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Salgsopstilling
(Købsnøgle)

til brug for
tvangsauktion over fast ejendom

AS nr.

Ejendommens matr.nr

Beliggende

Tilhørende

Boende

AS nr. 2-29/2022

9fa, Overlund By, Asmild

Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg

Ronny Pauli Nielsen

Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg

Auktionstidspunkt

Auktionssted

Rekvirent, hæftelse nr

Ved advokat

Journalnr.

10. juni 2022 kl. t0.30

Retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg

Viborg Kommune - Ejendomsskatterestancer

Advokat Ole Thiel

800537 lo'

Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori

Ejendomsværdi pr.

Vurdering i.h.t. Rpl g 562

Areal ifølge tingbogen

Forsikringsforhold

Ejendomsskatter

og afgifter for året2O22
andrager og omfatter

Forslag til særlige
vilkår ifølge auktions-

Parcelhus

01-10-2020, kr. 1.850,000,00 heraf grundværdi kr. 527.400,00

Ej foretaget

839 m2 heraf vej 0 m2

GF Forsikring

L2.7 25,7O, jf. ejd.skattebilet

Nej

vilkårenes 't1

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

Se vedhæftede bilag til nærværende salgsopstilling

Lejemål Nej

Se vedhæftede kopi af tingbogsattestByrder og servitutter
(evt. honvisning til vedhæftet tingbog)
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Beskrivelse af ejendommen beliggende spangsbjerg AIle 10, 8g00 viborg

Ejendommen er et parcelhus bygget itræ og med betontagsten

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus og en friiliggende carport.

Hvad angår areal, henvises til BBR-meddelelse.

I ejendommen findes bryggers med vaskemaskine/tørretumbler, køkken med kølifrys samt ovn, to toiletter,
stue samt fem værelser.

lfølge BBR-ejermeddelelse er opførelsesåret 2002

Fremvisning vilfinde sted fredag den 3. juni2022 kl. 14.00. Erder ingen tilmeldte senest den2. juni2022kt
12.00, vilder ikke være nogen fremvisning.
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Prioritetsopgørelse

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

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr. '1

Totalkredit A/S
Realkred itpantebrev tinglyst 22.08.2076 for
kr. 2.228.000,00 til Totalkredit A/S. Rentetil-
pasningslån. Kvartårlig ydelse kr. 4.425,32.
Særlige indfrielsesvilkår, jf. vedlagte brev.
Kursrisikoen ved indfrielse påhviler auktions-
køber.
tk. inkasso@totalkred it. d k

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 2

Vestjysk Bank A/S Viborg
Ejerpantebrev tinglyst den 18.10.2004 med
kr.297.224,00 til Vestjysk Bank.
vi-
borg @vestjyskba n k. d k/l ba@vestjyskba n k. d k/
gmh @vestjyskba nk.d k

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 3

Vestjysk Bank A/S Viborg
Ejerpantebrev tinglyst den 18.10.2004 for kr.
253.833,00 til Vestjysk Bank.

vi-
bo rg @vestj ys kba n k. d k/l ba @ vestjys kba n k. d k/
gm h@vestjyskban k.d k

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 4

Lowell A/S
Udlæg tinglyst 01.02.2018 med kr. 9.005,00
til Lindorff Danmark A/S - nu Lowell Danmark
A/S. Medtaget beløb i følge opgørelse fra Lo-
well,

Bobehandling.dk@lowell.com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 5

Basisbank.dk
Udlæg tinglyst den 19.02.2018 med kr.
23.536,00 til Basisbank n/S. Medtaget for
det tinglyste beløb.

indd rivelse@basisban k. dk

4. Hæftelser

cer kræves indtet

0,00

0,00

330.419,38

330.419,39

282.373,57

6t2.792,95

4.570,00

6L7.362,95

23.536,00

1. Fordring

opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld

på hæftelser, der kan
foruentes overtaget,

med tillæg af
uforfaldne renter

3. Restancer

og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftelser

der kan foruentes

overtaget

2.236.040,96 2.23t.404,t0 4.636,86

2.236.040,96 2.23r.404,r0 4.636,86

330.419,38 0,00 0,00

2.566.460,34 2.237.404,I0 4.636,86

282.373,57 0,00 0,00

2.848.833,91 2.237.404,t0 4.636,86

4.570,00 0,00 0 00

2.853.403,91 2.23r.404,10 4.636,86

23.536,00 0,00 0,00

2.876.939,97 2.237.404,t0 4.636,86I alt ved budsum kr 640.898,95



Prioritetsopgørelse

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

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr. 6

4finance ApS

Udlæg tinglyst den 12.03.2018 med kr.
7.576,00 til 4finance ApS. Medtaget for det
tinglyste beløb.

den mark@4finance.com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 7

Ikano Bank, Filial af Ikano Bank AB (Publ),
Sverige

Udlæg tinglyst den 30.05.2018 med kr.
20.884,00, Medtaget for det tinglyste beløb
debitor@ikano.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 8

Hald Ege WS
v/Jesper Bjerregaard
Udlæg tinglyst den 17.08.2018 med kr.
13.318,00 til Jesper Bjerregaard. Medtaget
for det tinglyste beløb.

mail@haldegevvs.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 9

Scanleasing Danmark A/S
Udlæg tinglyst den 24.05.2019 med kr.
90.871,00 til Sanleasing Danmark A/S under
konkurs. Medtaget for det tinglyste beløb.
jss@ gorrissenfederspiel. com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 10

Norlys Energi A/S (tidl. Eniig Energi A/S)
Udlæg tinglyst den 13.08.2019 med kr.
6.178,00. Medtaget beløb i følge opgørelse
fra Collectia Finansservice.
info@collectiafs. dk

4. Hæftelser

der kræves ind6et

640.898,95

7.576,00

648.474,95

20.884,00

669.358,95

13.318,00

682.676,95

90.871,00

773.547,95

5.255,04

Fordring

opgjort pr.

auktionsdato

2.876.939,9r

2. Restgæld

på hæftelser, der kan
foryentes overtaget,

med tillæg af
uforfaldne renter

2.23I.404,tO

3. Restancer

og evt. ejerskifte-
afdrag på hæftelser
der kan foruentes

overtaget

4.636,86

7.576,00 0,00 0,00

2.884.515,91 2.237.404,70 4.636,86

20.884,00 0,00 0 00

2.905.399,91 2.23t.404,rO 4.636,86

13.318,00 0,00 0,00

2.978.717,9t 2.237.404,I0 4.636,86

90.871,00 0,00 0,00

3.009.588,91 2.237.404,10 4.636,86

5.255,04 0,00 0,00

3.014.843,95 2.23t.404,tO 4.636,86I alt ved budsum kr 778.802,99



Prioritetsopgørelse

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

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr. 11

Bank Norwegian AS

Udlæg tinglyst den 20.02.2020 med kr.
28.276,00. Medtaget beløb i følge opgørelse
fra Lowell.

Bobehandling.dk@lowell.com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 12

BMC Auto A/S
Udlæg tinglyst den 15.06.2020 med kr.
8.732,00. Medtaget for det tinglyste beløb
uo@bmc.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 13

Circle K Danmark A/S
Udlæg tinglyst den 16.06.2020 med kr.
9.803,00. Medtaget beløb ifølge opgørelse fra
Lowell.

Bobehandli ng.dk@lowell. com

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 14

BMC Leasing A/S
Udlæg tinglyst 05.10.2020 med kr.
46.4t8,00. Medtaget for det tinglyste beløb
uo@bmc.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr. 15

Jysk-El ApS

Udlæg tinglyst den 08.02.2021 med kr.
6.153,00. Medtaget beløb ifølge mail fra Dan-
ske Inkasso.

iysk-el @jVsk-el.dklh pa@danskei nkasso.d k

4. Hæftelser

der kræves ind7et

778.802,99

35.062,00

813.864,99

8.732,00

822.596,99

10.543,00

833.139,99

46.478,00

879.557,99

6.660,45

Fordring

opgjort pr.

auktionsdato

3.014.843,95

2. Restgæld

på hæftelser, der kan
foruentes overtaget,

med tillæg af
uforfaldne renter

2.237.404,L0

3. Restancer

09 evt. ejerskifte-

afdrag på hæftelser

der kan foruent€s

overtaget

4.636,86

35.062,00 0,00 0,00

3.049.905,95 2.23L404,IO 4.636,86

8.732,00 0,00 0,00

3.058.637,95 2.231.404,70 4.636,86

10.543,00 0,00 0,00

3.069.180,95 2.23L.404,t0 4.636,86

46.418,00 0 00 0,00

3.115.598,95 2.23L.404,tO 4.636,86

6.660,45 0,00 0 00

3.122.259,40 2.23t.404,10 4.636,86I alt ved budsum kr 886.2t8,44



Prioritetsopgørelse

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

bemærkninger, f.eks. tvangsauktionsklausul,

Hæftelse nr. 16

Poul Henning Sødrup Nielsen
Mariann Nielsen

Udlæg tinglyst den 07.L0.202t for kr.
L4.7OO,OO til Poul Henning Sødrup Nielsen og
Mariann Nielsen. Medtaget for det tinglyste
beløb.
phsn@tdcnet.dk

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr

I alt ved budsum kr

Hæftelse nr

4. Hæftelser

der kræves ind8et

886.278,44

14.700,00

900.918,44

Fordring

opgjort pr.

auktionsdato

3.122.259,40

2. Restgæld

på hæftelser, der kan
foruentes overtaget,

med tillæg af
uforfaldne renter

2.237.4O4,L0

3. Restancer

og evt. ejerskifte-

afdrag på hæftelser,

der kan foruentes

overtaget

4.636,86

L4.700,00 0,00 000,

3,136.959,40 2.23L404,LO 4.636,86

I alt ved budsum kr



Afslutningsside

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

Transport

Hæftelse nr. 17

Overlund WS ApS under konkurs
Udlæg tinglyst den 12.01.2022 med kr.
6.462,00 til Overlund WS ApS under konkurs
ved kurator Birgitte Jørgensen, Dahl Advo-
katpartnerselskab. Medtaget for det tinglyste
beløb.

bij@dahllaw.dk

A. Total

B. Størstebeløb, Cer skat betales/overtages

udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 68 :

Heraf kontant at betale inden 4 uger :

Geeld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet)

Om art og atuikling oplyses:

4. Hæftelser 9

der kræves indfriet

900.918,44

6.462,O0

907.380,44

67.480,81

67.480,81

0,00

1. Fordring

opgjort pr.

auktionsdato

2. Restgæld

på hæftelser, der kån

foruentes overtaget,

med tillæg af
uforfaldne renter

3. Restancer

og €vt. e.ierskifte-

afdrag på hæftelser,

der kan foruentes

overtaget

3.136.959,40 2.23L404,t0 4.636,86

6.462,00 0,00 0 00

3.743.421,4O 2.23t.404,r0 4.636,86

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:

a. rekvirentens udlægs- og auktions-
omkostninger

/salæreroehvrmv) kr 34'866,63

b. rettighedshavernes

mødesalærer m.v. kr. 1.250,00

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

c. restancevedrørende:

1. ejendomsskatter kr. 27 .364,18 jf. opgørelse.

2. vejbidrag m.v. kr. 0,00

3. kloakbidrag m.v. kr. 0,00

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00

5. vandafgifter kr. 0,00

6. brandforsikringsbidrag kr. 3.000,00 Anslået beløb.

