms beløb

01/ 0L-2022

35,'16

01./07-2022

35,76

N

o;

(,

o
o
o
Y

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

tra

3280 ,82
3280, 81

o
c;
o
o
o
o

01

2739 ,72

ROTTEBEKÆMPELSE

Rate

Side 01 af

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

4L

Ejendomsskat 2022
Ejendomsskat - betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller indbetalingskort. Kommunen sender kun indbetalingskort, hvis
ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice. lndbetalingskort udsendes 2 uger før sidste rettidige
indbetalingsdato.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato beregnes der morarenter med p.t. 0,5 % pr. påbegyndt
måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.
Hvis der skyldes renter og gebyr fra tidligere år, vil disse blive opkrævet sammen med ejendomsskatten
på indbetalingskort eller betalingsservice. Beløbet vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten.
Hvis der underrettes om udlæg i ejendommen påløber der gebyr på 450 kr.
Kontakt Borgerservice - Team opkrævning: skriv via Digital Post eller tlf. 87 87 87 70.

Ejendomsskat - i øvrigt:
Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet?
Kontakt Sekretariatet i Teknik & Miljø: mail ejendomsskat@viborg.dk eller tlf. 87 87 50 16.
Se også: viborg.dk/ejendomsskat

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

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

lndefrosset stigning i grundskyld:
Hvis din ejendom er omfattet af denne lovgivning, betyder det at en del af grundskylden først skal betales på
et senere tidspunkt. Du kan afmelde dig ordningen via borger.dk
Se også: viborg.dk/indefrys, samt www.skm.dk

Rottebekæmpelse:
Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Anmeldelse og kontakt: viborg.dk/rotten eller tlf. 87 87 56 04.

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

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

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

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

KIMD
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Viborg Kommune

BBR-Meddelelse

Byggeri & Miljø

(udskrilt af oplysninger fra Bygning* og Boligregistret)

Afsender
Viborg Kommune , Byggen & Miljø
Pinsens Alle 5 , 8800 Viborg

Kommune nr.:
791
BFE-nr.:

Kommunalt ejendoms nr

Udskrift dato:

211063

28-03-2022

4020774

BBR adresse:
Ulvedalsvej 33 (Vejkode:

1

700), 7470 Karup J

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriflen bedes meddeit til kommunen via emailadressen

bbFregisler@utuqJk eller telefonnr 8787 s213

Oplysninger om grunde
Adresse: Ulvedalsvej 33 (vejkode: 1700), Havredal,7470 Karup J
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg
Afl

øbsforhold: Afl øb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Grundareal
1314 m2

Matrikelnr.
9q

Ejerlav
HAVREDAL BY, FREDERIKS

Ejendom
BFE-nr.:

4020774

Kommunalt ejendoms nr.: 21 ,1063

Oplysninger om tekniske anlæg
Pr' 1 ' ianuar 2O12 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet
samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til
kommunen.

Anlægsnr.:

1

Adresse: Ulvedalsvej 33 (vejkode: '1700), Havredal, 7470 lhrup J
Beliggende på matrikel 9q
Beli ggenhed

(kvalitet): Usikker

Tank

Driftstatus: I drift

Etableringsår:

1

985

Størrelsesklasse:

Placering: Nedgravet

1

lndhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 95, nr. 13)

Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.:

1

Adresse: Ulvedalsvej 33 (vejkode: 1700), Havredal, 7470 Karup J
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)
Matrikelnr.: 9q

Landsejerlavsnavn: HAVREDAL BY, FREDERIKS

Beliggenhed (kvalitet): Sikker
Antal etager u. kælder & tagetage:

Opførelsesår:

1

959

Antal helårsboliger med køkken:

1

1

Antal helårsboliger uden køkken: 0

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten
Tagdeekningsmateriale:

BBR

Fibercement herunder asbest

BBR adresse:
Ulvedalsvej 33 (Vejkode: 1700),7470 Karup

Kommunenr.:
J

079't

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
28-03-2022

211063

Side:

1t4
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Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Bebygget

grundplan
areal
Overdækket areal

m2
115
I

Heraf affaldsrum i terræn

0

Areal i hele byqningen

m2

Heraf indbygget garage

0

Samlet bygningsareal (excl. kælder

115

Heraf indbygget carport

0

Heraf indbygget udhus

0

Heraf lukkede overdækninger

0

Areal i

& tagetage)

Samlet kælderareal

40

Samlet andet areal

m2

Samlet andet areal

0

Heraf udnyttet kælder

0

Heraf indbygget udestue el. lign.

0

Heraf dyb kælder

0

Heraf udvendig efter isolering

0

0

Heraf øvrige arealer

0

0

Heraf indbygget garage i kælder

0

Samlet tagetageareal
Heraf udnyttet tagetage

Bygni ngens arealanvendelse

m2

Samlet boligareal

115

Heraf areal af lovlig beboelse i kælder

0

Samlet erhvervsareal

0

Heraf erhverv i kælder

0

Antal etager u. kælder & tagetage

1

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger
Varmeinstallation: Centralvarme med ån fyringsenhed
Opvarmningsmiddel : Flydende brændsel

Oplysninger om boli g-/erhvervsenheder
Adresse:

Uf

vedalsvej 33 (vejkode:

1

700), Havredal,

7 47O

Katup J

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120)
Samlet areal:

115 m2

Enhedens erhvervsareal:

0m2

Enhedens boligareal:

115 m2

Andet areal:

0m2

Enhedens andel af fælles adgangsareal:

0m2

Enhedens andel i fælles boligareal:

0m2

Areal af lukket altan/udestue:

0m2

Areal af åben altan/tagterrasse.

0m2

Tinglyst areal fra Matriklen:

0m2

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Antal værelser: 4
Antal toiletter:

1

Antal badeværelser:

1

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb

Energioplysninger
Energiforsyning: 400 V el fra værk

Bygningsnr,: 2
Adresse: Ulvedalsvej 33 (vejkode: 1700), Havredal, 7470Karup J
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to kørc1iøjetlr (Bygningens anvendelse 910)
Matrikelnr.:

9q

Beliggenhed (kvalitet):

Landsejerlavsnavn: HAVREDAL By, FREDERIKS

Sikker

Opførelsesår: 1000

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest
Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet

Areal
Bebygget areal: 20 m2
Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet

BBR

BBR adresse:
Ulvedalsvej 33 (Vejkode: 1700),7470 Karup J

Kommunenr

Kommunalt Ejd.nr

0791

21 1063

Udskriftsdato:
28-O3-2022

Side:

2t4
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Kortmateriale

:.,., :
1

.,

ir{.:;,

t1'

BBR punkter

B#
T#
NY
*

;:

| )

F\

aa}?.I) l. t

Linjer i kortet

Bygningsnummer

O

Beliggenhed
placering
sikker

Teknisk anlæg nummer

O

Næsten sikker placering

Jordstykkel

Nybyggeri

O

Usikker placering

Bygningsomrids, nøjagtigt2

Bygning på fremmed grund

Ejendom

Bygningsom rids,

u

nøjagtigt3

1. Jordstykke dækker over udstraekningen af det enkelte matrikelnummer.

2.
3.

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

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

.

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om e.jendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.
Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

BBR

BBR adresse:
Ulvedalsvej 33 (Vejkode: 1700),7470 Karup

Kommunenr
J

0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
28-03-2022

21

1063

Side

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

hvad angår skellenes nø.iagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/.
GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effehivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.
af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luttfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen fx en opførsel eller nedrivning af bygning er sket.. Se mere på
https ://www. geodanmark.dUom-geodanmark/
DAR er er Danmarks autoritative registerfor adresser og vejnavne. Se,mere på danmarksadresser.dktdar,

BBR

BBR adresse:
Ulvedalsvej 33 (Vejkode: 1700),7470 Karup

Kommunenr
J

0791

Kommunalt Ejd.nr
211063

Udskriftsdato:

28-03-2022

Side:

4t4
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Din pligt som ejer
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for,-at byggeriet er lovligt i hen.hold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til s.oOO kr., hvis du ikke indberetter oplysningei til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt ai være opm-ærksoå på, bm registreringerne er korrettå.
lndberetningspligten gælder også byggesager.
Du skal være særligt opmærksom på:

.
.
.
'.
.
.'
.

Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal

Antal etager
Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue

Tagdækningsmateriale
Varmeinstallation

Omkring opførelsesår vil der nogle sleder være
.angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BARI fontrotien tån ske ved et anmetdt besøg på
glellomTgn eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistrel eller ved hjælp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:
Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler,
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registieres f.eks. oply:sninger om vandforsyning og
afløbsforhold.

Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m.

Enhed
En_enlgq i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervstejemå|. En enhed ligger attid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse hai ån boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbllninger har en elleifrereenheder til erhverv. En enhed har lypisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder regisireres bi.a. samlet ååat, åreal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placerei på grunden, men kan
også ligge inde i en bygning.

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betvdning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
flernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læ's meå om opmåling og ie vejledningeipa vi,r,w.'O5r.ot.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige eiager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

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

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

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

Vejledning til
Vers. 1.8
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Oversigt over BBR-oplysnin ger
Anvendelse

Matefialer

Afløbsforhold

Andet

Helårsbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.

Ydervæggenes materialer
Murslen (tegl, kalksten,

Afløbskoder

Boligtype

.
.
'.
.
.
.

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

.
'.
.

.
.
.
.

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

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

Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stalioner,
lufthavne m.v
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frjsør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
'.
.
.

.
.
.
.

lign.

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

Fritidsformål

.
'
.
.
.

Sommerhus
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommethus.
ldrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformåt.

Mindre bygninger til garageformå1,
opbevaring m.v.

.
.
.

Garage til et eller to kørctøje(.
Carport.
Udhus.

Listen ovenfor er under
ændring.Optræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde
liste ses her.
hltp://bbr.dk/hvordanfaarieobbr
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold

.
.
.

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

Badeforhold

.
'.

Antal badeværelser i enheden.
Adgang tll badeværelser.
Hverken badevaerelser eller adgang til
badeværelser.

Køkkenforhold

.
.
.
.

Eget køkken (med afløb og

kogeinstallation).
Adgang lil fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
lngen fast kogeinsiallation.

Vejledning til
Vers. 1.8

gasbeton).

Fibercement, asbest (eternit el.
lign).

Fibercement, asbeslfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).

.

Betonelemenler(Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.