7. krav i.h.t. leje- eller
brandsikrinqslovgivning kr. 0'00

8. andet, jfr. specifikation kr. 0,00

G. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen. Se den påtrykte tekst på omstagets inderside.

Ved et auktionsbud på kr. 1.850.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retspleje-
loven $562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. pkt. 7 kr. 72.LI7,67.

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 12. maj 2022 af Advokat ole Thiel
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OPGØRELSE
af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor kr
1.850.000,00 (offentlig ejendomsvurdering pr. 01.10.2020)

dfi- 10

Rekvirentens udlæg og omkostninger:
Gebyr auktionsbegæring

Gebyr ejendomsdatarapport

Kopiering af salgsopstillinger

Befordring (besigtigelse + fremvisning)

Statstidende

Itvang.dk

Rekvirentsalær incl. moms

I alt

Beregn ing af rekvirentsalær:
Offentlig ejendomsvu rdering pr. 01 .1 0.2020
+ 25% tiltæg

Beregningsgrundlag

0,60/o af beregn ingsgru ndlaget
grundgebyr

+ 25o/o moms

Rekvirentsalær

Størstebeløbet:
Rekvirentens udlæg og omkostninger
Rettighedshavers mødesalær

Ejendomsskatterestancer, jf. opgørelse
Brandforsikringsrestancer, anslået
Befordring til panthavere, anslået
I alt

Sikkerhedsstillelse
Størstebeløbet
Restancer
lalt

kr. 1.500,00

kr. 70,00

kr. 225,00

kr. 40,38

kr. 187,50

kr. 4.250,00

kr. 28.593,75

kr. 34.866,63

kr. 1.850.000,00

kr. 462.500.00

kr. 2.312.500,00

kr. 13.875,00

kr. 9.000,00

kr. 22.875,00

kr. 5.718,75

kr. 28.593,75

kr. 34.866,63

kr. 1.250,00

kr. 27.364,18

kr. 3.000,00

kr. 1.000,00

kr. 67.480,81

kr. 67.480,81

kr. 4.636,86

kr. 72.117,67
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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 ejen-
domsværdi eller købesum.

Hertil kommer udgifter til auktionsafgift kr. 1.500,00 samt evt. salær til advokat for berigtigelse af auktionsad-
komst m.v.

dfi- 11
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TILIIEG TIL SALCSOPSTILLING
De angiune oplysninger i besktiuelsen ef qienda\m,en er giu,et dels på baggrund af en uisuelbesigtisetse (ilcke saiwdis) of ejenårå^åo, og a$ nå qiii*nd af oprysninser lra ofentri-se resistre som tcai iåaeiiåig; i;ii H*ii*g, rigea"i, ,"tåfii"ntrn euer d,ennes repræsentantkan drages til ansaar for tueii[tqit,- ig' ;ntereiier"dt I*;;;; opfordres til, efrer forudsåendehenu endelse til relevt?enten, selu ;i ;;;bdg 

" 
ej endommen.

Der tages forbehold for tredemandsrettigbeder samt hårde hvidevarernes/evt. brændeovns brugbarhedog tilstedeværelse efter h,angsauldionen,

Beskrivelse

Generelle forbehold

Auktionskøber kan ikke uden videre påregne at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne. Evt.Iiebhavere (en køber,.rler ikke har pani i *i*aool*"1 å"r.nerstående pantiavere anmodes om at rcttefonrdgående henræadelse til krediiforeningø ør 
"t 

npoaiak oJ"gioul** om, hvoryidt gældsovertagelsevil kunne opnås' Et selskab (Aps, eller a/s) nå forudse d;*ppl"rende personlig hæftelse. $amtyk-keerHæring udsted€s ikke før gældsoveågete eller evt. irdeil;; afBnet er sket.

Hvis aultionskøber enten i umiddelbar tilknytning til auktionen eller senere måtte ønske at indfri real_kredit lån, der ved tvangsauktionen opnåedc l"r ,fi* Aåri, iåiiog, sker dette i orærensstemmelse medreallaeditinstitunets til enhver d,il gæideade ri.i"aJigr iffil*ttnar, såfremr re$ta'cerne betares tilrealkreditinstitutterne senere end den ro, i månedeo, Å. rrtg"i;i;r;;;;;;il;;ff"den, vil der på,løbe yderligere mcrarenter, som skal betales af auktionskøber.

Auktionskøber overtager ejendommen i den stsnd, sog deu erog forefindes, og må selv drage omqorg foroprydning på egen bekostning. Auktiorrskøber må endvidere seti arage omsorg og bekoste udeænerse aftidligere ejerflejer ogrerlet denn€s eftertadæ r*n* *it**i Åtil 
"*r.rr.

Rekvirenten har ikke nænnere kendskab til ejendommen og fraskriver sig derfor etlvert ansvar for fakti-ske' juridiske såvel t9T ry'itk" fejl og mangler ved uiuoaJroÅuo. aunionstøuer kan således ikke gørenogen form for mangelsbeføjelser gældende, ået være rts ii;.f ophævelse af auktionskøbet, forholds-mæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Ansvarsfraskrivelsen qæl{er.4! f"il, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennesgrundareal, samt eventuelle jordbundsforhi4 rtur"a"ir.in;;;; -.r., og for den lovlige benynelse afejendommen i henholdtil de gældende regler. Ansvarsfraskrivelån gælder både s\iulte fejl og mangler afenhver art, såvel juridlske som faktlstte måger.

Lov om fortrydelsesret ved køb affast ejendom gælder ikke på tvangeauktion, og auktionskøber er såledesbundet af sit bud' Der et ikke udarbejået astandsrupport,^og'roni-"konsekvens heraf kan auktionskøberikke tegne ejerskift eforsikrin g,

Det bemær&es' at auktion*løber selv ckal drage g*r"q for rettirlig betaling af alle terminsydelser, ejen-doneskåtter ra.v,, der har rettidig-betatingsd;g efter aui<tione* rdfiil;:.ffi;,å#i,?nr* om auk_tio*skøber modteger opftræ\einguloort rffå .i
Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.

q



Tingbogsattest

Udskrevet 09.05.2022 11:43:32

Spangsbjerg Alle 10
8800 Viborg

8470677

09.04.2001
Overlund By, Asmild
0009fa
839 m2
0m2

Der findes ingen servitutter på ejendommen

Ejendorn:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer
Areal:
Heraf vej:

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:

Dokument:
Dokumenttype:
Datolløbenummer

Adkomster

Skøde
30.09.2002-26677-69

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

360.000 DKK
360.000 DKK

30.09.2002

Købesum:
Kontant købesum
Købesum ialt:

Dato for overtagelse

Dokument:
Dokumenttype:
Datolløbenummer:

Skøde
03.07.2008-14760-69

09.45.2022 11.43:32 Side 1 af 25



I4Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Ronny Pauli Nielsen
230769-****
1t1

1.072.398 DKK
1.072.398 DKK

03.07.2008

Købesum:
Kontant købesum
Købesum ialt:

Dato for overtagelse:

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

Hæftelser

22.08.20 1 6- 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning

TOTALKREDIT A/S
21832278

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer
Navn:
Cpr-nr.:

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

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
I

Senest påtegnet:

09.05.2022 11 43:32 Side 2 af 25



Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Meddelelseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr.:

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

25.O8.2016 10:58:41

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

Vestjysk Bank A/S
34631328

Vestjysk Bank ÆS
Torvet 4
7620 Lemvig
34631328

01 .09.2009-000385251 6
1

297.224 DKK
Vestjysk Bank ÆS
34631 328

15

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

Senest påtegnet:
Dato:

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

lMeddelelseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Fu ldnnagtsbestemmelser:

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
I

25.08.2016 1 1 :01:13

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

Vestjysk Bank ÆS
34631328

09.05.2022 11 43:32 Side 3 af 25



16
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr

Vestjysk Bank ÆS
Torvet 4
7620 Lemvig
34631328

0 1 .09.2009-000385251 7
1

253.833 DKK
Vestjysk Bank A/S
34631 328

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

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

01 .02.2018- 1 009534927
4
Udlæg
9.005 DKK
0%

LINDORFF DANMARK ÆS
18457970

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

22.08.20 1 6- 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulig hed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anrnærkningen;
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

09.052A22 11:43:32 Side 4 af 25



T7

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

18.1 0.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

1 9.02.2018- 1 009577025
5
Udlæg
23.536 DKK
0 o/o

BASISBANK A/S
25213483

Ronny Pauli Nielsen
230769-*n**

22.08 .20 1 6- 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

Debitorer
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

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

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

09.05.2022 11 4332 Side 5 af 25



18Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokurnent:
Datolløbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
Udlæg
7.576 DKK
0 o/o

4FINANCE ApS
32557864

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

22.0 8.20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anmærkninger:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

Daholløbenummerl
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

Dato/løbenummerl
Prioritet:

09.05.2022 11 43:32 Side 6 af 25



l9Hovedstol
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

9.005 DKK
LINDORFF DANMARK A/S

19.02.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

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

30.05.201 8-1 009825923
7

Udlæg
20.884 DKK
0%

TKANO BANK, FILIAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE
28148321

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.08 .20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK

Kreditorer:
Navn:

Cvr-nr

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anrnærkninger:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:

Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:

05.05.2022 11:43:32 Side 7 af 25



20Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummerl
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

19.O2.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

I 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

Kredltorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

17 .08.2018- 1 0 1 0034637
8
Udlæg
13.318 DKK
0%

Jesper Bjerregaard
231069-****

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.0 8.20 1 6- 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mu lig hed for afdragsfri hed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

18.10.2004-30027-69
2

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:

09.05.2022 11:4332 Side I af 25



2LDokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.1 0.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK A/S

1 9 .02.20 1 8- 1 00957 7 025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

12.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.20 1 8-1 009825923
7

20.884 DKK
IKANO BANK, FtLtAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokurnent:
Datolløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol: ,

Rentesats:

24.05.2019- 1 0 1 07643 1 0
I
Udlæg
90.871 DKK
0%

SCANLEASING DANMARK ÆS
36037024

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:

09.05.2022 11 43:32

22.08.20 1 6- 1 007 52s37 7

Side 9 af 25



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

Kreditor

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

22
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afd ragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

1 B. 1 0.200 4-30027 -69
2
Ejerpantebrev
297 _224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9.02.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK A/S

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 8-1 009825923
7
20.884 DKK
TKANO BANK, FtLtAL AF IKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 01 0034637
8
13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

Dokument:

09.05.2022 11:4332 Side 1O af 25



23

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
Udlæg
6.178 DKK
0 o/o

Eniig Energi ÆS
37827231

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

22.08.20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1L02.2018-1009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor

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

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:

09.05,2022 11 .43:32 Side1laf25



Hovedstol
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer.
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

247.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.20 1 8-'1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FIL|AL AF IKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 0 1 0034637
8
13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019- 1 0 1 07643 1 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK ÆS

Kredltoren:
Navn:

Dokument:
Datolløbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

20.02.2020- 1 0 1 1 64397 6
11

Udlæg
28.276 DKK
0%

Bank Norwegian As

Ronny Pauli Nielsen
230769-****

22.08 .20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Datolløbenummer:

09.05.2022 11 43:32

1 3.08.201 9- 1 0 1 1017 455

Side 12 af 25



Prioritet:
Hovedstol
Kreditor:

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

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

25

Tiliægstekst:

10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3

Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- I 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9.02.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 B-1 009825923
7
20.884 DKK
|KANO BANK, FtLtAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 0 1 0034637
8
13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019-1 0 1 076431 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK ÆS

ldeel andel
Alene lyst idebitors tilhørende ideelle andel

09.05 2022 11.43..32 Side 13 af 25



Dokument:
Datoiløbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

1 5.06.2020-1 0 1 1 94051 3
12
Udlæg
8.732 DKK
0Yo

BMC AUTO ÆS
38572318

Ronny Pauli Nielsen
230768-*n**

22.0 8.20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulig hed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 64397 6
11

28.276 DKK
Bank Nonruegian As

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

26

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

09.05.2022 11.4332 Side 14 af 25



Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer.
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

27

Tillægstekst:

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9.02.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK A/S

12.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.20 1 B- 1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FtLtAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 01 0034637
8
13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019-1 0 1 0764310
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK A/S

ldeel andel
Alene lyst idebitors tilhørende ideelle andel

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

1 6.06.2020-1 0 1 1 946883
13
Udlæg
9.803 DKK
O o/o

CIRCLE K DANMARK A/S
28142412

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

Debitorer
Navn:

09.05.2022 11.4332

Ronny Pauli Nielsen

Side '15 af 25



Cpr-nr.: 230768-****

22.0 8 .20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 64397 6
11

28.276 DKK
Bank Noruvegian As

1 5.06.2020-1 01 1 94051 3
12
8.732 DKK
BMC AUTO ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1L02.2018-1009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK A/S

28

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

Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:

09.05.2022 11 4332

1 2.03.2018- 1 00963 1 249

Side 16 af 25



Prioritet:
Hovedstol
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

296
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 8-1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FIL|AL AF IKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018- 1 01 0034637
8
13.3,18 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019-1 0 1 076431 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK ÆS

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

05. 1 0.2020- 1 0 1 2292481
14
Udlæg
46.418 DKK
0%

BMC LEASING A/S
306171 1B

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.0 8 .20 1 6- 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

Debitoren:
Navn:
Cpr-nr.:

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

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

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:

1 3.08.201 9-1 01 1017455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 64397 6
11

28.276 DKK
Bank Nonruegian As

1 5.06.2020- 1 0 1 1 94051 3
12
8.732 DKK
BMC AUTO ÆS

1 6.06.2020- 1 0 1 1 946883
13
9.803 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

0 1 .02.20 1 8- 1 009 534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9.02.20 1 8- 1 00957 7 025
5
23.536 DKK
BASISBANK A/S

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 8- 1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FIL|AL AF IKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

30

09.05.2022 11.43:32

17 .08.2018-1 0 1 0034637

Side 18 af 25



Prioritet:
Hovedstol
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

B

13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019- 1 0 1 07643 1 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK ÆS

31

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

08.02.2021 - 1 0 1 2647 546
15
Udlæg
6.153 DKK
0%

Jysk-El ApS
34709742

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.08 .20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afd ragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 64397 6
11

28.276 DKK
Bank Norwegian As

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

09.05.2022 11 4332 Side 19 af 25



Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummerl
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:

1 5.06.2020-1 0 1 1 94051 3
12
8.732 DKK
BMC AUTO ÆS

1 6.06.2020-1 0 1 1 946883
13
9.803 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS

05. 1 0.2020- 1 0 1 2292481
14
46.418 DKK
BMC LEASING ÆS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

0 1 .02.20 1 B- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9 .02.20 1 B- 1 009 57 7 025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 8-1 009825923
7
20.884 DKK
TKANO BANK, FIL|AL AF IKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 01 0034637
B

13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019- 1 0 1 07643 1 0
I

32
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Hovedstol
Kreditor:

90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK A/S

33

Kreditorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Navn:
Cpr-nr

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

07 .1 0.2021 -10133 1 1 576
16
Udlæg
14.700 DKK
0 o/o

Poul Henning Sødrup Nielsen
100256-****

Mariann Nielsen
081261-****

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.08.20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT ÆS

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 643976
11

28.276 DKK
Bank Norwegian As

1 5.06.2020-1 0 1 1 94051 3
12
8.732 DKK

Debåtorer:
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:

09.05.2022 11.4332 Side 21 af 25



Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

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

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

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

BMC AUTO A/S

1 6.06.2020-1 01 1 946883
13
9.803 DKK
CIRCLE K DANMARK ÆS

05.1 0.2020- 1 0 1 2292481
14
46.418 DKK
BMC LEASING ÆS

08.02.202 1 - 1 0 1 2647 546
15
6.153 DKK
Jysk-El ApS

18.10.2004-30027-69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

1 8.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

01 .02.2018-1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9 .02.20 1 B- 1 00957 7 025
5
23.536 DKK
BASISBANK A/S

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.20 1 8-1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FtLtAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

17 .08.2018-1 0 1 0034637
8
13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

34
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Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

24.O5.2019- 1 0 1 07643 1 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK A/S

35

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

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

1 2.0 1 .2022- 10 1 3555 1 36
17
Udlæg
6.462 DKK
0 o/o

OVERLUND WS ApS
26028086

Ronny Pauli Nielsen
230768-****

22.08 .20 1 6 - 1 007 52537 7
1

Realkreditpantebrev
2.228.000 DKK
0,1625 0/o

Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
lnkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT A/S

1 3.08.201 9-1 01 1017 455
10
6.178 DKK
Eniig Energi ÆS

20.02.2020- 1 0 1 1 643976
11

28.276 DKK
Bank Noruvegian As

1 5.06.2020-1 01 1 94051 3
12
8.732 DKK
BMC AUTO ÆS

Debitorer
Navn:
Cpr-nr.:

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

Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

09.05.2022 11:43:32 Side 23 af 25



Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:
Kreditor:

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

Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:

Datoiløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Datolløbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

16.06.2020- 1 0 1 1 946883
13
9.803 DKK
CIRCLE K DANMARK A/S

05.1 0.2020- 1 0 1 2292481
14
46.418 DKK
BMC LEASING A/S

08.02.2021 - 1 0 1 2647 546
15
6.153 DKK
Jysk-El ApS

07 .10.2021 -10133 1 1 576
16
14.700 DKK
Poul Henning Sødrup Nielsen
Mariann Nielsen

1 8. 1 0.200 4-30027 -69
2
Ejerpantebrev
297.224 DKK
Ronny Pauli Nielsen

18.10.2004-30029-69
3
Ejerpantebrev
253.833 DKK
Ronny Pauli Nielsen

0 1 .02.20 1 8- 1 009534927
4
9.005 DKK
LINDORFF DANMARK ÆS

1 9.02.2018- 1 009577025
5
23.536 DKK
BASISBANK ÆS

1 2.03.2018- 1 00963 1 249
6
7.576 DKK
4FINANCE ApS

30.05.201 8- 1 009825923
7
20.884 DKK
IKANO BANK, FtLtAL AF TKANO BANK AB (PUBL),
SVERIGE

36
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Dato/løbenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

Dato/løbenummer
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

17 .08.2018-1 01 0034637
B

13.318 DKK
Jesper Bjerregaard

24.05.2019- 1 0 1 07643 1 0
I
90.871 DKK
SCANLEASING DANMARK ÆS

37

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

lndskannet akt:
Akt nr:

Øvrige oplysninger

1.850.000 DKK
527.400 DKK
01.10.2020
0791
1 86986

309VP69

09.05.2A22 11:43.32 Side 25 af 25



2.2.2022

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering

38

Detaljerede vurderin gsoplysninger tor 2020

Adresse

Vurderingsår: 2019Kopi

Kommune: VIBORG

Vurderin gskreds : Vl BORG^/DRE

Benyttelse: Beboelse

O trA, OVERLUND
Matrikel:

BY

Ejendomsværdi: 1.850.000

SPANGSBJERG ALLE 1O , 88OO VIBORG

Ejendomsnr.: 186986

Lejligheds antal: 1

Grundareal: 839

Grundværdi: 527.400

Vis "Gru ndværdispecifikationer"

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

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere vurdering

Gru ndværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse

01 Kvmpris standard

02 Bygretpris standard

03 Nedslag regulering

Areal/Enhed Enhedsbeløb

330 kr.

264.000 kr.

13.500 kr.

Total

276.870 kr.

264.000 kr.

-13.500 kr.

839

1

0

I alt: 527.400 kr.

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingA,/is.do?&KMNR=791&sideNavn=vliste&EJDNR=186986&POSTNR=&VEJKODE=7797&VEJNAVN=SpAN



2.2.2022 Ejendomsvurdering
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"Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler.

Samlede fradrag for forbedringer: 141.900 kr,

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:

Ejendomsværdi 2001 : 1.750.000 kr. Ejendomsværdi 2002
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2OO2:

1.700.000 kr.

1.700.000 kr.

Vis tidligere vurdering

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingMs.do?&KMNR=791&sideNavn=vliste&EJDNR=186986&POSTNR=&VEJKODE=7797&VEJNAVN=SpAN



Afsender: SKAT

Brændgårdvej 10
7400 Herning

Modtager/ejer

Ejendomsvu rdering 5r,?07

He nvisn ingsnu m mer Ejendommens registernummer

79]- 1,86986
Matr. nr.

OVERLUND BY 9FA
Vurderet areal

839 m2

Ejendommens beliggenhed

Spanqsbierq AlIe 10

'7 9r
SKATs telefonnr.

72 22 28 26

Udskrevet

22 / 0e -20L8
Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31 Vmt 1

mmen er ved den almindeli vurderin 1. oktober2011 vurderet sådan

01 - Beboelseseiendom med 1 le j lished

SKAT har den 21/11-2014 ændret vurderingen pr. 1

Ej endomsværd i 1 .900.000 kr

oktober 2011

Grundværd i

Fradrag for forbedringer
540.9OO kr
145.5O0 kr

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

Vurderingen er foretaget på grundlag afkonstaterede handels-
priser ved ejendomssalg frem til l. oktober 201 1. Prisudviklin-
gen,mellem l. oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Inter-
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april2012 kl. 07.00.

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

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

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

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

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

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 201 1.
Har du spørgsmåi til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på72 22 18 18.

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

Områdeoplysninger

N
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!
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o
Y

Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.
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SPECIFIKATIONER 4L

Kvadratmeterpris
Byggeretspris
Grundværdi i a1t
Grundværdi afrundet

839 m2 å
1 stk

330 kr 276 -87O kr
254.000 kr
540.870 kr
540.900 kr

Forbedringer foretaget i 2001-

Bebygget areal
Fritlig. garage, udhus mv.
Vægtet etageareaL

145.500 kr

Ant-a I mz

Etagearea I 153 m2 x L00 å

54m2x 5?
163 m2

3m2
755 m2

Beløb or. m2 Beløb

Værdiberegning St.andardpris for området
opførelsesår: zo02
Bebygget area1
Ydermur af træbeklædning
Tag af cementsten
Bygningsværdi pr. m2

Bygningsværdi

F ipndnmqrrnrr{ i

l-63 m2

L66 m2 x 9.446 kr

7.500 kr
3.525 kr
-I29 kr
-750 kr
-700 kr

9.446 kr

1-.568.036 kr

Beløh

Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet værdi i alt

540.900 kr
1.558.036 kr
2. L08.936 kr

Sær7ige forhoLd:

Nedslag på grund af for hø) standardpris for området
Korrigeret e j endomsværdi
Ej endomsværdi af rundet

Du kan kTage over vurderingen, hvis resul-tatet ikke svarer til dit skøn over
ej endommens handeLsværdi .