Andet maleriale.
Built-up (fladt tag, typisk lagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønl levende tag (Grønne lage)
Ingen

Andet materiale

Asbestholdigt materiale

.
.
.

Asbestholdigt
ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmatenale.

Opvamningsforhold
Varmeinstallation

.
.
.
.
.
.
'.
.

Fjernvarme/blokvarme.
Cenlralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe,
Centralvarme med to
fyringsenhe-der (fast br€endsel,
olie eller gas).
Elovne, elpaneler.

Gasradialorer.
lngen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

Opvarmningsmiddel

.
.
.
.
.
.
.

Halm.
Naturgas.
Andet.

Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæ9.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.

Egentlig beboelseslejli ghed.
Blandet erhverv og bolig
med eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller

kodes€et benyttes:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
'

Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles pnvat
spildevandsanlæ9.
Afløb til samlelank.
Afløb til samletank for loiletvand og
mekanisk rensning at øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
lvlekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.

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

ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken, bad og toilet) ledes ned i
samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede
arealer), eller om de behandles hver for
sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale

renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter
organisk stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, al alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene regislreres individuelt på
den enkelte bygning.

Elektricitet.

Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)

Supplerende varme
lkke oplyst.
Varmepumpeanlæ9.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.

.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.

Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt

Træbekl€edning.

Metalplader

lnstitutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og

Letbeton (lette bloksten,

Tagdækningsmateriale

m.v.

.

cementsten).

En fuldstændig oversigt over
afløbskoder i BBR og en ve1ledning hertil
kan findes på www.bbr.dk.

fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.

Ejerforhold

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Privatperson(e0eller
interessentskab.

Alment boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller

selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beli ggenhedskommune).

Kommunen (anden
kommune).
Region.
Slaten.

Andet, modefejendom for
ejerlejligheder.

Vandforsyning

.

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

vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
lngen vandforsyning.
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RAPPORT
Rapport kø61 28/3 2022
Rapport færdig 29/3 2022

For ejendommen

Ulvedalsvej 33,7 470 Karup

J

Ejendommens adresse:........

........

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

9q Havredal By, Frederiks

l3l4m,

.. . . .

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

. .........21

Kommune:......

. Viborg Kommune

Ejerforhold:.

....

Anvendelse:.

...

............ ll5m'z
Fritliggende enfamiliehus

.

Antal værelser:.

L

... I
...2

Antal samlet fast ejendomme:.
Antal bygninger:.

1063

Privatpersoner eller interessentskab

.

Enhedens samlede areal:......

....

..

..........

Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 9q Havredal By, Frederiks

q{i},

----

EnHvsnvsstyRELsEtrt

Ulvedalsvej 33, 7470 Karup I

RapportlD: 6358cada-df83-46ad'ae0c-b3c996tad34e

49

EIENDOMS
DATA
RAPPORT

lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i eiendomsrapporten,

Resume....
Ulvedalsvej 33

7470 Karup J

Uddybning af enkelte svar

Rappottkøbl 28/3 2022
Rappotl f ærdig 2913 2022

Bygninger
Olietanke.

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

Planer
Zonestatus.
Lokalplaner.

12
-

-......

......

.-12

.12

.

Kommuneplaner. .
Spildevandsplaner.

.

.

.14

..17

Spildevand og drikkevand

1B

Aktuelle afløbsforhold.

..10
..19

...

Aktuel vandforsyning........ -....
Grundvand
Grundvand

- Drikkevandsinteresser. ....... . .,
- Følsomme indvindingsområder

..19

.19

0m ejendomsdatarapporten

21

Generelt om ejendomsdatarapporten.... .......
Ordforklaring - ejendomsoplysninger..........,.

21

Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Energimærkning
. Tilstandsrapport
. Elinstallationsrapport
. Ejendomsskattebillet
. Vurderingsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforureningsattest
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EJENDOMS

DATA
RAPPORT
Ulvedalsvej 33

7470 Karup

J

Rapponkøb|28/3 2022
Rappoifætdi?2913 2022

Resum6
Bygninger
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2022

Ja, se bilag

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimåerke?......
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2O22

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2022

ja, se bilag

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2022

Ja, se bilag

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2022

Nel

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2022

Nej

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marts 2022

.la

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 28. marts 2022

Nej

Flexboligtilladelse
Er der registreret flexboliger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

Nej

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2O22

2.74O kr

Ejendomsskaitebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28, mafts 2022

la, se bilag

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marLs 2022

Nej

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 28, mafts 2022

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marts 2O22

540,000, kr

Ja,

se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer

overtages af

køberen?.....

Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2022
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der hæfter på ejendommen og dermed
Ja, se bilag
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningcn ikke fortrinsbcreftigct gæld

til

forsyningsselskaber.

EJENDOMS
Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenaevnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.29. mafts2022

DATA
RAPPORT
Ulvedalsvej 33
7

470 Karup J

Nej

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d.28. marls 2022

Nej

RappodkøbI28/3 2022
Rappoitæ.dig

2913

2022

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 28, mafts 2022

Nej

Statstilskud

eft er stormf ald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2022

Nej

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d,28, mafts 2022

Landzone

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for eiendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. marts 2022
Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?

Oplysninger er indhentet

Nej

d.28, matls 2022

Kommuneplaner
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . .
Oplysninger er indhentet a. Ze.

Åais zn)z

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

ja

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2022
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring e.jendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2O22

Nej

Se bilac.

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?
Oplysninger er indhentet d.28. mafts 2022

Nej

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic pipe?
Oplysninger er indhentet d.28. marls 2022

Nej

Landsplandirektiv " Udviklin gsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2O22

Nej

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsf orhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28, marls 2022
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Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28. marls 2022

Nej

Ulvedalsvej 33

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er rndhentet d. 28. marls 2022

Nej

7

470 Karup J

Rapponkøbl 28/3 2022

Medlemskab af spildevandsf orsynin g

Bapponfædig29/3 2022

Er der registreret medlemskab af spildevandsforsyningsselskab på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

Nej

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28. marls 2022

Privat vandf orsyningsanlæg

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaeg på e.jendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?
Nej
Oplysninger er indhentet d, 28. marls 2022

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

Ja

d.28. marts 2022

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 28. marts 2022

la

Jordforurening
J

ordf orurenin gsattest

Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2Q22

la, se bila6

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marls 2O22

Nej

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende i et område klassi{iceret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

Nej

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)?. Nej

Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2O22

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.....
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

Nej

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d.28. marls2022

Nej

Beslqlttet natur
Er der bes\ftede naturtyper eller beslqttede vandløb på ejendommen?...........................
Oplysninger er indhentet d. 28. maris 2022

Nej

Dc faktiske forhold på aealet afgør, om det er beskyttct eller cj. Regisaeringen er derfor vejlcdendc. Se appendix for
yderligerc infomation.

lnternationale naiurbesMtelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internatronalt naturbeskWelsesområde
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Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022
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Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.....
Oplysninger er indhentet d.28. marls 2022

Nej

Ulvedalsvej 33

7470Karup J
Rapportkøbt 28/3 2022

Rapponlæ.dig29/3 2022

Fredede fortidsmi nder, bygge- og beskyttel sesl i njer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebesMtelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebesMtelseslinjer på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, marts 2022

Nej

Beslqlttede sten- og jorddiger
Er der bes$ede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 28, matls 2Q22

Nej

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. marls 2022

Sø- og åbeslryttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 28. mafts 2022

Nej

Nej

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d, 28, maris 2022

Nej

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indentor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d, 28, marls 2O22

Nej

Strandbeskyttelsesl inj e
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d, 28. mafts 2022

Nej

Side 6
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Bygn i nger

Ulvedalsvej 33

Olietanke

7470 Karup

J

Er der

registreret oplysninger om olietanke på ejendommenT

la

Rappo^købt 28/3 2022
Rappoftlæidig29/3 2022

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK
724/2OO8).

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes,
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
slØjfes, herunder slølfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en
olietank skal sløjfes.
Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en
række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne
registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller
bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olieiankens registrering i BBR ikke i sig selv
er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Hvis der er svaret "Ja" til at der er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte
olietank ikke er vist i Ejendomsdatarappoften, fremgår detaljerede oplysninger om olietankene
af BBR-meddelelsen.
Oplysninger vedr. olietanke er indhentet d. 28. marts 2022

Matr.nr.9q Havredal Bv, Frederiks
0lietank
Nummer for teknisk anlæg.
Etableringsår.

..

I

... . . t9B5

.

Størrelsesklasse
Placering.

lndhold.

.....

Under 6.000

...

..

........

Mineralske olieprodukter (0lietankbekendtgørelsens

.

Kontakto

Nedgravet

\5, nr.

I 3)

inper

Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

I

Kommunen

- forklarinq.

Kontakt egen kommune

Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen7...................

2.74Okr

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 grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende iflere kommuner,
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for
opkrævningsejendommene i de Øvrige kommuner.
Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 28. marls 2022

Skatteår.

2027

.. . . . . . .
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Kommune.......

EJ€NDOMS
DATA

Grundskyld.

RAPPORT

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug.

.. .. .

..

..

.

.

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

.

Grundskyld af værdi af stuehus.......

Ulvedalsvej 33

Dækningsafgift, erhvervsejendomme.

7 470 Karup J

Dækningsafgift af forskelsværdi

Rappotlkøb|28/3 2022

Dækningsafgift af grundværdi...

Rappoftfæ'dig2913 2022

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme).

Skat ialt..........

KontaktoplVsninRer
Administrativ myndighed.

Kommunen

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

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til
den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere
salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den
vurderede ejendom og omgivelserne,
Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet
bedst muligi i økonomisk henseende.
lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 201 1-vurderingen
med fastsai nedsættelse (rabat).
Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 28. marts 2022
Vurderingsår. ..

..

Dato for seneste vurdering eller ændring.
Ejendomsværdi.

Grundværdi.....

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

KontaktoplvsninRer
Adminisvativ myndighed.
Telefonnummer.

Vurderingsstyrelsen

7222 1616

.........

www adresse............

https://www,vurdst.dk/

Side
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Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer- til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen?...

.la

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
f

orsyningsselskaber.

"

Rapporlkøb|28/3 2022
Rappofttætdig 2913 2022

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gaeld til kommunen, dvs. gæld der hælter 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.

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 (fu ejendomsskat, rykkergebyrer

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

Der tages forbehold for evt. inddnvelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forJalden 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. 28. marts
2022

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

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

alt........

r

3,691,20 kr

Gælden er opgjort pr........