-l-63.000 kr
1-.945.936 kr
7.900.0a0 kr

oooN
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Åbningstider
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag
Hj emmeside :

Se bilaget
og telefonn

vi-borg . dk/e j endoms skat
for yderligere oplysninger
umre

42KOMMUNE
Teknik &
Prinsens AIle 5
** 8800

Modtager

Ejendommens beliggenhed:

Spangsbjerg AlIe 10
l\4atrikelbetegnelse:

OVERLUND BY, ASMILD 9fa

30
00
30

15
71
12

09
09
09

30 -
30 -
30 -

Udskrevet den:

10/0s -2022

Vurderet areal:

839

Moms-nr:

29r89846

Anvendt skattegrundlag pr.:

2O2L (01/10 -202r)

Debitomummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Kommunenr-:

79\
hjendomsnr.:

186985

Ejendomsværdi

1.850.000
Grundværdi

527.40Q
Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi

396.300
Fradrag i grundværdi for forbedringer

141.900
Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig værdi Fritaget dækningsafgiftspligtig værdi

Kommunal ej endomsskat m.m. affast ejendom 2022 Side 01 af 01

Specifikation

KOMMI'NE
Grundskyld

240 L 2-Delt Cont.
240 L 2-De1t Cont
GENBRUGSSTATTON,
ROTTEBEKÆMPELSE

promille af grundlag
23,700 : 3Bss00 oI/oL-31,/12

Beløb

91,35 ,35

11_83,00
101s, 00
1215, 00
175,75

medsendes indb.kort ikke

I ALT r2725,r0

Rest/Mad Hver 2. uge 1

Papir/MGP hver 4. uge
ALM. BOLIG 1

1

Heraf moms

0,00

Hvis ejendommen er tilmeldt bet.alingsservice,
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25yo:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Råte

01
02

oL / 01,-2022
or / o7 -2022

Sidste rettidige indb.dag

t0 / oL-2022
rr / o7 -2022

Ratebeløb

5362 ,55
6362 ,54

Fakturadato

0L / or-2022
07 / o7 -2022

Moms beløb

0,00
0,00

N
NoN

o
ci,!

ot

ooooo(,
o
V

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.

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

Kommune
Miljø

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

Afsender
Viborg Kommune , Byggeri & Miljø
Prinsens Alle 5 , 8800 Viborg

Kommune nr.:

791

BFE-nr.;

BBR adresse:

Kommunalt ejendoms nr.:

186986

8470677

Udskrift dato:

10-05-2022

Spangsbjerg Alle 1 0 (Vejkode: 7797), 8800 Viborg

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OlS.

Feil eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via emailadressen bbr-register@viborg.dk eller telefonnr 8787 5213

Oplysninger om grunde

Adresse: Spangsbjerg Alle 10 (vejkode: 7797), 8800 Viborg
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afløb

Vandforsyni ng: Alment vandforsyningsanlæg

Afl øbsforhold: Afl øb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Grundareal

839 m2

Matrikelnr. Ejerlav
9fa OVERLUND By, ASMTLD

Ejendom

BFE-nr.: 8470677 Kommunalt ejendoms nr.: 186986

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1

Adresse: Spangsbjerg Alle 10 (vejkode:,77971,8800 Mborg
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)

Matrikelnr.: gfa

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal helårsboliger uden køkken: 0

Materialer

Ydervæggens materiale: Træ

Tagdækningsmateriale: Betontagsten

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

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal
Bebygget areal 163 Samlet andet areal

Overdækket areal 7 Heraf affaldsrum i terræn

Areal i hele bygningen m2 Herafindbyggetgarage
Samlet bygningsareal (excl. kælder 163 Heraf indbygget carport

Landsejerlavsnavn: OVERLUND BY, ASMILD

Opførelsesår: 2002

Antal helårsboliger med køkken: 1

m2

163

0

0

0

1

m2 Bygningens arealanvendelse

Samlet boligareal

Heraf areal af lovlig beboelse i kælder

Samlet erhvervsareal

Heraf erhverv i kælder

Antal etager u. kælder & tagetage& tagetage)

Samlet kælderareal

Heraf udnyttet kælder

Heraf dyb kælder

Samlet tagetageareal

Heraf udnyttet tagetage

Heraf indbygget udhus

0 Heraf lukkede overdækninger

0 Heraf indbygget udestue el. lign.

0 Heraf udvendig efter isolering

0 Heraf øvrige arealer

0 Heraf indbygget garage i kælder

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme

Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme

BBR adresse:
Spangsbjerg Alle 't0 (Vejkode: 7797),8800 Viborg

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:
186986 10-05-2022

BBR Side:
1t4



44
Bemærkninger for bygning

mangler der fremgår iht. byggesag 22021468 skal udbedres

Oplysn inger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Spangsbjerg Alle 10 (vejkode: 7797), gg00 Mborg
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal:

Enhedens erhvervsareal :

Enhedens boligareal:

Andet areal:

Enhedens andel af fælles adgangsareal:

Enhedens andel i fælles boligareal:

Areal af lukket altaniudestue:

Areal af åben altan/tagterrasse:

Ti nglyst areal f ra Matriklen;

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Antal værelser: 6

Antal toiletter: 2

Antal badeværelser: 1

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb

Energioplysninger

Energiforsyning: 400 V el fra værk

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

Landsejerlavsnavn: OVERLUND BY, ASMILD

Opførelsesår: 2003

163m2

0m2
163 m2

0m2

Om2

0m2

0m2

0m2

Om2

Bygningsnr.: 2
Adresse: Spangsbjerg Alle 10 (vejkode: 7797), 8800 Mborg
Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse g20)

Matrikelnr.: 9fa

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Materialer

Ydervæggens materiale: Træ

Tagdækningsmateriale: Betontagsten

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

Areal

Bebygget areal:54 m2

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

BBR BBR adresse:
Spangsbjerg Alle 10 (Vejkode: 7797),8800 Viborg

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr
'186986

Udskriftsdato:
10-05-2022

Side:
2t4
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Kortmateriale

'i:1,,., '

,,tf-;errn K :,-jSt 1 F t:

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

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

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

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

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

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

Kommunenr
0791

Kommunalt Ejd.nr
1 86986

Udskriftsdato:
10-05-2022

Side:
314

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet
B# Bygningsnummer O Sikker placering Ejendom

Tf Teknisk anlæg nummer O Næsten sikker placering jordstykkel

NY Nybyggeri O Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2
* Bygning på fremmed grund Bygni ngsomrids, unøjagtigtl

ggp aan adresse:
Spangsbjerg Alle 10 (Vejkode: 7797),8800 Viborg
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere

hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/.

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.
af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på
https:/iwww. geodanm ark.dUom-geodanm arld

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

BBR BBR adresse:
Spangsbjerg Alle 10 (Vejkode: 7797),8800 Viborg

Kommunenr.:
079 1

Kommunalt Ejd.nr
186986

Udskriftsdato:
10-05-2022

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 henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op tii s.000 kr., hvis du ikke indberette-r oplysninger tit
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opm-ærxsom på, bm registreringerie er konelktå.
lndberetningspligten gælder også byggesager.

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

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

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

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

Enhed

!n enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemå|. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har 6n boligenhed for hver lejligired, og erhvervsbllninger har 6n elleif-lere
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder regis[reres bl.a. samlet iåat, åreal til beboelse/erhverv
samt anvendelsen.

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

Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealeine indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning forf.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,
flernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læi meå om opmåling og ie vejledningeipa www.bUr.Of .

Det bebyggede areal svarer normalt iil stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entr6, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder Syggelovgivningens
krav til beboelsesrum.

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

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

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

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

Helårsbeboelse
. Stuehus til landbrugsejendom.
. Fritliggende enfamiliehus.
. Række-, kæde- eller dobbelthus.. Etageboligbebyggelse.
. Kollegium.
. Døgninstitution.
. Anden bygning til helårsbeboetse.

Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
. Landbrug, skovbrug, gartneri,

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

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

Ydervæggenes materialer
. Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).
. Letbeton (lette bloksten,

gasbeton).
. Fibercement, asbest (eternit el

lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelemenier (Etagehøje
betonelemente0.
Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.
Andet mateflale.

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

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

Asbestholdigt materiale
. Asbestholdigt

ydervægsmatenale.
. Asbestholdigt

tagdækningsmateriale.
. Asbestholdigt ydervægs- og

tagdækningsmateriale.

Opvarmningsfothold

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

kammerfyr.
. Ovne (Kakkelovne, kamin,

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

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

. Elovne, elpaneler.

. Gasradiatorer.

. lngen varmeinstallationer.

. Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).

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

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

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

(brændeovn o.lign.). Ovne til flydende brændsel. Solpaneler.
' Pejs.
. Gasradiator.
. Elovne, elpaneler.
. Biogasanlæ9.
. Andet.

Bygningen har ingen supplerende

Afløbsforhold

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

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

Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i

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

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

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

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

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

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

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

Andet

Boligtype
. Egentlig beboelseslejlighed.
. Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.
. Enkeltværelse.
. Fællesbolig eller

fælleshusholdning.
. Sommer-ffritidsbolig.
' Andet.

Ejerforhold
. Privatperson(er) eller

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

selskab.
. Forening, legat eller

selvejende institution.
. Privat andelsboligforening.
. Kommunen

(beliggenhedskommune).
. Kommunen (anden

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

ejerlejligheder.

Vandforsyning
' Alment vandforsyningsanl€eg

(tidligere offentligt).
. Privat, alment

vandforsyningsanlæ9.
. Enkeltindvindingsanlæg

(egen boring).
. Brønd.
. lkke alment

vandforsyningsanleeg
(forsyner < 10 ejendomme).

. lngen vandforsyning.

Handel, kontor, transport og service. Transport- og garageanlæg, stationer
lufthavne m.v.

. Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.

. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.

. Anden bygning til transport, handel
m.v.

lnstitutioner og kultur
. Biograf,teater, erhvervsmasssig

udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.

. Skole, undervtsning og forskning.. Hospital, sygehjem, fødektinik,
offentlige klinikker m.v.. Daginstitutionerm.v.

. Anden institution.

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

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

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

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

Køkken, toilet og afløb

Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i botig-
eller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden,
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.

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

badeværelser.

Køkkenforhold
. Eget køkken (med afløb og

kogeinstallation).
. Adgang til fælles køkken.
. Fast kogeinstallation i værelse eller på

gang.

' lngen fast kogeinstallation.
varme.

Vejledning til BBR-meddetelse
Vers. 1.8
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 1O/52022

Rapport færdig 1A/5 2022

For ejendommen
Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg
Ejendommens adresse:........

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

Grundareal. . . . . .

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

Kommune:......

Ejerforhold:.....

Enhedens samlede areal:......

Anvendelse:....

Antal værelser:.

Antal samlet fast ejendomme:.

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

Detal ieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr.9fa Overlund By, Asmild

. Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg

9fa Overlund By, Asmild

.............839 mz

I 86986

.. Viborg Kommune

Privatpersoner eller interessentskab

-.. IDt ilt-

Fritliggende enfamiliehus

..... 6

.... I

....2

t{I?

EnrvenvssryRELsEr{ Rapport-lD : ea67c571 -5b46-4697 -a927 -b2d2ac8db29d



@
EIENDOMS
DATA
RAPPORT

lndhold
oette afsnit indeholder alle svar i ejendomsråpporten.

Resumd

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Rapport købt 1Ol5 2022

Flapport færdig 1O/5 2022

Uddybning af enkelte svar

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

Planer. ..

Zonestatus.....
Lokalplaner. . . . .

Kommuneplaner..........
Spildevandsplaner. . . . . . . .

Varmeforsyning
Vejdirektoratets projekter

Spildevand og drikkevand
Aktuelle afløbsforhold...
Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . .

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Om ejendomsdatarapporten.
Generelt om ejendomsdatarapporten.
Ordforklaring - ejendomsoplysninger..

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

11

12
IJ
16
17
18

19
19
20

21
,1
21
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Rapport færdig 1O/5 2022

Resum6
Bygninger

BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. ma12022

la, se bilag

Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?...
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. ma12022

la, se bilag

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. mj 2022

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2022

Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma)2022

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. md12022

Flexboligtilladelse
Er der registreret flexboliger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. ma12022

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

9,136 kr

Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2O22

Ja, se bilag

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på e.jendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1Q. mai2022

Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den ofientlige vurdering?
Oplysninger er indheniet d. 10. ml2O22

r,850.000, kr

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2022

la, se bilag

Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages aif køberen?.... .....Ja,sebilag
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

BI

Nel

Nej

Nej

Net

Nej

Nej
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.

Huslejenævnssager
Er der registreret 6n eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. m{2022

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12022

Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2O22

Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 1O. ma12022

Planer

Zonestaius
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2022

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. maj2022

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. mE2022

Kommuneplaner
Kommuneplaner.................
Oplysninger or indhentet d. 10. ml2022

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2022

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2O22

Vejdirektoratets projekter
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets prolekter?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12022

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkonidorer?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

Landsplandirektiv " Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

LandsplandireKiv " Udviklingsområder"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

la

Nej

Nej

Nej

Byzone

,la

Nej

.la

la

la

Se bilag,

Nej, se bilag

Nej

Nej

Nej

Spildevand og drikkevand
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Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12A22

Af løb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. m8 2022

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12022

Medlemskab af spildevandsf orsyning
Er der registreret medlemskab af spildevandsforsyningsselskab på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12022

Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 10. ma12O22

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 1Q. ma1 2022

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2O22

Jordforurening

J ordf orureni ngsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. ma1 2022

la, se bilag

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Områdeklassificering
Er ejendommen beliggende I et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 1O. maj 2O22

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)?. Nej
Oplysninger er indhentet d. 10. ma1 2022

Natur, skov og landbrug

Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?...
Oplysninger er indhentet d. 1O. maj 2022

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. mei12022

Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2Q22

Nej

Nej

Nej

Alment vandforsyningsanlæg

la

Nej

Nej

Nel

Nej

Nej
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De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.

lnternationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj 2022

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?..
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fortidsmindelortidsmindebeslgtelseslinjer på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 1O. ma12022

Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentei d. 1O. mj 2022

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 10. ml2022

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 10. mj 2022

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 10. m42022

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 10. maj2022

Strandbeskyttelsesl inje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er jndhentet d. 10. ml2022

Nel

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

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

Elendomsskat 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 deekningsbidrag.
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 (grundst<yld) er indhentet d. 10. ma12022

Skatteår. . . . . . . . .

Kommune......

Grundskyld.....

Grundskyld af værdi af skovbrug/|andbrug...........

Grundskyld af værdi af stuehus......

Dækningsafgift , erhvervsejendomme.. ........ -.

Dækningsafgifi af forskelsværdi.. .. . . .. . ..... . . ..

Dækningsafgift af grundværdi..

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

Skat ia|t.........

Kontakto inger

Administrativ myndighed Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurderingT

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle elendomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan
også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer.

Fra andet halvår af 2O2O 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, justerei for særlige karakterrstika ved den
vurderede ejendom og omgivelserne.

Ejendomsværdi er veerdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet.
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel
byggemodningsarbejde) under forudsaetning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet
bedst muligt i økonomisk henseende.

lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for e.jerboliger, sker vurderingen
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov For ejerboliger tages der afs€et i 201 1-vurderingen
med fastsat nedsættelse (rabat).

9,136 kr

L850.000, kr
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Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d

Vurderingsår. . . .

Dato for seneste vurdering eller ændring...

Ejendomsværdi

Grundveerdi. . . . .

Fradrag. . . . . . . . .

Stuehus grundværdi.....

Stuehusværdi..

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed

Telefonnummer

www adresse..

1O. ma12O22

Vurderingsstyrelsen

7222 1616

https://www.vurdst.dkl

........ 2021

0t-10-2021

L850,000 kr

.527.4OO kr

. l4l.900 kr

......... 0 kr

......... 0 kr

Forfalden gæld til kommunen

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

ejendommen og dermed overtdges af køberen7..

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber. "

Her fremgår evt. for{alden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på

ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld
Hvis der er registrerei fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i naeste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.

EJENDOIVSSKAT 1 og 2 halvår

I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld
på e.jendommen, 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 . 1O. ma12O22

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i a|t.......

Gælden er opgjort pr................

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

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

Forfalden gæld bilag......

la

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

26.561,79 kr

r 0-06-2022

I 0-06-2022

.......... Nej

..... 5e bilag
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Gældsposter vedrørende: Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype........ .....

Gældsooster vedrørend e: Renter Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

24.223,55kr

838,24 kr
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Gældsooster ved rørende: Rvkker Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype. L500,00 kr

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Huslejenævnssager

Er der registreret 6n eller f lere huslejenævnsager eller ankenævnsager for
ejendommen?...............

I alle kommuner findes et husleleneevn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og
udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til databasen Huslejenævn.dk.
lndberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1 . september 201 2 og senere.
Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx huslejens størrelse.

Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter principielle afgørelser til
offentliggørelse, mens alle nævn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk brug,

Oplysninger vedr. huslejenævnssager er indhentet d. 1O. ma!2022

saå
Løbenummer...

Dato for indbringelse....

Dato for afgørelse........

Er sagen registreret på moderejendommen alene.

$E
Løbenummer...

Dato for indbringelse....

Dato for afgøre|se........

Er sagen registreret på moderqendommen alene.

Konta lysninger

Administrativ myndighed. Huslejenævnet i kommunen.

la

....177180

I t -08-2020

04-o2-2020

.......... Nej

.....74368

26-09-20i 6

I B-t r -201 6

......... . Nel

Planer

Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?

Side1laf 25
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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 G4.

Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 10. ma12022

Zonestatus: BVzone

Matr.nr. 9fa Overlund By, Asmild

Andel af makikel dækket af zonen. 100 %

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag.

.la

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. 1O. maj2022

Lokalolan:Til til 1P181 - Bolieområde ved S biere iViborp
mmenskrevet med LP1

Planens navn.......... Tillæg til LPI B1 - Boligområde ved Spangsbjerg i Viborg (sammenskrevet med LP1 B1 )

Plannummer.... .........lBlA
Kommune...... .... Viborg

Navn på plandistrikt...... ..... Viborg Øst

Planstatus...... Vedtaget

Dato for offentliggørelse af planforslag... ... I7-12-2OOB

Dato for vedtagelse af p1an.......... .. ...... 27-05-2009

Dato for ikrafttrædelse af p1an.......... ...... I I -06-2009

Dato for start af offentliggørelsesperioden..... ............ ... I 5-Ol -Z0Og

Dato for slut på offentliggørelsesperioden................. .... I I -03-2009

Generel anvendelse..... ...... Boligområde

Er det sandt, at zonen ikke reguleres af planens bestemmelser? ....... Ja

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? ......... Ja

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser? ....... Nej

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

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

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse..... Åben-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse... -.

Side12af25
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Delområde ll1

Delområdenummer.............. ........11'l

Generel anvendelse..... ..... Boligområde

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets bestemmelser? ........1a

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delområdets bestemmelser?......................1a

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af delområdets bestemmelser?.................... Nel

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

Specifik anvendelse: Åben-lav boli gbebyggelse

Specifik anvendelse..... Åben-lav boligbebyggelse

Specif ik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse

Specifik anvendelse..... Tæt-lav boligbebyggelse

Matr.nr, 9Ja Overlund By, Asmild

Andel af matrikel dækket af plan

Matr.nr. 9fa Overlund By, Asmild

Andel af matrikelnummer dækket af delområdet.

KontaktoplvsninRer

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

100 %

100 %

Kommunen

Kontakt egen kommune

Lokalplaner, forslag

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. lokalplaner, forslag er indhentet d. 10. maj 2022

KontaktoDlVsninRer

Administråtiv myndighed. Kommunen

Kommuneplaner

KommuneplaneT......... ja

Kommuneplaner, vedtagne

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land.
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne 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

Side13af25
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- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 10. maj2022

Kommuneolan: Kommun eplan 2017-2029
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommune......

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Matr.nr. 9fa Overlund By, Asmild

Kommuneplan 2O17-2029

... Viborg

21-06-2017

............... 10-06-201 7

...... Link

KontaktoplVsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er indhentet d. 10. ma12022

Kommuneplanramme, vedta get

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 1O. mal2022

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 10. mal 2022

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 1Q. maj 2022

Kommune D lan: Udviklinssstratepi 201 1

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommune......

Planstatus. . . . . .

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

Dato for vedtagelse af plan....

Dato for ikrafttrædelse af plan.

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

Matr.nr, 9fa Overlund By, Asmild

Udviklingsstrategi 201 1

.................. Viborg

Vedtaget

Fuld revison

02-l t -201 I

............ 05-01 -z0t 2

..................... Link

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 1O. m4 2022

Side l4af25
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Kommuneolan : Udviklinesstratepi 201 5

Planens navn............

Plannummer..

Kommune......

Planstatus. . . . . .

Omfang af revision......

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . ..

Dato for start på offentilggørelsesperioden.

Dato for slut på offentliggørelsesperioden..

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

Matr.nr. 9fa Overlund By, Asmild

Udviklingsstrategi 201 5

Udviklingsstrategi 20 1 5

.................. Viborg

.................. Forslag

Fuld revison

24-06-201 5

24-06-20r 5

24-08-201 5

... ........... ...... Link

Kommuneplantillæ9, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 10. ma12022

Kommuneolan: Vibor Øst Blandede bolieer

Planens navn... ..

Plannummer....

Kommuneplantillægsid på det kommuneplantillæg, tillægget vedrører

Planstatus.. -...

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

Dato for ikrafttrædelse af p|an..........

Generel anvendelse.....

Fremtidig planzone.......

Mindst tilladie miljøklasse......

Maksimalt tilladte miljøk|asse...............

Matr.nr. 9fa Overlund By, Asmild

Andel af matrikel dækket af plan

Notat om generel anvendelse.............. ...... Boligtype
inkl. fællesanlæg: Kun åben-lav og tæt-lav. Almen service: Kun daginstitutioner som børnehave og lignende
samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder. Egentlig erhverv: Nej Liberale erhverv:
Kun erhverv i egen bolig tilladt jf, definition, Kun liberale erhverv der kan indpasses i områdets karakter jf.
retningslinje I . Detailhandel: I særlige tilfælde enkeltstående dagligvare-og udvalgsvarebutikker til områdets
daglige forsyning jf. retningslinje 2. Detailhandelsbestemmelser, retningslinje 2 Øurige formål: Kun mindre
lokdle restaurationer, der kan indpasses i områdets karakterjf, retningslinje l, samt mindre tekniske anlæg.