06-o5-2022

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato...............

06-05-2022

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

Forfalden gæld bilag.......

opgørelsen.............

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

Nej

Se bilag

Cældsposter vedrørende: Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side 9 af 25
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vedrørende: Renter
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Side

l0

af 25

omsskat
303,78 kr
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29 / 3

2022
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Gældsooster vedrøre nde: Rvkker Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.

1,500,00 kr

Ulvedalsvej 33
7

470 Karup J

Rappottkøbt 28/3 2022

Aapponlæidig29/3 2022

Kontaktoplvsni nRer
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommenT

Landzone

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens g 34.
Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 28. mafts 2022

Zonestatus: Landzone
Matr.nr. 9q Havredal By, Frederiks

Andel af matrikel dækket af zonen.

r00%

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommenT
Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag.

Lokalplaner, vedtagne
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.
Oplysninger vedr. lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 28. marts 2022

Lokalplan: Havredal
Planens navn........
Plannummer.

........

Havredal

......

.

6.2

Kommune............

..

Navn på plandistrikt.

Havredal

Planstatus.

Viborg

VedtaEet

...........

Sidel2at25
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Rappottkøb|28/3 2022
Rappofttæidiq 2913 2022

j-09-200]
planforslag....
Dato for vedtagelse af p1an...........
,....24-O9-ZOOZ
Dato for ikrafttrædelse af p1an...........
..24-09-2002
Dato for start af offentliggørelsesperioden.
03-10-2001
Dato for slut på offentliggørelsesperioden.
2B-l l-2001
Generel anvendelse..............
Blandet bolig og erhverv
Er det sandt, at zonen ikke reguleres af planens bestemmelser?.
.......................Ja
Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?.
.......
Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser?.
..... Nej
Link til plandokument.............
................... Link
Dato for offentliggørelse af

O

Ja

Har planen en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?....... Nej
Specifik anvendelse: Boligområde
Specifik anvendelse.

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

Boligområde

.

Matr.nr, 9q Havredal By, Frederiks

Andel af matrikel dækket af plan..
Delområde

100

%

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

I

1

Delområdenummer.................
Generel anvendelse..............

Blandet bolig og erhverv

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets

bestemmelser?...................._..1a

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delområdets

bestemmelser?.................. . Nej

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af delområdets

bestemmelser?....................

Nej

........

1,5

etager.....
Maksimal bygningshøjde..
Det maksimale etageareal, der må opføres.
Det maksimale etageareal beregnes for................
Maksimalt antal

......

8,5 m

... I 75

m,

Den enkelte ejendom

Har delområdet en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?. Nej

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

Boligområde

Matr.nr.9q Havredal By, Frederiks
Andel af matrikelnummer dækket al delområdet.

t00%

KontaktoplVsninFer
Administrativ myndighed......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring

Kontakt egen kommune

Lokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. lokalplaner, forslag er indhentet d. 28. mafts2022

Kontaktoolysninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

Side 13

al 25
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Kommuneplaner
KommuneplaneT.........

Ulvedalsvej 33

7470Karup J
Rappo/lkøbl 28/3 2022
Rappotl lætdig 29/3 2022

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 iøbende revidere kommuneplanen.
Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansØgninger om byggetilladelse.
Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for
delområderne og som hovedregel angiver:
- arealets overordnede anvendelse
- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens største højde
- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn
Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 2A. marls 2022

Kommuneola n: KommuneDlan 201 7-2029
Planens

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

Kommuneplan

2O1l-2029

Kommune.......

..

Viborg

Dato for vedtagelse af plan........

2l -06-2017

Dato for ikrafttrædelse af plan.....

30-06-201 7

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

.....

Link

Matr.nr.9q Havredal By, Frederiks

Kontaktoplvsninger
Adminisvativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er indhentet d. 28. matls 2022

Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. kommuneplanramme,

vedtaget er indhentet d. 28. matls 2022

KommuneDlan: Havredal Blandet bol ie oe erhverv
Planens

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

Havredal Blandet bolig og erhverv

....

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

HAVR,CZ.Ot

......3241229

Navn på plandistrikt.......

........

Havredal

Planstatus.

.......

Vedtaget

......

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

Sidel4af25

....21,06-2017
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plan...........
Generel anvendelse......,........
Planzone........
Fremtidig planzone.........
Dato for ikrafttrædelse af
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470 Karup J

Rappodkøbt 28/3 2022

Rappofttætdig29/3 2022

..30-06-201

Landzone
. Landzone

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens

Maksimal bebyggelsesprocent. ..

..........

7

Blandet bolig og erhverv

bestemmelser?.

.

.....
..

etager.....
Maksimd bygningshøjde..
Mindst tilladte miljøklasse.......
Maksimali tilladte miljøk1asse................

Nej

.40

....

........

Maksimalt antal

o/o

1,5

...... 8,5

m

........................']
...........

j

Notat om generel anvendelse.... Liberale
erhverv; Ja Egentlige erhverv: Landbrugserhverv for områder i landzone, og mindre
erhvervsvirksomheder Detailhandel: Dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning
efter kriterier i retningslinje 2 om detailhandel, <a href="http://viborg,viewer.dkplan.niras.dk/
DKplan/dkplan,aspx?pageld=454" target='_blånk">Detailhandelsbestemmelser,

Notat om

områdeanvendelsen..............

retningslinje 2</a><br>

..........

Ja

8,5

m

Notat om bebyggelse....Maks, Bebvggelsesprocent:

-

Åben-lav 30%

-

Øvrig anvendelse 40% lYaks. Erageantal

I

%

lVaks. Bygningshøjde

Notat om miljø.... Miljøklasse I -3. Der kan
doB etableres butikker i miljøklasse 4 (butikker med natlevering), hvor de ikke medfører væsentlige støjgener.
Notat om

infrastruktur.....

... Område med særlige drikkevandsinteresser

Notat om lokalplan.... Kun restauration
og forlystelse hvis de er i overensstemmelse med retningslinje

L2, hotel og mindre tekniske

anlæg.

Notat, andet.... Åbentlav og tæt-lav boliger Detailhandel: Dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning
efter kriterier i retningslinje 2 om detailhandel, Detailhandelsbestemmelser, retningslinje 2. Der kan dog
etableres butikker i miljøklasse 4 (butikker med natlevering), hvor de ikke medfører væsentlige støjgener.

Link til

plandokument.............

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

Link

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

Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse
Specifik anvendelse.

.

..

Åben-lav boligbebyggelse

..

Maksimal bebyggelsesprocent.

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

Bebyggelsesprocenlen beregnes for...

.

.........

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

30

%

... Det enkelte jordstykke

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

Tæt-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse: Erhvervsområde
Specifik anvendelse......

Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Kontor- og serviceerhverv
Specifik anvendelse......

Kontor- og serviceerhveTv

Specifik anvendelse: Butikker
Specifik anvendelse............

Butikker

Specifik anvendelse: Publikumsorienterede serviceerhverv
Specifik anvendelse......

Publikumsorienterede serviceerhverv

Side15af25
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Specifik anvendelse: Jordbrugsområde
Specifik anvendelse.

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

lordbrugsområde

Matr.nr. 9q Havredal By, Frederiks
Andel af matrikel dækket af plan..

100

%

Ulvedalsvej 33

7470Karup J

Kommuneplanramme, forslag

nappoftkøbI 28/3 2022
Rappotlfæ'dig 29/3 2022

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 29. marls 2022

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 2g. marls 2022

Kommuneolan

inesstratepi 201 1

Planens navn....

Udviklingsstrategi 201

Kommune.......

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

Planstatus.

i

Viborg

Vedtaget

......

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

Fuld revison

Dato for vedtagelse af plan...

0z-l 1 -201 l

Dato for ikrafttrædelse af plan

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

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

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

05-01 -z0t z
Link

Matr.nr. 9q Havredal By, Frederiks

Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er jndhentet

d.29. mafts 2022

i2015

Kommuneplan: Udvikli
Planens navn...

Udviklingsstrategi 201 5

Plannummer....

Udvikiingsstrategi Z0l 5

Kommune.......
Planstatus.

.....

.

Omfang af revision.......

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

Viborg

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

Forslag

Fuld revison

Dato for offentliggørelse af planforslag, .. ...

24-06-20

Dato for start på offentliggørelsesperioden.

24-06-20r

5

24-08-20r

5

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..
Link til plandokument.............

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

Matr.nr, 9q Havredal By, Frederiks

Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Opfysninger vedr. kommuneplantillæ9, vedtaget er indhentet d. 29. mafts 2022

Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Side 16 af 25
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Oplysninger vedr. kommuneplantillæ9, forslag er indhentet d. 2A. matls 2O2Z

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Ulvedalsvej 33
7

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 28. marls 2022

470 Karup J

RapporlkøbI 28/3 2022

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Aappoft tætdig 29/3 2022

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. kommuneplantillaeg, wm, forslag er indhentet d. ZB. matLs 2O2Z

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?

la

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. 28. mafts 2022
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?

la

Soildevandsol an:HAO1 - Soildevandskloakeret (d er afledes kun soildevand)

kloakopland.....
Eksisterende kloaktype for området.....
Navn på område med

..........

HAOI

Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)

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

ejendommen er

beliggende?..

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

....

Nej

Matr.nr. 9q Havredal By, Frederiks

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

100

%

Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.

..

Kommunen

.

Kloakopland, forslag
Se forklaring under "Kloakopland, vedtågne"

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er lndhentet d. 28. mafts 2022
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?

Kontaktoplysninger
Adminislrativ myndighed....

Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 29. marts 2022

Side
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Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?.....

DATA
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Kontaktoplvsni nger

Ulvedalsvej 33

Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kontakt egen kommune

Nej

7470Karup J
Rapponkø61 28/3 2022
Rappoft læ'dig 29/3 2022

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag
Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"
Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 29. marls 2022
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller
Nej

delvist?........,

KontaktoplvsninRer
Administrativ

myndighed........

.......

Kommunen

Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal op{ylde.
Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale
kloaknet.
Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet

d.28. marls

2O2Z

Er matrikelnummeret beliggende inden{or et område, hvor der er udpeget renseklasse?

Nej

KontaktoplysninFer
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger

Kommunen

- forklaring.

Kontakt egen kommune

Spildevand og drikkevand
Aktuel le afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommenT
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
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan leese mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https;//ki.bbr.dk/bbr-vejledning.
Oplysninger vedr. aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 28. marls 2022

Matr.nr,9q Havredal Bv, Frederiks
Afløbsforhold.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

..

Kontaktoplvsni nger
Administrativ myndighed.......

Kommunen

Kontaktoplysnjnger - forklaring.

Kontakt egen kommune
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Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommenT
Privat vandf orsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, lx alment eller
privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet

d

. 28. marls 2022

Matr,nr.9o Havredal Bv, Frederiks
Vandforsyning.

.

Privat vandf orsyningsanlæg

.

Kontaktoplvsni nger
Administrativ myndighed....

Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysningen viser drikkevandsområder j kategorierne ,,Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal
være den bedst mulige. 3. Den naturlige bes$telse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. områder med drikkevandsinteresser (oD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke Iængere.
Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 28. matls 2022

Matr.nr. 9o

al Bv, Frederiks

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

0mråder på matriklen:
Type af område........

0mråder med særlige drikkevandsinteresser

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.

Kommunen

...

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i

et følsomt indvindingsområde?.

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for
OSD.
Der udpeges to typer af følsomme indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder
(NFl) og Sprøjtemiddetfølsomme indvindingsområder (SFl),
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Er matriklen beliggende i et følsomt indvindingsområde?

Ja

Ulvedalsvej 33
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0mråder på matriklen:

Rapponkøb|28/3 2022

Type af område........

7

Nitratfølsomme indvindingsområder (1 stk.)

Rappotl tætdig 29/3 2022

KontaktoplvsninRer
Administrativ myndighed......

Kommunen

Kontaktoplysninger - forklaring

Kontakt egen kommune
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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 rappoft". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af 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
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer
Elinstallationsrapport (kun for
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport
Forfalden gældsoversigi (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)

0rdforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret
(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de {aktiske forhold på ejendommen, også selvom

de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af
elendommen.

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

lstandsrapport

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

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

elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objeKiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og IuldfØrelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.

Byggeskad efors ikri ng
Siden l. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle
tilfaelde 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.

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 elendommen.

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.

Flexboligtilladelse
En flexboligtilladelse udstedes af kommunen. En fleksboligtilladelse giver ejeren af en helårsbolig mulighed

for at benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret tjl senere at vende tilbage at benytte boligen
til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan følge enten ejer eller selve
ejendommen.

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

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

lndef rysning af grundskyldsstigning
Fra2OlB-2O21 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. lndefrysningen betyder,
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som fØrst
tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Ejendoms- og Brundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for elendomsskatter(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlaegning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 201 1-vurderingen nedsat med 2%
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen lra2O14.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skØn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
ejendomsvaerdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 201 1 og for
erhvervsejendomme fra 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 iØlgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget beVder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysninq
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens S 4 og en række sektorlove.
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leieboliger. 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 lx om
huslejens størreise.

Ulvedalsvej 33

Arbejderbolig

7470 Karup

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

J
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Rappon lædig 29/3 2022

lordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig algiftpå2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages at enkØbe( af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en aflØsningssum.

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

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

Lokalplaner
Grundeierne 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 strld med principperne i planen.

-

La ndz onetilladelser
En landzonetilladelse udstedes ai kommunen. Den kraeves 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 af lokalplaner og er grundlag for behandling
af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

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

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m.
De er en del af den overordnede fiTsiske 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, Le.ire, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Baltic Pipe er en ny gastransmissjonsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark.
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i
Polen.
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Landsplandirektiv "Udvikl
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Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne
til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af
sammenhængende naturområder styrkes.
Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller
mil.iøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.
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Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
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Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat almenl
vandforsyningsanlæg.

Påbud/dispensationer/anbefalinger

vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

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

6rundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategonsering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for a1 beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
Hvis eJendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger {or
anvendelse af arealerne på ejendommen.

J

ordforu ren ingsattest

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

Kortlagt jordforurening
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 N2)
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

0mrådeklassif icering
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassiiicering.
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,jL S 7, nr. I i bekendtgørelse om indberetning af
.lordforurenin gsdata.

Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende
det til skovbrugsformå|. Med fredskovspligten følger desuden en raekke 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
Besllyttet natur kan være besMtede naturtyper eller vandløb jf. naturbesMelsesloven S 3. Hvis elendommen
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på ejendommen.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
lnternationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis elendommen er beliggende indentor et område med internationale besl<yttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000

ml. Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse e.iendomme 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:
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f

ortidsm inder og fortidsm indebeskyttelseslinjer

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

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

5kovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for
private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha lnden for byggelinjen er der forbud mod at
bygge.

5ø- og åbeskyttelseslinjer
Søbes$telseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. lnden for besMtelseslinjen er der generelt forbud mod ændringel
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer iterrænet, beplantningen o.l.

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

Klitfredningslinje
Klitfredningstinjen 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.

Strand beskyttelsesl inj e
I åbne landskaber ligger

strandbesMelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m

eller mindre fra kysten. lnden for en strandbesl!y'ttelseslinje 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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Bilag
Bilag dannet 28/3 2022

Ulvedalsvej 33,7 470 Karup

J

Ejendommens adresse:.....

Ulvedalsvej 33, 7470 Karup j

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

....

.. 9q Havredal By, Frederiks

..... l3l4mz

.

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

;.;;-il:::

Kommune:......
Ejerforhold:......

Privatpersoner eller interessentskab

... ll5mz

Enhedens samlede areal:...
Anvendelse:..

..

.. Fritliggende enfamiliehus

.

...,..''.'4
...'.'',.....2

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

Detalieret inf ormation om omfattede matrikelnumre
Matr.nr.9q Havredal By, Frederiks

$h?

EnxvenvsstynELsEr

RapportlD: 6358cada-df83-46ad-ae0c-b3c996lad34e
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RAPPORT
Ulvedalsvej 33

7470Karup J
Bilag dannetzS/3

2022

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

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

mv)
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter Jra den nye e.iendomsskattebillet, bør kommunen kontaKes.
Vedr. beløb sendt til lnddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning

fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.
Oplysninger vedr. forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 28. marts

2022
Er der forfalden gæld på ejendommen?...

............Ja

Forfalden gæld i

I3,693,20

alt........

Gælden er opgjort pr........

kr

06,05-2022

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato..

...........

.....

06-05-2022

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

..........Nej

.. ....

Gældsooste r vedrørende: Eiendomsskat
Gæld

vbdrørende..........................

'Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

I L889,42 kr

Beløb.

. 1.369,86 kr

...........

Forfaldsdato.

0l -07-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

............Ja

Beløb.

...711,75kr

...........

Forfaldsdato.

..

0t -07-2020

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

... 466,50

...........

Forfaldsdato.

..

0

.

1

kr

-07-2020

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT

............Ja

Beløb........

... 172,16

Forfaldsdato.

01-07-2020

Side2af1l

kr
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Er belØbet sendt til inddrivelse hos SKAT
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Beløb.

.. . . .. . . .. .

Forfaldsdato.

Ulvedalsvej 33
7

470 Karup

Ja

....

.

,87 kr

21

01-07-2020

....

Er belØbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.. . . ...Nej

Beløb.

.

J

Bilag dannel 28/3 2022

...........

forfaldsdato.

...

1

0t

.

369,86

kr

-01 -2021

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Ja

Beløb.

...838,75

kr

..........

Forfaldsdato.

.

...

01 -01

.

-z0zl

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb.

... 526,88

..........

Forfaldsdato.

.

.. ld

kr

0l -01 -2021

.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.....,......Ja

Beløb.

... I 75,88 kr

....,.....

Fodaldsdato.

.

...

0l-01-2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............jd

Beløb.

....

.. . . .. . . . .

Forfaldsdato.

.

...

21 ,87 kr

01-01-2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb.

. r.169,86 kr

..........

Forfaldsdato.

.

...

01-07 -2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

ld

Beløb.

,.. 838,75

kr

...........

Forfaldsdato.

...

01-07,2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Beløb.

... 526,87 kr

...........

forfaldsdato.

...

jd

0t -07-2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Beløb.

... 175,87

..........

Forfaldsdato.

.

...

kr

01-07 2021

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............1d

Beløb.

....

..........

Forfaldsdato.

.

...

21

,87 kr

0t -07-202

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Side3af11

1

..........Nej
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Beløb.
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470 Karup J

Bllag dannet2S/3 2022

... 607,50

...........

Forfaldsdato.

...

kr

0l -0r -2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

la

Beløb.

...l7B,Br

kr

.. . . . . . .. ..

Forfaldsdato. ..

.

0l

.

-01

-2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............]a

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

...

25,65 kr

01-o1-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

. 1.369,86 kr

.

0t -0r -2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

ld

Beløb.

...59r,50

kr

..........

Forfaldsdato.

.

0t -0t -2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Beløb.

... 507,50 kr

..........

Forfaldsdato.

.

Ja

0t -01 -2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............1d

Cældsposter vedrørende: Renter Eiendomsskat
Gæld

vedrørende..........................

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb.

...

303,78 kr

,...

...........

Forfaldsdato.

Renter Ejendomsskat

10,98 kr

28-07-2020

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb.

....

...........

Forfaldsdato.

10,95 kr

02-08-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb............

....

Forfaldsdato.

06-09-2020

....

10,98 kr

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb............

....

Forfaldsdato.

04-t 0-2020

...

Nej

I 0,96 kr

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........

Beløb........

......

Forfaldsdato.

3t -t 2-2020

Side4af11

Nej

5,48 kr
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Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

EJENDOMS
DATA
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Beløb.......

5,48 kr

Forfaldsdato.

Ulvedalsvej 33

Nej

...

)t

.

-12-2020

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Nej

7470Karup J
Bilag dannel 28/3 2022

Beløb.

...........

Forfaldsdato.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Fl^l^h

Forfaldsdato.

..

.

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

......

.

t,B7

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beiøb.

......

..........

Forfaldsdato.

.

...

)l

.

1,87 kr

. ........

Beløb.

......

.. . . . . . . . .

.

...

lt

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb,

-t 2-2020

..........

Forfaldsdato.

..

Nej

0,69 kr

...

11 -1

.

2,7070

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

Nej

0,69 kr

..........

...........

Forfaldsdato.

Nej

-12-2020

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Forfaldsdato.

kr

f1 -t2-2020

....

Nej

..... 0,09

.

kr

l1 -12-2020

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

, . ......Nej

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

0,09 kr

3l -12-2020

.