Notat om bebyggelse..... ........ Maksimal bebyggelsesprocent for øvrig anvendelse: 40 %

Notat om miljø. . . . Der kan dog jf. retningslinje 2 indpasses
lokale butikker i op til miljøklasse 3, hvor de ikke medfører væsentlige støjgener for de omkringboende,

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

Viborg Øst Blandede boliger

VIBØ 84 O5_T3O

o7t?t (,4

.. Vedtaget

02-09-2020

I 0-09-2020

Boligområde

.... Byzone

...........1

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

100 %

Kommuneplantillæg, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 10. maj 2022

Kommuneplantillæ9, vvm, vedta get

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Side15af25
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Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 10, ma12022

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr, kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 10. ma12022

Spildevandsplaner

Er ejendonrmen beliggende indenfor en spildevandsplanT

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. 10. ml2022

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? la

Spildevandsplan: 601 - Separatkloakeret (spildevand oF overfladevand løber i

hver sin lednine)

Navn på område med k|oakop|and................. .................... 60l

Eksisterendekloaktypeforområdet. Separatkloakeret(spildevandogoverfladevandløberihversinledning)

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

la

Matr.nr. 9fa 0verlund By, Asmild

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen

KontaktoplvsninRer

Administrativ myndighed.

100 %

Kommunen

Kloakopland, forslag

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 1O. ma12022

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? Nej

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . Kommunen

Udtræden af spildevandsforsyning, vedta get

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på ai ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 10. mE 2O2Z

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

Side 16 af 25
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Kontakt lVsninger

Administrativ myndighed... -...
KontaKoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyn ing, forslag

Se forklaring under "Udiræden af Spildevandsforsyning, vedtagne"

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d, 10, ma12O22

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?....... ...... . . Nej

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. Kommunen

Renseklasse

Renseklasse vjser, hvilken renseklasser, der gælder idet område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde.
Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale
kloaknet.

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 10. ma12022

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse? Nej

KontaktoplvsninRer

AdminisVativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Varmeforsyning

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?

Bemærk, at oplysntngen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt.
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

Forsyningsområde, vedta get

la

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til
kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform).

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

Oplysninger vedr. forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 10. ma12O2Z

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

Varmeforsvninp: 0verlund fiernvarmeværk - Fiernvarme

Navn på forsyningsområde.

Forsyningsform

Forsyningsselskab. . . . . . . . . . .

la

Matr.nr. 9fa 0verlund By, Asmild

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

0verlund fjernvarmeværk

Fjernvarme

OVERLUND FJERNVARI4EVÆRK A 14 B A

Sidel/af25
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Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. ......
Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

0mråde med forsyningsforbud, vedtaget

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres ieksisterende
eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
Ioretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kolleKiv varmeforsyning.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer
fremgår ikke af denne registrering.

Oplysninger vedr. område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 10. ma,l2022

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

Varmeforsv ntn s : Overlund fiernvarmeværk - El

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

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?.......,

Matr.nr. 9fa 0verlund By, Asmild

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen.

Kontaktoplvsninger

Ja

0verlund fjernvarmeværk

.. .... Et

lO07o

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

0mråde med tilslutningspligt, vedtaget

Kommunalbestyrelsen kunne før 1. januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt, som er
reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.

Oplysninger vedr. område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 10. mal2OZZ

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

Varmeforsvninp: 1P181 - Lokalolan

Navn på område med tilslutningspligt.

Type af tilslutningspligt.. ..............

Tilslutningspligt i henhold ti|....... .....

Dato for beslutning...

Link til plan.....

ja

........ LPt Br

Tilslutningspligt ny bebyggelse

..... Lokalplan

...19990819

....... .... Link

100 %

Matr,nr. 9fa 0verlund By, Asmild

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. .....
Kontaktoplysninger - forklaring

Kommunen

Kontakt egen kommune

Vejdi rektoratets projekter
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets projekter?

Side18af25
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Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om
ejendommen er beliggende indenfor et af Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden
enten undersøger, planlægger eller er ved at anleegge. På kortet vil det fremgå hvilken
anlægsfase som proJektet befinder sig i. På kortet fremvises Vejdireldoratets projekter som
en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at
bufferen IKKE angiver prolektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan
bruges til at fremsøge info om, om en elendom ligger i nærheden af et projekt.

Eksisterer der ingen af VejdireKoratets prolelder nær ejendommen vil kun farvemarkering af
selve ejendommens placering blive vist.

Oplysninger vedr. vejdirektoratets projekter er indhentet d, 10. ma) 2OZ2

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed.......

Kontaktoplysninger - forklaring.

Vejmyndigheden S/ejdirektoratet eller kommunen)

Administrativ myndighed: Vejdirel(oratet

Spildevand og drikkevand

Aktuel le af løbsforhold

Hvilke af løbsforhold er der registreret for ejendommen?
Af løb til spildevandsf orsyningens 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 iet 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
kloaKeellesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbrdk/bbr-vejledning,

Oplysninger vedr. aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 10. maj 2022

Matr,nr. 9fa Overlund Asm

Afløbsforhold. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed... ....
Kontaktoplysninger - forklaring.

Kommunen

Kontakt egen kommune

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
AIment vandforsyningsanlæg

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

Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet d. 1O. ma12022

Matr,nr, 9fa Overlund Asmild

Vandforsyning.

Side19af25
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Kontaktoplvsninger

Administrativ myndighed. Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Er elendommen beliggende i et område med drikkevandsrnteresserT

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal
være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse 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
overve.jende har lokal beiydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.

Oplysninger vedr grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 1 O. mal 2O2Z

Matr.nr. 9fa Overlund Bv, Asmild

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?

Områder på matriklen:

Type af område........ Områder med drikkevandsinteresser (1 stk.)

Ja

la

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed.... Kommunen

Side 20 af 25
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0m ejendomsdatarapporten

Cenerelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om
den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes
som dokument i en fil (pdf) til eleKronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument,
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
frem går 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.

r BBR-meddelelse
. Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
r Vurderingsmeddelelse
r Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Energimærke
. Kort over vejforsyning
. Kort over Vejdirektoratets projeKer
. Jordforureningsattest
r Eftersynsrapport
. Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

0rdforklarin g - ejendomsoplysninger

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

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

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

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen, Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
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Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregisiret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke
i BBR.

Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1 , juli 2012 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1 -års og 5-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 ejendommen.

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

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 til senere at vende tilbage at benytte boligen
til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan lølge enten ejer eller selve
e.jendommen.

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

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

lndef rysning af grundskyldsstigning
Fra 2O18-2021 er der vedtaget en midlerlidig, 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 grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter elendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat og
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidiil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 201 1-vurderingen nedsat med 2%
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingenfra2Ol4.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter
eiendomsværdi, 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 vaere fra 201 1 og for
erhvervsejendommelra2Ol2. Se seneste vurdering under '' Ejendoms- og grundværdi',,

Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række sektorlove.
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Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen, lndberetningen omfatter sager, som modtages i

nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om
huslejens størrelse.

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

Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen,
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere ailøses 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, Afhaengig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, derfastsætter regler om bebyggelse og anvendelse
at arealer.

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

Landzonetilladelser
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone
må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer.

Kommuneplaner
Kommuneplanen omfalter 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 områdei. Det kan fx være naturgas eller
f.iernvarme' Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt 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.

Vejdirektoratets projekter
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om ejendommen er
beliggende indenfor et vejforsyningsprojekt, som vejmyndigheden enten undersøger, planlægger eller er ved
at anlægge. Eksisterer der ingen vejforsyningsprojekter nær ejendommen vil kun farvemarkering af selve
ejendommens placering blive vist.

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorrldorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m.
De er en del af den overordnede {ysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive
grundejere ikke får ersiatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune,
samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Sokød og Stevns kommuner.

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

Polen.
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
lnden for et udviklingsområde i kystnærhedszonen har en kommune mulighed for at inddrage nye arealer i

byzone og planlægge for anlæg i landzone, uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse
for kystnær lokalisering efter reglen i planlovens $ 5 a, stk. 1. nr. 1. I et udviklingsområde er landzonereglerne
lempelige end i den øvrige kystnærhedszone

Aktuelle af løbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

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

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

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

lordf orureningsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om lordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

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

0mrådeklassif icering
Områdeklassificeringen inddeles i tre klasser; "Analysefrit område (Kategori 1)", "Analysefrit område (Kategori
2)" og "Område med krav om analyser". Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere
forurenet. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis
ejendommen er omfattet af områdeklassificering, kan der være anmeldepligt ved støne 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 gg 9(2), 10, 44(2),48,72a, jf. g 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.

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

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

Beskyttet natur
Besl!^tet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbesllyttelsesloven S 3. Hvis ejendommen
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; FuglebesMtelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder,
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Landbrugspligt
Der er som udgangspunk landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 mr). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for drsse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en elendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelsesl injer
Vedr. fredningsstatus:
A. Fredet lør 1937

B. Fredet 1937 eller senere
C. lkke fredningsværdig 1937-56
D. lkke fredet eller aflyst før 2OOg

u.-

Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyltet mod tilstandsændringer, 1f. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes lil at afgøre, om der er beslqittede diger i et område.

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

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

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

Klitf redningslinje
Klitfredningslinien er en 300 meter bes[yttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet.
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden a{ klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko
for sandflugt.

Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbesllyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00 m
eller mindre fra kysten. lnden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.
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Bilag dannet 1O/5 2022

Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg
Ejendommens adresse:.,

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

Grundareal.....

Ejendomsnummer:.......

Kommune:.....

Ejerforhold:. . . . .

Enhedens samlede areal

Anvendelse:....

Antal værelser:

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

Deta eret information om omfattede m

Matr,nr.9fa Overlund By, Asmild

. Spangsbjerg Alle 10, BB00 Viborg

9fa Overlund By, Asmild

......... .... Bl9 mz

I 86986

.. Viborg Kommune

Privatpersoner eller jnteressentskab

............. I 6l m'z

Fritliggende enfamiliehus

..... 6

....2

t{I?

EnHvenvssryRELsEt{

mre

Rapport-lD : ea67c571 -5b46-4697 -a927 -bad2ac$dbz9d
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer iflere kommuner, skal der også bestilles
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

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

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer
mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfier 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. 10. ml2022

Er der forfalden gæld på ejendommen?..

Forfalden gæld i a|t.......

Gælden er opgjort pr................

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

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

Cældsooster vedrørende: Eiendomsskat

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

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

26,561,79 kr

I 0-06-2022

l0,06-2022

.... ....Nej

Ejendomsskat

24.223,55 kr

....22,20kr

0l -0t -2020

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

. 4.568,17 kr

01-o7 -2020

t:............ tu

...711,75 kr

01-07-2020

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

...466,50 kr

0t -07-2020

...... ...... ja
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Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

....74,92kr

01-07 -2020

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

.4,568,18 kr

0r -01-2021

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

,.. 838,75 kr

0l -01 -202 I

lr............JU

.. 526,88 kr

0l-01-2021

............ ld

.... 74,93 kr

0l -01 -2021

...... . ..... ld

. 4,568,17 kr

01-07 -2021

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

... BlB,75 kr

01-o7 -2021

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

...526,87 kr

01,o7-2021

....... .. ... ld

....74,92kr

01-07,2021

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

. 4,568,18 kr

01,01-2022

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

...591,50 kr

0t -01-2022

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

Beløb.