..........

Nej

...........

Forfaldsdato.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

......

.

...

0l

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Side5afll

2,85 kr

0r-2022

..........

Nel
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Beløb.
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.. . . . . . . ,.

Forfaldsdato.

......

.

1,87 kr

01,01,2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.........Nej

Ulvedalsvej 33

Beløb.

......

7470Karup J

Forfaldsdato.

Bilåg dannet 2813 2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

.

.. .

..........

Forfaldsdato.

0,69 kr

01-o1-2022

.

..........Nej

.

....

Er beløbet sendt til inddnvelse hos SKAT

Beløb.

.,....

...........

Forfaldsdato.

5,48 kr

0l -0r -2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb.

......

..........

Forfaldsdato.

.

...

3,36 kr

0l -01 -2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Nej

Beløb.

......

I

..........

Forfaldsdato.

.

2,1

kr

0l -ol -2022

....

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT.

. ........

Beløb.

...... 0,70 kr

..........

Forfaldsdato.

.

...

ot -01 -2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

Nej

..........

Nej

.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

...

5,48 kr

0l -0r -2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb.

,.....

..........

Fodaldsdato.

.

.. .

3,36 kr

0l -0r -2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

Nej

..........

Nej

...........

Forfaldsdato.

...

.

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb........,

......

Forfaldsdato.

0t -0r -2022

SideOafll

0,70 kr
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Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Nej
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Beløb.

..........

Forfaldsdato.

Ulvedalsvej 33

......

.

...

0l

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

-01

0,09 kr

-2022

..........

Nej

7470Karup J
Bllag

dannet2Ag 2022

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

.

....

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.

.....0,10

...........

Forfaldsdato....

r 1 -01 -2022

"

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

.. .

Nej

5,48 kr

11-01-207.2

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

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

...........

Forfaldsdato.

kr

.........

Nej

...........

Forfaldsdato.

.. .

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

...........

Forfaldsdato.

.. .

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

......

.

5,48 kr

01-02-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

..........Nej

Beløb.

,.....

...........

Forfaldsdato.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

2,85 kr

01-02-2022

....

..........

Nej

...........

Forfaldsdato.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb............

......

Forfaldsdato.

01-02-202?

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Side7al1l

0,69 kr

..........

Nej

80

Beløb.

..........

,.....

.
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RAPPORT

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

Ulvedalsvej 33

0,09 kr

01,02-2022

....

..........

Nej

Beløb............

7470Karup J

Forfaldsdato.

Bilag dannel2AB 2022

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT

Beløb.

.. .

.. . .

.......

Forfaldsdato.

.

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato. ..

......

.

.

2,1 1 kr

o1 -02-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

.........

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

"

0,70 kr

01-02-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb..

Nej

..........Nej

"........

Forfaldsdato.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

......

.. . . . . . . . . .

Forfaldsdato.

3,16 kr

01-02-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........Nej

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

z,r

..........

Beløb.

......

..........

.

...

kr

01 -02-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Forfaldsdato.

I

Nej

0,70 kr

o1-02-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb............
Forfaldsdato.

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb........

......

Forfaldsdato.

01-02-2022

SideSafll

2,43 k(
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Er beløbet sendt til inddrivelse hos S1(AT

Nej
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Beløb............
Forfaldsdato.

Ulvedalsvej 33

.... .. O,72

...

kr

01-02-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

7470Karup J
Bilag dannet 2813 2022

Beløb.

...........

Forfaldsdato.

....

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

,.....

.

...

5,48 kr

01-02-2022

.

Er beløbet sendt til inddrlvelse hos SKAT

..........Nej

Beløb.

......237

...........

Forfaldsdato.

..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

kr

ol-02-2022

..

..........

Nej

.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

.

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb.

...........

Forfaldsdato.

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

...... t,B7

.

kr

ol-03-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

..........Nej

Beløb.

,.....

..........

Forfaldsdato.

.

0t -03-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

0,69 kr

.....-....

Nej

.

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

..

,.....

.

5,48 kr

0l -03-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Sidegalll

..........

Nej

82

Beløb.

EJENDOMS

DATA
RAPPORT
Ulvedalsvej 33
7

470 Karup J

Bilag danner2S/s 2022

........,.

Forfaldsdato.

,.....

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.
I

..........

3,16 kr

0r -03-2022

....

..........Nej
2,1

.

orfaldsdato.....

..........

Forfaldsdato.

kr

01,03-2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

I

Nej

.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

......

.

..

0,09 kr

0t -01-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb.

......

..........

Forfaldsdato.

.

...

01

.

5,48 kr

-03-2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb.

......

...........

Forfaldsdato.

..

01

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

Nej

Nel

1,36 kr

-03-2022

. .... ...Nej

.

..

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..

........

Forfaldsdato...

.

-

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

..........

Forfaldsdato.

..

......

.

0,09 kr

01-03-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..........

Beløb.

......

..........

Forfaldsdato.

.

..........

Forfaldsdato.

..

2,43 kr

01-03-202?

...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

Nej

. ........Nej

.

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb........

......0,10

Fodaldsdato.

0r -03-2022

Sidel0af11

kr
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Er beløbei sendt til inddrivelse hos SKAT,

EJENDOMS
DATA

RAPPORT

Beløb.

5,48 kr

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

Forfaldsdato.

Ulvedalsvej 33

Nej

...

01-03-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Nej

7470Karup J
Bilag dannet2S/3 2022

Beløb.

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

Forfaldsdato.

...

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

...........

Forfaldsdato.

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.

....

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

Forfaldsdato.

...

95,18 kr

06-05-2022

.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............Ja

Cældsposter vedrørende: Rvkker Eiendomsskat
Gæld vedrørende.

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

Rykker Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

r.500,00

Beløb.

.. 250,00 kr

..........

Forfaldsdato.

.

kr

28-07-2020

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

,...........ja

Beløb............

... 250,00

Forfaldsdato.

02-03-202 I

....

kr

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

............Ja

Beløb............

...250,00

Forfaldsdato.

25-08-202r

....

kr

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Beløb.

... 250,00 kr

..........

Forfaldsdato.

.

27-10-20?l

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

............la

Beløb.

... 250,00

..........

Forfaldsdato.

.

kr

06-02-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

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

Beløb.

... 250,00 kr

..........

Forfaldsdato.

.

Ja

02-03-2022

....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Sidel1 af11

............1d l^

e

EIENDOMS
DATA
RAPPORT
Ulvedalsvej 33

7470Karup J
Bilag dannet2S/s 2022
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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 (grundskylo, skorstensfejning, rottebekæmpelse,
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på
den faste eiendom 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.

Side12af11

o
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EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr,nr. 9q, Havredal By, Frederiks
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 28. mafts 2022.
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og Effektivi:

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus
Offentlig

-

-

-

Privatfælles
Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)
Planlagi nedkl.assif icering

-

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offenttige, private iælles eller
private/almene/udlagte private fællos. Status for veje/stier uden farvemarkerihg er ikke oplyst. KontaK kommunen for oplysning om disse.
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Danmarks Miljdportal
Dat,a

Jo

*r;t miljøet r Danmark

Den 28-03-2022, kl. 14:49

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 mairiklen. 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

Havredal By, Frederiks

Matrikelnummer

9q

Region
Kommune

Region Midtjylland
Viborg Kommune

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

i

N

h

.,.,1":

I
!
I

Udgået EfterKortlægning
Udgået FørKortlægning
Jordforuenrng. V2

l.
I
'jf

.L

I

Fo Nuanceret

Ft Nuarceret
F2 Nuanceret

Jordioruening. Vt

Lokaliseret {uafklåret)

n\

eåouc-nniu

ffi

eåorø -tærrgeryeende yitkår

Yl

:

tlt

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

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København
www.m iljoeportal. dk

V,

b5 1 a9e

1

a- 27 b9
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Danrnarks hl illdpartal
iata rtnr trtrljt{r}I : il l;rma.k

Den 28-03-2022, kl. 14:49

er
Adresse
Mail

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
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.

KsrRmune

Adresse
Mail
Web

Prinsens Alle S | 8800 Viborg
viborg @viborg

_d

k

http:i/viborg.d k/d b/Kommune. nsf/Alle/F 64 D 5206023C 0C 5 CC12S7 234OO431 5 E B ?
OpenD ocument
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København

www. m iljoeportal. dk

V,

b51

a9e 1 a-27 b9 - 46 c6- a3 1 2-7 0l 0 ea2a230f
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Danmarks Miljdpartal
D.ri.: ortr rntljØ{t i Danrn.:rt.

Den 28-03-2022, kl. 14:49

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

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau2 (V2), hvis der ertilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
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.
høj grad af sikkerhed kan lægges

Lokaliseret (uaf klaret)
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til korilægning.
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviieter 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 "Udgået før korlægning',

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

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

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 tilfælde 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:/iarealinformation.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 regisirering af jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2o14 efter de hjemler, der er fastsat.
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. m iljoeportal.dk

b51 a9e1 a-27 b9-46c6-a3
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2-7 Of0ea2a23Of
Side 3 af 3

89

Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
Fra:

Anette Hedegaard

Sendt:
Tit:
Emne:

21. marts 202209:47
Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
VS: Sagsnr. 800533 - Debitornr. 0021 106305

Vedhæftede filer:

Signaturbevis.txt

<

anhe@viborg.dk>

Hej Jette

Hermed en opgørelse over Ulvedalsvej 33 pr. auktionsdato
Krav
Ejendomsskat
Renter
Rykkergebyr

Afgifter
Gebyr for underretning
I

I

Beløb
1,1.999,42

208,60
1.500,00
0

900,00

ndefrossen gru ndskyld

0

alt

L4.4gg,O2

Med venlig hilsen

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

ulnoRc
KOMMUNE

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

o€

FODBOYOFEST I VIBORG
Danmark - tuerbeidsj*n 12. a pril lOJ2

Fra: Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater <ivp@leoniadvokater.dk>
Sendt: 15. marts 2022I5:3J.
Til : bs-opkrævning

< bs-opkraevn ing@vibore.d k>
Emne: Sagsnr. 800533 - Debitornr.0021106305

Der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom til den 6. maj 2022.
Jeg har brug for en fuldstændig, specificeret opgørelse over alle restancer vedrørende ejendomsskat
pr. auktionsdagen.

Vil I sende den til mig?
1

90

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

lette Virklund Pedersen
Advokatsekretær
Direkte nr.87 27 48 25

leoni

advskater
Advokatpartnerselskab
Sct, Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

Tlf.

Cvr,

86 62 06 00
36 03 05 34

www, leon iadvokater, dk

OBS - Vi behandler personoolvsninoer om diq
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved ai ktikte ner
httos : //www, leon iadvokater. d k/om-os/orivafl ivspoliti k, aspx

FORTROLIGHEDi Denne mail og vedhaeftede filer indeholder muligt
fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst
omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indholdet til
andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere indholdet.

2

9l_

{i

rvsKI

BAN

K

Lou Advokatfirma

Inkasso Privat
Klampenborgvej 2O5
28oo Lyngby
Telefon B9B9 9132
E-mail kbd@ivskebank.dk
L6.O3.2022

Eiendommen

U

lvedalsvei 33 HawedalTATol(^r1tEl

Ejer: Christian Kjær Lindberg ref. 256365
leg anmelder føtgende tilgodehavende pr. auktionsdagen
dern O6.O5.2O22

vedrørende ejerpantebrev

stort

Kolonne 1:
Kolonne 2:
Kolonne 3:

Kolonne4:
vedrørende realkreditpantebrev

Kolonne l:
Kolonne 2:
Kolonne 3:

Kolonne4:

kr. l-71-.0O0,0O

Kr
Kr
Kr
Kr

stort

7L.OLg,S7

o,oo
o,oo
7L.OLg,57
kr. 457.000,O0

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

395.5O3,32

o,oo
o,oo
396.5O3,32

leg beder dig sende saLgsopstil.lingen med henvisning til sag nummer
Venlig hilsen
lyske Bank A/S

Kristina Bisgaard, 8989 9231-

Inkasso Privat

SWIFT Code IYBADKKK

CVR-ff. 17616617

92

Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
Fra:

info@nodeco.dk på vegne af info <info@nodeco.dk>
29. marts 202211:15
Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater
Registreret: Vedr. vores krav itvangsauktionen over ejendom beliggende
Ulvedalsvej 33,7470 Karup Jylland

Sendt:

Til:
Emne:

RrcrsrRrner EMATL* | Srruor

KRveTERET

)u har modtaget en krypteret e-mailfra info. For at besvare denne e-mail krypteret, venligst klik h6r.

På vegne af vores klient Ultimo Portfolio lnvestment S.A. (tidligere Basisbank ) skaljeg herved til brug for Deres
udarbejdelse af salgsopstilling opgøre min klients krav pr. auktionsdagen, således:

Hovedstol

Kr.84.175,90

Rente IO,93%% fra d. 06.05.2021. til d. 06.05.2022
Omkostninger
lndbetalinger

Kr.

9.200,43
970,00
Kr. 3.000,00

Kr.

I

alt kr. 91,.346,33

Vi skal gøre opmærksom på at vi har udlæg i 85.145,00 kr. ifølge stempel på fogedrekvisitionen.
Beløbet skal anføres i kolonne

1-

og 4.

Et eksemplar af salgsopstillingen bedes fremsendt når denne foreligger.

Vi gøl. opmærksom på at vi ikke ønsker at gøre brug af portalen flexya, hvorfor De bedes fremsende
korrespondance til os pr mail, vedhæftninger bedes fremsendes som pDF filer.
Har I yderligere spørgsmåler lvelkommen til at kontakte os på tlf. 70202755 eller mail info@nodeco.dk
Med venlig hilsen / Best regards

Med venlig hilsen

i

Best regards

Nordic Debt Collection AS
Helle Søgård Sommer

Sagsbehandler
Tlf.: +45 70 20 27 55
E-mail: info@nodeco.dk

HO DE:co
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig informere afsenderen og derefter slette mailen
uden at videresende eller kopiere den.
This message may contain confidential information. lf you have received this message by mistake, we kindly ask you to notify the sender and
delete the message without forwarding or copying it

DANTY}*+
FIRMATøJ

- vi er eksperter i

dtbejdstøj

Leoni advokater
Sct. Mathias Gade 95B

8800 Viborg

Viborg, 28. marts 2022

Saesnr.: 800533 MK/JVP.

Vores tilgodehavende pr. 6. maj 2022

Restgæld 02.03.2020

Kr

1,1.177,00

Renter O2|O3-2Ott28/02-21 8% p.a

Kr

894,00

p.a

Kr

965,00

8% p.a

Kr

199,00

Renter OL/03-21.til
Renter

I

28/02-22

01./03-22fl06/05-22

8o/o

Kr.

alt

t3.226,00

Med venlig hilsen

l-ona Larsøn
Lone Larsen
Danlyx Firmatøj A/S

Danlyx Firmatøj A/S
Livøvej 35,
8800 Viborg

Tff.: +45 4444O4O2

danlyxqdanlyx.dk
www.danlyx.dk

Handelsbanken Viborg
Kto.:7643 OOO1173574
CVR. nr.32443125
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Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater
Fra:

Tina Hermansen <tina.hermansen@loxam.dk> på vegne af DK Advokat
< advokat@loxam.dk>
28. marts 202210:24
iette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
Vedr.: Vs: Sagsnr. 800533 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende
Ulvedalsvej 33,7470 Karup J, tilhørende Christian Kjær Lindberg
Panthaveropl. - udlæg nr.14.pdf

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Hej Jette,

Tak for din mail.
Jeg kan bekræfte at det oplyste beløb/udlæg fortsat er det korrekte, som skal oplyses ved tvangsaktionen
På forhånd tak.

Med venlig hilsen

/

Best regards

Customer Service
LOXAM A/S

Fabriksparken 30-32
DK-2600 Glostrup

Tel.

Mail

+45 46767920
debitor@loxam.dk

Web www.loxam.dk

{?lsxÅifi
LOXAFI Rental & Access |HVITERER

30. - 51. marts ri

?.

aprit

,zzkl.il

-

14

H$ik hnl cA sc hvllkcrr d.*9 din

tirrrJ rrr pa t-urkr+dlrl & F,rcei:ook

Fra:
Tit:
Dato:
Emne:

'+

TtL

få,?å,

i{toåå*#tå*,.

*fdcling holder

"4be

ffil
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nt Huc

|t

ln r

Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater <jvp@leoniadvokater.dk>
"viborg@loxam.dk" <viborg@loxam.dk>
27-03-2022 13:09
Sagsnr. 800533 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Ulvedalsvej 39, 7470 Karup J, tilhørende Christian Kjær Lindberg

95

Se venligst vedhæftede.
OBS på svarfrist 30. marts 2022 eller inden.
Pft.

Med venlig hilsen

Jette Virklund Pedersen
Advokatsekretær
Direkte nr. 87 27 48 25

#fi- advokater
leoni

Advokatpa rtn e rselska b
Sct. Mathias Gade 96

Ttf. 86 62 06

B

Cvr.36 03 05 34

BB00 Viborg

www. leon iadvokater.

00
d

k

OBS - Vi behandler personoolysninger om dio
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles
og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved at klikke her
r
ik
FORTROLIGIIED: Denne mail og vedhæftede filer indehorder
muiigt
fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er rette modtager, bedes
du venligst
omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse
indhoidet til
andre, anvende det til noget formål elier gemme eller
kopiere indholdet"

2
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Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Susanne Guldbæk Samuelsen - Dansand A/S <Scs@dansand.dk>
25. marts 202214:47
Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
VS: sagsnr. 800533 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Ulvedalsvej 33,
7470 Karup J, tilhørende Christian (ær Lindberg
20220325 1 439 57 7 93.pdl; Pa nthave ro p l. pt. b r.. pdf

Hej

Vores tilgodehavende er de kr. 49.674,OO

-

se vedlagte fra sidst sagen var i fogedretten

Med venlig hilsen lMit freundlichen GriiBen lBest regards,
Susanne Samuelsen

Bogholder
tlf.: +45 87 20 65 35 (direkte|
sgs@dansand.dk

r{54

et

a

i,,

Fra: Kell Etler Nielsen - Dansand A/S <ken@dansand.dk>

Sendt: 25. marts 20221,1:57
Til: Susanne Guldbæk Samuelsen - Dansand A/S <SGS@dansand.dk>
Emne: VS: Sagsnr. 800533 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Ulvedalsvej 33,7470 Karup j, tilhørende
Christian Kjær Lindberg

Med venlig hilsen lMit freundlichen GriiBen lBest regards,

KellEtler Nielsen
Økonomichef

tlf.: +45 87 20 65 31 (direkte)
ken@dansand.dk

$ s4

BANSAilgArs

o.rr,,lr Bl ;rr, .;h lli l lirri',tr,.;,.Rr.r,4.,
l;l .ir, Irli,t
r1, ilr .ir. $! g i l.! t.r
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Fra: Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater <ivp@leoniadvokater.dk>

Sendt: 25. marts 20221.I:33
Til: Kell Etler Nielsen - Dansand A/S <ken@dansand.dk>
Emne: Sagsnr. 800533 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Ulvedalsvej 33,747O Karup
Christian Kjær Lindberg

J,

tilhørende

Til Dansand A/S
Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Jette Virklund Pedersen
Advokatsekretær
Direkte nr.87 27 48 25

leoni

advokater
Advokatpa rtnerselska b
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

OBS

-

Trf.

86 62 06 00
36 03 05 34
www. leoniadvokater.dk

Cvr.

Vi behandler oersonoolvsninoer om dio

Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved al klikke trer

https ://www. leoniadvokater.dklom-os/privatlivspolitik,asox

FORTROLiGHED: Denne mail og vedhæfteoe filer indeholder muligt
fortrolige oplysninger. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst
omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indholdet til

andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere indholdet.

Denne e-mail kan indeholde oplysninger af fortrolig karakter og er udelukkende beregnet for den ovenfor nævnte modtager. Såfremt De ved en
fejltagelse hal modtaget denne e-mail, beder vi Dem returnere e-mailen trl os uclen at videresende, distribuere eller kopiere denne på nogen vis. Tak for
Deres ulejlighed.
The information contained in this message rnay be CONFIDENTIAL and is rntended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the
information or copying ofthis message is prohibited. Ifyou are not the addressee, please noti$r the sender immediately by r.eturn e-mail and delete this
message.