Side 3 af 14

507,50 kr



77

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsooster vedrørende: Renter Eiendomsskat

Gaeld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældstype.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.. .........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrrvelse hos SKAT,

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

0r -0r -2022

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

... 607,50 kr

01-ot -2022

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

... B7,BB kr

0t -01-2022

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

Renler Ejendomsskat

838,24 kr

.... 23,29 kr

zz-o1-2020

.......... Nej

... 23,28 kr

oz-o2-2020

......... . Nej

.... 23,29 kr

0t -03-2020

...... ... Nej

.... 23,28 kr

05-04-2020

..........Nej

.... 23,29 kr

03-05-2020

.......... Nej

...... 0,09 kr

07-06-2020

.......... Nej

...... 0,09 kr

05-07-2020

.......... Nel

....23,29kr

28,07-2020

...... .... Nej

Side 4 af 14



78

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 1O/5 2022

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrrvelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT

Beløb...

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato-. -.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendi til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato, . . .

Er beløbet sendt tll inddrivelse hos SKAT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

.... 23,37 kr

02-08-2020

.......... Nej

.... 23,38 kr

06-09-2020

.......... Nej

.... 23,37 kr

04-t 0-2020

.......... Nej

,..... 0,09 kr

3t -12-2020

.......... Nej

.... 18,27 kr

31 -12-2020

.......... Nej

... 18,27 kr

3r -l 2-2020

......... Nej

Beløb.

Side 5 af 14

0,t0 kr



79

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdaio. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbei sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb............

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. -..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

3t-12-2020

.......... Nej

...... 0,10 kr

31-12-2020

.......... Nej

...... 0,09 kr

0t -01 -2022

. ......... Nej

.... 18,27 kr

0r -0r-2022

.......... Nej

...... 2,85 kr

0t-01-2022

.......... Nej

...... 1,87 kr

0t -01-2022

.......... Nej

,..... 0,30 kr

ot-01-2022

......... Nej

.... 18,27 kr

0t -01-2022

.......... Nej

...... 3,36 kr

0r -0r -2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

0r -01 -2022

.......... Nej

Side 6 af 14



80

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

ForJaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......... 
"

Forfaldsdato... -

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb....

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. .. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb...

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

...... 0,30 kr

0t-01-2022

.......... Nej

... 18,27 kr

11-01-2022

......... Nej

..... 0,35 kr

11-Ot-2022

......... Nej

...... 0,09 kr

01-02-2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

01-02-202?

.......... Nej

...... 2,85 kr

01-02-2022

..........Nej

Beløb.

Side 7 af 14

1,87 kr



81

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilagda nel1O/52022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. -..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb.........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdaio. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

o1 "02-2022

,... .. Nej

.... 18,27 kr

01 -02-2022

.. .... Nej

......2,1 I kr

01-02-2022

.......... Nej

....18,27 kr

o1-02-2022

.......... Nej

.. -., 3,36 kr

01-02-2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

01 -02-2022

.......... Nej

...... 2,37 kr

01-02-2022

.......... Nej

Side 8 af 14



82

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Fodaldsdato....

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.......

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . ..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

...... 2,03 kr

01-02-2022

.......... Nej

...... 2,43 kr

01-02-2022

.......... Nej

,..... 0,35 kr

01-02-zo2z

.......... Nej

..... 0,09 kr

01-03-2022

......... Nej

... 18,27 kr

o)-03-2022

......... Nel

... z,B5kr

0t -03-2022

.......... Nej

...... 0,30 kr

0r -03-z0zz

.......... Nej

.... 18,27 kr

01-03-2022

.......... Nej

..... 2,1 I kr

ol-03-2022

.......... Nej

Beløb.

Side 9 af 14

0,30 kr



83

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. .. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . ..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb...........

Forfaldsdato. -..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato.. .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

0r -03-2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

01-03-2022

..........Nej

...... r,36 kr

0r -03-2022

.......... Nej

......2,1 I kr

0t -03-2022

.......... Nej

...... 0,30 kr

0t -03-2022

.......... Nej

,...18,27 kr

01 -03-2022

......... Nej

...... 2,37 kr

0t -03-2022

.......... Nej

...... 2,03 kr

0t -03-2022

.......... Nej

......2,43kr

0r -03-2022

.......... Nej

..... 0,35 kr

0r -03-2022

.......... Nej

. .... 0,09 kr

01-04-2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

01-04-2022

.......... Nej

Sidel0af14
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84

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/5 2022

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb.........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. , . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato... -

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT.

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

..... 0,30 kr

o1-04-2022

......... Nej

... 18,27 kr

o1-04-2022

.. .. ... Nej

...... 3,36 kr

o1-04-2022

.......... Nej

...... 2,1 I kr

01-04-2022

.... ...... Nej

.... 18,27 kr

o1-04-2022

.......... Nej

,..... 0,30 kr

01,04-2022

.......... Net

Beløb.

Side 11 af14

18,27 kr
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EIENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 1O/5 2022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato.. ..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb............

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. . . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt tll inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb. ..........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. -..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT,

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

ot-04-2022

.......... Nej

...... 2,37 kr

01-o4-2o22

.......... Nej

...... 2,01 kr

01-04-2022

.......... Nej

...... 2,43 kr

01-04-2022

.......... Nej

..... 0,35 kr

ol-04-2022

......... Nej

..... 0,09 kr

0t -05-2022

.......... Nej

,... 18,27 kr

0r -05-2022

......... Nej

..... 2,85 kr

0t -05-2022

......... Nej

...... 0,30 kr

0t -05-z0zz

.......... Nej

.... 18,27 kr

0t -05-2022

.......... Nej

Side 12 al 14
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle I0
8800 Viborg

Bilag dannet 1O/5 2022

Beløb. . . . . . . . . . .

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb,..........

Forfaldsdato... -

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. -..

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Betøb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato...

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

.....2,1 I kr

0r -05-2022

......... Nej

.... 0,30 kr

01 -05-2022

.......... Nej

.... 18,27 kr

0r -05-2022

.......... Nej

...... 3,36 kr

0r -05-2022

.......... Nej

. . . ... 2,11 kr

0r -05-2022

.......... Nej

...... 0,30 kr

0r -05-2022

.......... Nej

....18,27 kr

0t -05-2022

.......... Nej

Beløb.

Side 13 af 14

96,91 kr
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet I 0/5 2022

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Gældsooster vedrøren Rvkker Eiendomsskat

Gæld vedrørende...............

Krav i alt vedrørende denne gældsfupe.

Beløb...........

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato. . . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

Beløb...........

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT

Beløb...........

Forfaldsdato.. . .

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.

Beløb...........

Forfaldsdato- . -.

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT

10-06-2022

......... Nej

Rykker Ejendomsskat

r,500,00 kr

... 250,00 kr

28-07-2020

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

..... 250,00 kr

-.02-03-2021

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

... 250,00 kr

25-08-2021

............ Jd

...250,00 kr

26-r 0-2021

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

... 250,00 kr

06-02-2022

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

... 250,00 kr

02-03-2022

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

Side 14 af 14
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EJENDOMS
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RAPPORT

Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

Bilag dannet 10/52022

0rdforklaring - ejendomsoplysninger

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

Side 15 af 14
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matT,ni, 9fa, Overlund By, Asmild

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. lO. ml2OZ2.
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sen for DataforsyninE og Effektivi

Signaturforklaring vedr. vej-/stisiatus:

Offentlig

Privat fælles

- 

Øvrige (priva+Jalmenludlagt privat fælles)

Planlagt nedklassificering

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunån for oplysning om disse.

g8y



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. lattesten bruges også begrebet
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data liggerhos regionen og kommunen, hvorden aktuelle matrikel erbeliggende.
Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn Overlund By, Asmild

Matrikelnummer 9fa

Region Region Midtjylland

Kommune Viborg Kommune

Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i

nærheden af det søgte).

&

&

$e

Danmarks Miljdportal
Data cnr nliijøet r Danrnark

J o rdfo ru re n i ng sattest
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Den 10-05-2022, kl. 14:42

I UOgået efterfortlægning

I Udgået førfortlægning

! Jordforurening. V2

J rou**.ot
ffi Ft Nuanceret

f, F2Nmnceæt

I Jordforurening. Vl

Lokalaseret tuåftIåret)

N cau,ø-eniu

ffi e aø,* - tængeilaende vilkår

f5f04052-4ec 1 -4888-85d0-25050900b567
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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 V,
www.miljoeportal.dk

,jft.z



Midtjylland

Danmarks Miljdportal
Data om miljøet i Danmark

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Miljoe@ru.rm.dk

wvuw.jord midt.dk

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.
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Adresse
Mail
Web

Bemærkning

Adresse Prinsens Alle 5 | 8800 Viborg
Mail viborg@viborg.dk

Web http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/F64D 5206023C0 C5CC125723400431S E B ?
OpenDocument

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller ai data ikke er opdateret.

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

Viborg Kommune



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 vidensniveau 2 (Y2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

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

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

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

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (Vl ) men hvor lokaliteten frikendes på
baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens g 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen på kort. I enkelte 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://arealinformation.miljoeportal.dk/distributioni. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

lgangværende påbud - JFL
Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efter jordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor
der alene er længerevarende vilkår (f. eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i

jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om
Indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. påbud meddeltefter 1. juli 2014 efterde hjemler, dererfastsat.
Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende.

Danmarks Miljdpcrtal
Dat* om mil.gøet i Dannrark

Bilag

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
www.miljoeportal.dk
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Oversigt over Vejdirektoratets projekter

Vejdirektoratets projekter omkring ejendommen

Oplysninger om Vejdirektoratets prolekter er indhentet d. 10. ma12022.
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€ Styrelsen fer Dataforsyning oE Effektivi

Signaturforklaring:

I Ejendommensplacering

Veldirektoratets projekier:

lngen projekter nær ejendommen

OBS: Vejdirektoratets projektor fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i
nærheden afet projekt.
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Jette Virklund Pedersen -

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedhæftede filer:

Leoni Advokater

Britta Gramstrup Krog < bkro@viborg.dk>
2. maj 2022 10:18
Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
sV:sagsnr. 800537 - Debitornr.0018698609 - Spangsbjerg Alte 10, 8800 Viborg -
tilhørende Ronny Pauli Nielsen
signaturbevis.txt

Hej

Jette

I ndefrossen grundskyld

Ejendomsskat 1. rate 2020
Renter
Rykkergebyr
Afgifter
Gebyr for underretning

Ejendomsskat 2. rate 2020
Renter
Rykkergebyr
Afgifter
Gebyr for underretning

Ejendomsskat 1. rate 2021
Renter
Rykkergebyr
Afgifter
Gebyr for underretning

Ejendomsskat 2. rate 2021
Renter
Rykkergebyr
Afgifter
Gebyr for underretning

Ejendomssk at t. rate 2OZ2
Renter
Rykkergebyr
Afgifter
Gebyr for underretning

450,00

450,00

0,00

22,20
TT6,52

0,00

5820,74
L40,76
250,00

6009,74

0,00
250,00

6008,71.