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertrauhch und ausschlie8lich fiir den Empfånger gedacht. Falls Sie fålschlicherweise diese E-Mail bekornmen haben sollten,
wir Sie, die E-Mail an uns zurt-ickzusenden. Zudem bitten wir Sie diese E-Mail weder an Dritte weiterzuleiten, zu vertiffentlichen oder zu
kopieren. Vielen Dank fi.ir Ihr Verståndnis.
so bitten
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Advokatpartnerselskab
Godthåbsvej 4
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NC total vl Christian Kjær Lindberg
Ulvedalsvej 33
747O Karup J, CVR nr,3O852788

I henhold til vedlagte fundament anmoder jeg fogedretten om at beranrme sagen til foretagelse
fogedretten, og fordringen opgøres såledesl
Fak.nr. 228663 af 2A-L2-70L7, lev, af Dansand nr. 50, lev. den
12-12-2017
Rente (1,5?o pr. påbegyndt måned) fra 2B't2-2A1 7 til 04-05-2018
Fak.nr, 228663 af 2A42-2017,lev. af Dansand nr, 50, lev. den

t2-12-2017

kr,

4.253,65

kr.

346,36
15.951,19

kr,

Rente {1,57o pr. påbegyndt måned) fra 28-12-20r7 til 04-05,2018
Fak,nr. 228663 af 2O-I2-2AI7, lev. af Dansand nr, 50, lev. den

kr.

1.435,61

kr.

15.951,19

Incassogebyr
Kompensationsbeløb
Renle (1,59o pr. påbegyndt måned)
Fak,nr. 2294A5 af 07-02-2018, lev.
Rente (1,5olo pr. påbegyndt måned)
Fak.nr. 229400 af O7-O2-2ALB, lev.
Rente (1,5Yo pr. påbegyndt måned)

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

100,00
100,00
100,00
310,00
1.435,61

-5.000,00

kr.

47.544,42

2A-12-2017
Rykkergebyr 10-01-20 1B
Rykkergebyr 07 -lz-ZOLB

Incassoomkostninger
Indbetalt af debitor

I

alt

Fogedgebyr

fra 30-12-2017 til 04-05-2018
af Dansand nr. 50
fra 15-02-2018 til 04-05-201g
af Dansand nr. 50
fra 15-02-2018 til 04-05-2018
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ffinmrkstedt
'Kæælurud
I

alt

kr

48.474,42

Yderligere renter og omkostninger ved fogedforretningens afholdelse forbeholdes.

I tllfælde af, at fogedforretningen til foretagelse af udlæg er afskåret efter retspleJelovens 5 49O, stk. 1' anmodes fogedretten om alligevel at gennemføre fogedforretningen
med henblik på afbrydelse af forældelse, og endvidere for det fulde belåb, jf. herved'retsplejelovens

S 49O,

stk, 3.

Jeg har samtidig hermed bedt mit bogholderi om at overføre fogedafgiften

0216, 4069133649.

ill fogedrettens kt. nr.

Inkassolovens g 10 er iagttaget.

f
Jeg anmoder venligsi om, at sagen behandles som telefonretsmøde, såfremt fogedretten i medfør

af RPL $ 506 giver tilladelse hertil,

I den forbindelse bedes fogedretten venligst ringe

op på direkte tlf. nr. g7 2e 64 57, hvor
telefonen bliver besvaret af en medarbejder med mødekompetence, alternativt tlf.nr.
69 13 71 38' 69 13 71 13 og 69 13 7t L2., som alle tilhører medarbejdere med mødekom-

petence,

Med venlig hilsen
Brockstedt-Kaalund

Marianne Sørensen
mso@bklaw,dk
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Horsens, 30-03-2022

Lowell
Lanqmarksvej 57 D
8700 Horsens

Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96
8800 Viborg

Telefon

B

76 2A

2A 2A

mail.dk@lowell. com

Lowell Danmark A/S

Cv.-nr.

ta 45 79 7o

Gironr.

019-0543

Bank:

Kravet op9øres pr. auktionsdatoen d. 06,05.2022 således:

Tilgodehavende udlæ9
Rente 7,55 o/o pr. år
I alt

DKK
DKK
DKK

28.409,00
2.L44.OO

30.553.00

Indbetaling kan ske til vores konto i Danske Bank reg. 4073, konto 0000 190543
med henvisning til sagsnummer 1012911 - 335622 / BOBEH.
Med venlig hilsen

Lowell Danmark

A,/S

Team Administration of Estate
Dir. tlf

76 28 28 55

E-mail

Bobehandling,dk@lowell.com

019-0543
DABADKKK

IBANi

DK8930000000190543

Tvangsauktionsopgørelse vedr. Ulvedalsvej 33, Havred al, 7 47o rGrup J,
tilhørende Christian Kjær Lindberg
rmed fre mse n des tva n gsa u ktio nso pg øre lse ved r. oven naevnte eje ndo m.

9477

Kontonr.

BIC/SWIFI:

Voft sagsnr. 1012911 - 335622 / BOBEH / Deres sags.nr. gOO533
Kreditor: CIRCLE K DANMARK A/S.

He

Reg.nr,

qfo
ItyÅ tt

KØBERVEJLEI}NING - TVANGSAUICTION O\rER
FAST EJENI}OUI
a"

Salgsopstillirag.

salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den
skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsenflige forhold.
salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, derfindes
i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfaerdiges af den, der har anmodet
om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.

salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra internettet,
hvor der annonceres og informeres
om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi.

z" Købesufitrme!?
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
1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning.

g. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skar man medbringe skrifflig
originarfurdmagt.
Byder man for et selskab eller lignende, skal
man medbringe en aktuel tegningsudskrift
Det er ikke muligt at byde skriftrigt eiler via erektroniske
medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynligg
ør, atmankan opfylde sit bud. Bud på auktion
er bindende.
Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der
skar holdes ny auktion.

4. Sikkerhed
øjestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes
opfylderse.
Sikkerheden udgør:
H

n
o
o

dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3)
/a af de dækkede haeftelser, der kan kræves udbetalt
(salgsopstillingens kolonne 4) og
størstebeløbet

101
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I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det
nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet.
Man kan ikke indrette sig på, at
man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat
eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende
får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne
tilet nyt auktionsmøde
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til
10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.

Sikkerhed kan stilles ved:

.
"
n
n

kontanter
bankgaranti (ikke tidsbegraenset eller betinget)
advokatindeståerse (kun hvis rettighedshaverne accepterer
dette)
"Den lille sikkerhed" kan stilles ved Mobilepay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, lånebevis,
dokumentation for nødvendige midler
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges
til at betale med. stilles sikkerheden kontant,
skal man bruge "dobbelt" likviditet.

sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene
er opfyldt.
F. Ny

auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Den' der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed
for omkostningerne herved. Beløbet udgør
normalt op til 10.000 kr.
udaekkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammersragsaftale.
En hammerslagsaftale er
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodei om ny auktion.
Konsekvensen er, at ejendommen saelges til højestbydende
på 1. auktion, og at ny auktion ikke
afholdes.

6. R.åderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen,
når fogedretten har modtaget hele
sikkerhedsstillersen for au ktionsvil kårenes opfyrderse.

skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed
over ejendommen, når den ny auktion har
været afholdt.
En køber skal forrente den dækkede gaeld fra tidspunktet
for første auktion.

7.

Auktionsskøde

Via www'tinqlvsninq.dk kan køber selv oprette et auktionsskøde,
når auktionsafgiften og eventuel
moms er betalt' Køber skal vedhæfte en udskrift af
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra
samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen
og alle de rettighedshavere, der har
beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der
kaldes størstebeløbet. lngen af dokumenterne må
indeholde oplysninger om personnumre.

102
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Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til
underskrift og i den forbindelse
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem.
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift
ved at oprette et
transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde
overdrages. Transportskødet skal
også vedhæftes sammen med de andre dokumenter.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at
anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udaekkede hæftelser.
Du kan leese mere om digitale auktionsskøder her

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven
og SKAT.dk -

ti n g

lysn in gsafg iftsvej ledn inge n.

103

veJledning i brug af sargsopstilling
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Frioritetsopgønelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr

lndeholder en opgørerse

auktionsdato.

udlaeg m'v',

jfr.

af den pågærdende

fordringshavers tirgodehavende pr. auk_
evt.- påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso
^samt
vilkårenes pkt. 6A. Hvis beldoet er ansat skønsmæssigt.

tionsdagen med renter

fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 erenten lig summen af koronnerne 2 og

2. Kolonne

Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet
Bemærk

eiler rig summen af koronne 4.

lndeholder resigaeld, der kan overtages af auktionskøberen,
såfremt denne ikke er
pantraver eller på anden måde berettiget, idet
disse rettighedshavui" r"n have en

Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tittæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne

3

særlig retsstilling, f.eks. i henhold tiltvan[sauktionsklausul.
{ealkrediflån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tillaoetse til at
overlage oisse tan. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
lndeholder beløb' der skal.betales inden 4 uger efter
auktionens slutning, jfr. vlkårenes
pkt' 6A' Betaling af ejerskifteafdrag i anledni-ng
af auktion.."lg .r,"i rr,L inden 4 uger
efter auktionen. Er betaringsfristån i panteirevet rængere, anvendes
denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer ellelr
andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

I

ndeholderbeløb, derskar betares inden 6månederefterauktionens
srutning.

På

foretages.

en

opgørerse af kravene. såfremt der på auktio
.auktionen
fremkommer andre oprysninger end oe'i satgJopstiilingen
anførie, skar opstiilingen æn_

enderig

dres ioverensstemmelse med de nye oplysniriger.

Auktionskøberen skar efter erhververse af ejendommen på
enderig auktion uden
"
hensyn til de i auktionsvilkårene
anførte frisår betale fremtidige teiminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmerse med de
for disse haefterser gærdende

vilkår.

Afgifter m.v. til det offenilige,

jfr. vilkårenes pkf. 6C:

Auktionsafgiften udgør kr. 1.500,-. Afgiften forfarder ved
auktionens srutning
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

1.750 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr

+

kr;

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størsteberøbet, derskar
erræg ges udover
auktions buddeti henhold til salgsopstillingen.
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af 15. decemb er ryina,som ændret ved bekendtgørelse nr. rzr af
3r. marts
1982, bekendtgørelse nr' 866 af18. december 1989 og bekendtiø""1..
nr. 896 afzr. december 1990 og bekendtgørelse nr.

5r9 afrT.juni zoo3.
3..

Aukt!onen omfatter

Aultionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger
og driftsmateriei, derunder maskiner og tekniske

unLg

ur

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet ari, der hører til ejendommen, og ved

driftsinventar

".til.'ur
landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning,!ødning,
afgrøder m.v.

Ejendommen m'v' sælges, som den er ved auktionen med de .åttigheaer
og forpligteiser, hvormed den tilhører den
nuværende ejer.
Hvis ejendommen elier en del af denne er udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er
betalt på auktionstidspunkret.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet
aftinglysningslovens g 3, stk. z.

2. Salgsopstiting

Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særrig
salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser
og byrder og oplyser endvidere om andre forhold
vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være
af væsentlig b"ryanirg for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor.

3, Senvitutten

rm.v"
Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende
ud over auktionsbudet skal overtage eller opfylde
serwitutter, brugsrettigheder, aftægts-, liwente- elier lignenåe forpligtelser.

4. Al'lktionsbudet rn.v.

Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange,
at en bydende straks sandslmliggør, at han kan op$ride sit
bud. Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten.
Ejendommen sæiges til den højstbydende, hvis dennes bud
antages (se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion
skal afholdes
Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud,
indtil auktionen er sluftet. Meddeles der i henhold til
pkt' 7 udsættelse med henbli\
tilvejebringelse af sikkerhed, gælderbundetheden, indtil sikkerheden
er stillet. Skal der
e-"
afholdes ny auktion i henhold til
retsplejelovens $ 576, er samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af
den nye auktion, dog højst i 6 uger efter første auktion. på den
,rlr" Ånion er kun det bud bindende, der får hammerslag.

5. Ejendonnrnens overtageise

Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen fået udsættelse
til at stilie sikkerhed for opfiddelse af
auktionsvilkårene, overtages ejendommen dog først, når sikkerheden
er stillet.
Køberen sørger selv for - om nødvendigt ad retsiig vej - 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.

6. Køberens forpllgtelsen

a. Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det rækker, til dækning afhæftelserne
i prioritetsordenen. Hæftelsernes nøjagtige
størrelse oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfrldes således :

a'

Køberen overtager de hæftelser, der ikke kan kræves udbetalt.
overtagelsen er dog betinget af, at restancer og
eventuelle særlige afdrag betales inden uger efter auktionens
4
srutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetait.
Beløb' der skal betales efter pkt. b, betales inden 6 måneder
efter auktionens slutning. Eventuei kursgevinst ved indfrielse
af iånene tilfalder køberen, ligesom han bærer eventuelt kurstab
samt tab ved, at koritantlån med særlige indfrielsesvilkår
må indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende.
Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen,
når der bliver fuld dækning til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den første auktion
med den rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale
om en indekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden
som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering.
overstiger auktionsbudet, hvad der kræves til dæknins for-pantehavÅe,
tiifalder det overslcydende beløb den hidtidige
ejer af ejendommen' Beløbet forrentes med en årlig rJnte,
der svarer til den fastsatte referencesats med et tiliæg pur %.
z
som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken
har fastsat henholdsvis pr. den r. januar og den r.
juli det pågældende år.

b. Eeløb, der skal betales ud over auktionsbudet

under auktionen oplyses arten og størrelsen afde omkostninger,
som køberen skal betale ud over auktionsbudet. Det
samme gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og and.e pli"gter,
som køberen skal betale eller overtage ud over
auktionsbudet' På auktionen oplyses et størstebeløb fo., h''adler'skal
betales, og hvilke krav og pligter, der kan overtages.
Afkrav, der typisk skal udredes eller overtages ud over auktionsbudet,
kan særligt nævnes:
a' Aulitionsrekvirentens-udlægsomkostninger og omkostninger
ved gennemførelse af auktionen, herunder salær til
advokat samt honorar til en af fogedrettens=antaget sag\,ndig.

b'

salær og rejseomkostnnger

til repræsentanterne for

de anJre i ejendommen berettigede.

vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende rettighedshavere
får andel i auktionsbudet. ved d"lri, doknirg
nedsættes salærkravet forholdsmæssigt. Er auktionen rek rireå
af et konkursbo
ti;;o, hvori gælden ikke er
vedgået, betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
"11..
c. Ejendomsskatterestancer.

d. Brandforsikringsbidrag.
e. Gade-, vej-

og fortovsbidrag.

f. Spildevands-

og kloakbidrag.

g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene
vandforsrmingsanlæg.

h'

Brugspanthavers underskud efter aftroldelse af nødvendige udgifter
ved besty,relse, drift og vedligeholdeise m.v. af
ejendommen' overskud afskrives i brugspanthaverens fordrlng
oi derefter i aen i ø*lg bedJt berettigedes fordring.
i' Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drlft og veålifehoidelse
m.v., som er afholdt af auktionsrekvirenten,
selv om ejendommen ikke har været taget til brugeligt panl
j' Krav' der i henhold til lejeiovgivningen, brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen
er gældende mod enhver
uden tinglysning. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet,
,rå.ude-, inå.n I ugei
tionun, slutning til rette
vedkommende.
"n..'u,rt
,

e"

Afgifter m.v. til det offea?trige i amlednimE af

a. Fogedrettens udgifter
b. Auktionsafgift

aelktioalem

De under a-b næ'nte udgifter m.v. betares ved auktionens
srutning.
og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen
følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med toldvæsenet.

c' Køberen betaler eventuel merværdiafgift (moms)

7" Køberens sskkerhedssti!ge[se
Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stiile
sikkerhed for op$rldeise af auktionsviikårene.
sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede
værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde,
som godkendes affogedretten. Sikkerhedens størrelse skai svare
til:

a. Restancer m.v., jfr. plt. 64' litra a,
b. r/+ af de hæftelser, der kan kræves udbetalt jfr. pkt. 64. iitra
b, og
c. størstebeløbet, cier skal betales ud over auktjonsbudet, jfr.
pkt. 68.
sikkerheden kan dog hverken være mindre end et års renieuågift
afde overtagne prioriteter eiler mindre end værdien af
det tilbehør, der medfølger ejendommen, med tillæg
af % a.r i.i"inat*gt, hvis ejendommen helt eller delvis er udlejet.
Ved borrforpagtede landbrugsejendomme dog med tillæg
af r års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen, kan for sit vedkommenae
uaae før og efter denne give afkald på
sikkerhedsstillelse' Gives der afkald fra nogle, men ikke fra
alle, kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse
end ovenfor nævnt' sikkerheden kan dog ikke være mindre
end r års renteudgift af de overtagne prioriteter. Stilles den
krævende sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og hammersiaget
annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages.
Fogedretten kan dog i stedet udsætte auktionen og give højstbyående
den frist på ikke o"". i åug. til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkoJninger,
aer rrit være forbund.et med afholdelse af nyt auktionsmøde.

8. Køberens nlisligholdelse

Hvis køberen ikke opSrlder aulitionsvilkårene, kan enhver,
der i anledning afauktionen kan rette krav mod køberen,
kræve' at det solgte sættes til en ny og eneste auktion
lmisiighota"tr.rurrt tion) for køberens risiko, således at køberen skal
tilsvare, hvad der måtte bydes mindre på den ny auktion,
uJen at have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke
har givet afkald på sikkerhedsstillelse, kræve, at den af
køberen stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles
blandtle berettigede i a"n .*t t<etølge, de har krav på at
blive frldestgjort. Bringer dette ikke køberens misligåoldel."
dl;h;;, kan der herefter kræves afholdt
Begæres sikkerheden først realiseret efter afholdelse
af misligholdålsesauktion, kan sikkerheden alene benynes
til
dækning af det tab, der er opstået ved, at der er bud.t *inare"pamisligholdelsesauktionen.

9. Auktlonsskøde

Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfiddt, kan han
kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til ham. Køberen
skal tage skøde på ejendommen inden r år efter auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være
forbundet med urlstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelse
af hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder,
der it<t<e ofnaeae dækning på auktionen.

L0. Auktionsvilkårenes f'ravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for
køberen, medmindre auktionen angår
landbrugseller udlejningsejendom.

LL. Saerlige vilkår
(Elt. forslag til særlige vilkår fremgår af salgsopstillingen)

en

forretnings-, industri-,
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Vejledning ! brug af salgsonstilling
Frioritetsopgøneåsen
tr. Fordring opgjort pn. auktionsdato
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende
pr. auktionsdagen med renter samt evt.
påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, ,tåtæg
-.u.,1å. vilkårenes pkt. 64 uvis beløbet er ansat skønsmæssigt,
skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne z og eller lig summen
3
af kolonne 4.

2' Restgaeld på hæftelser, der kan forventes overtaget rned tlllæg af uforfa[dr.se
nenten

Indeholder restgæld, der kan overtages afauktionskøberen, såfr-emt
denne ikke er panthaver eller på anden måde
berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling,
f.eks. i henhoid til wangsauktionsklausul.
Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normali'få
tilladelse tii at overtale disse lån. Disse lån skal
derfor medtages i denne kolonne.

3' Restancer og evt" ejersklf'teafdrag på ?ræftelsen,

den kasl

forventes o\rertaget

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens
slutning, jfr, vilkårenes pkt. 6A. Betaling af
ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg tkul tk" inden uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet
4
længere, anvendes denne-frist. Tilsvarende regler anvendes vå
betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsaultionklausuler, der kan påberåbes.

4" hlæftelser, der knæwes indfniet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens
slutning.

Bemærk:

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene.
såfremt der på aulitionen fremkommer andre oplysninger end de
i salgsopstillingen anførte, skai opstiliingen ændres i overensstem*eir"
mud de nye oplysninger.

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig
auktion uden hensl,n til de i auktionsvilkårene anførte
frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtagå i
o.,rerensstemmelse med de for disse hæftelser
gældende vilkår.

Afgifter m.v.

tEB

det offenillge, jfr. vllkårenes pkt. 6e:

Auktionsafgiften udgør o,5%. Afgiften beregnes af auktiånsbudet med
tillæg af, hvad der skal udredes ud over
auktionsbudet samt værdien afprivatretligå byrder og servitutter.
afgiften iorfalder ved auktionens siutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

ved ind'levering til tinglysning betales en registreringsafgift, som
udgør o,6%. Afgiften forhøjes til nærmeste roo kr. Hertil
lægges fast afgift på r.66o kr,

ott* dqif:t

m'v' er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet
i henhold til

salgsopstllllngen.