0,00
500,00

6362,56
484,55
500,00

I alt 27.?64,t9
Hermed specificeret opgørelse over ejend ommen Spangsbjerg Alle 10, 8800 Viborg pr. 10. juni2022
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Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 968

BB00 Viborg

Att: Jette V. Pedersen

Kred itsekreta riatet
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Tlf 96 63 20 00
Fax 96 63 2t L9
cvR 34 63 13 28
SWIFT VEHODK22

Kontaktperson:
Gitte M. Harpøth
Direkte 96 63 20 35
E-mail gmh@vestjyskbank,dk

6. maj 2O22

Tvangsauktion over ejendommen
matr.nr.: 9 FA Overlund By, Asmild
beliggende: Spangsbjerg Alle 10, ggOO Viborg
tilhørende: Ronni pauli Nielsen

Jeres sagsnr.: 800537 MK/JVP

Til brug for udfærdigelse af salgsopstilling opgøres bankens krav pr.
tvangsauktionsdagen den 10. juni 2022 således:

Bankens ejerpantebreve p_å hhv. kr, 297.224 og kr. 253.833 opgøres jf.
rente og betalingsvilkår på pantebrevene til hhv. kr. 330.419,38 og kr.
282.373,57.
Der vedlægges kopi af pantebreve samt aftale om underpantsætninger.

Ejerpantebrevene opgøres pr. tvangsauktionstidspunktet den 10.6.2o22 tt i

alt kr. 613.016,95.

Bagvedliggende gæld overstiger pr. tvangsauktionstidspunktet den samlede
opgørelse af bankens pante.

Vil i fremsende salgsopstilling, eller meddele hvornår salgsopstillingen er
tilgængelig, kan ske til lba@vestjvskbank.dk
gmh@vestjvskbank.dk

Med venlig hilsen
vestjyskBANK

Gitte M. Harpøth
Insolvensmedarbejder
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Afgift: Kr.5.900,00

96

Akfi Skab nr.
(uil$ldcs af dommerkontoret)

Sælgerpantebrev (sæthyds)Overlundby, Asmild
9fa

og husnr.: Spalgsbjerg Alle 10
8800 Viborg

og bopæl:

boprel:

og

Anmelder:
Tlf.nr.: 86 81 51 52

Navn:

Adr.:

nr

Pantebrev

Merete Kadld & Ronny Pauli Nielse,n
Spangsbjerg Æle 10 8800 Viborg

Nykredit obligationslåa
Nykrgdit ktl. r/rentetilpasniag

Dansk Bolig Finansieriag å/S
Torvet 7
8600 Silkeborg

EEHP*RT 1,e4't97 111 t1t:rt:rl'l,tuFF t,p,til
.i.

*2lJD{. T
Ft'ltrr[[

t
erkender herved at skylde

Carston Berger
o/o Kaugthing Bank A/S
NørreFarimagsgade 15
1364KøbenharmK

Kr. 300.000,00 skriver kr. TRE - NtlL - NUL - NttL - NUL - NUL - 00/100

Pantebrevot forrentes og afdrages fra 11.9.2004 gennem en fast årlig ydelse på 10,83 % af
bovedstolea, hvoraf 9100 Vo p.a. af det til enhver tid værende skyldige beløb er rente, me-
dens resten er afdrag. Ydelssn betales hver 11/3, L7/6, LLl9, lLlI? termin med kr. 8,|ZZ,5A
Første gang 11.12.2A04betales kr. 8.122,50, som a&gør ordinær ydelse.

Pantebrevet indostår ta kreatitors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil udløb, dog skal
kreditorkunae godkende ny debitor (jvf side 2 øverst ).Kan debitor ikke godkendes for-
falderpantebrevet til fuld indtielse til lnrrs 103,00

Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvis nårsomhelst uden varsel tii kurs
103,00.

Matr. lr. 9 fa Overlundby, Asmild

Kreditor Oprhdclig kr. til/op.a"

6,00

Uaflystpr. Nedbragtril kr.

o

1.255.000,00
163.000,00

30.9..2A94
30.9.2004

1.221.906,57
t59.234,92

Bopdforenddng stlal npddeles til keditor.
Vctlftrsin&etbctalingaf,æot€rog afttrag kan lrr€dittrfodaogckapitalco indfiict, se side 4 /eiilste *ide, pld. 9a-

Ford.?OlC nutul&ÆE<C

Sido I



5ærlige

bestemmdserl

Ejerskille oglcllcr
ekslråordhære

afilragr

RcsFckt-

plteguing:

Udlejilngr'

ldausut:

OmprioriteriDg;

On-og/eller

dlbygdug:

Ethvert debitorskifte/ejerskifte/overdragelse - helt eller deivist - skai godkendes af kreditor, før
den hicltidige debitor og evt. kautionist er &igiort for sine forpligtelser. Hvis den nye debitor
itrrke kan godkendes, erkreditor berettiget til at opsige partebrevet til fuld indfrielse til den kurs
som er aftalt under pkt. "opsigelsd'på forrige side. Sar"me vilkår er gældende ved en eller flere
debitorers udtræde,n.

Ved goclkendt debitorskifte erlægges senest 3 uger e*er, at endeligt skøde er ti"glyst uden frist
og udlevsret fia tinglysuingskontoret, dog senrest 3 måneder efter ejendommens ecrdelige
overtagelse, et ejerskiftegebyr på 2"000% af restgælden dog min. lcr. 500,00 pe
overtagelsesdagen. Manglentle eller ik*e rettidig iadbetaling af gebyret, sidestilles med
matrglende eller for sen betaling af ejerskifteafdrag, med heraf følgende konselse,irser.
Meddelelse om ejerskifte noferes af kreditor gelolDtrit indenfor sautme fristr sonr ved
erlæggel se af ej erskiftegebyr.
Efter betaling af ethvert eksfiaordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således at
den udgør sqrnnre procent af den aye restgæid,som den hidtidigeydelseudgiorde af den
gamle restgæld hvoned panteårevets løbetid forbliver uændret. Ved betaling af ekstaordinære
afdrag betales re,nter af afclraget til betalingsdagen.

Så&emt pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, sparekass+, stats-, rentetilpssnings-
el1er realkeditian med variabel rentg skal det uden særskilt påtegning respektere ændringø i
renien for disse lån.

For så vidt pantebrcvet har pant i en ejerlqjlighe4 kan keditor forlange kapitalen
indftief så&emt ejerlejiigheden uillejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage
efienpåkav stilles bankgaranti forpantebrevets teminsydelse i lejeperioden

Pantebrevet respekterer optagelse at realhediflån, også til forhøjet r€,nte og forlænget
trøbetid (max" 30 år), dog ikke indeksregulerede og ståeirde Iån og lan i fremmed valuta, bortset
åa 1åo i EURO, mod at cettoprovenuet i det omfang,.det ikke auvencles til he1 eller delvis
indfrielse af foranståeude forfaidne elier uforfrldue lån, afdrages ekstraordinært på dette
pantebrev.

Veil opgørelse af nettqrroveruet hn udover udgfter til indfrielse af foranståø.de iån (excl.
røter) medtages omkoshinger til ste'upet tinglysning, eventuelle andre udgifter til det
offenfligq gebyr til pe,ngeirstitut samt g€byr til rykningspåtegdng på såvel foransiåendg
efterståenile sorn nærværeude pantebrev, omkoshinger til realkreditinstitug dog ik*e
differenoerente. Endvidere respelderes omprioriteringssalær til medvirke{de ejendomsmæglø
elleratlyokal

Alie omkostninger i forbindelse med ekspeditioa af omprioriterings/rykningsHausulen, heruader
ekspeditionsgebyr h. 750,00 til kreditor, betales af debitor.

Ingen

Sitlc 2
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Med hensyn til de ejendoømen nu påhvilende servitutter og andre bpde,r henvises til
ejendomme,ns blad i tingbogen.

I øwigt gælder Justibministeriets omstående pantebrevsformular A (side 4).

For så vidtpotekovet algne lrrralerslaivcs af debitor, orldærer
deone sarrtidig at være ugift ellc at cjendonrmen itikc
omfattes af lov om ægtcskabEb rctsvfulflirger $18.

MereteKarild

Til vitterligfued

SIGN:

Nau: T*oxU ta,t1;J J€Uå€14,/ Navn:

Stilting: lL{ti \aå'\- r rar,?
Blolbogstavcr

[trå?

Bo'pæl: tr,t) *.1ukr V€.) LI Bo,pæl:

ffsir bsezu uG.neo

Tinglysningspåtegninger:

For så vidt debibr cr gi$ ccklærer medundsskrevne
æglefælle samtykke i pantsrebiogen & ægtefællen rnedejer,
tndenkives som dehlor og pantsættet

og meildebitor:
f

PauliNielsell

ægthed, dateriugens rigfighed og udstederens mlmdighed:

SIGN:
o

Stilling:

lo t,t:

o

&ra.rd?C /rttt&trcEæK.e

Sld€ 3



Justitsministeriets pantebrevsformular A
l. Beulinger efter dette parrehrev skal ske poroait på keditors bopæI, som er auført på side l, eller pÅ et ander $ed indcn for tanitcn

gærscq der opgivcs afkreditor.

2. $9 betalingo er rcttidige,-når de qlgr s9næl ? dage-9!ø forfaldsdagør, for tcrminsbcalinger scrrcst 7 dagc efter furste terminsdag.
!!is fo-rht0s{acen cller_sirlste rettidige bdalhgsdag _fu!* p{ en helligdag cn løilag eller gnurdlovsdagen Ocnl.luri,udskyrlesdagå
tildem følgcn&hverdag.Påsamne nådc udslEdæ tdløbsdagen for alle t*teitit nærværende pantcbrev. tnOtetating inåeo'for o*ennæfrte
trist til etpeogcitstihtt har i h$d€t, borlset fra Grønlan4 til befordring tilbehlingsstedeterrenidigbouling

3. Opbævet

4' Debitor bar pligt til at underr€tte lcreditor om bopælsfo,rar&ing. sådan undeneming kan ikke ske på en beralingsblankeg såternr det af
b-tanketten_s telct &emgrår, at meddolclser til betalingsmodbgeren il*emigivæpådenne, PÅlraviakeditoahenrnder o'pnigatse, kan afsend€stil ellø femsæftes på ilen -af debitor senest oplyste topæl uanset bopælsforanrtring, dednindra ]aeditor er Ue*iaat nri4 <tebitors nye
bonæl. B-liver kreditø qrmærksom på, at en opsigelsesomføtgeafbopætsforandring ikte er kommet fieol til debibr, skal hcdiror stsaic
$ve debitor meddelelse om opsigelsen, såtEmt alebibrs ryo bopæI tcltgår af follærcgieteret etler andff lct tilgæogelig kitdå

5. Pantet oh&tlcrden fdste ejerdom med tilbehør efier tinglysningslovens gg3? og 38, indtægler, herunderiejeogforpaguringsafgifier,sant
edahings- og fonilcingssruurer.

6. Debilor forpligtø sig til at holde pa{et letørigt baadforsikre! såtcdes at letingelseoa i Finanstilqpee bokendtgørclsc om minimumsbctingelser for
forsikriugssctslobers t4niog af bygdngstrandfonilaiag er op$ldr

7- Kreditor hFr panteret for krav i&lge pantebrcvet på betaling af kapital, renter og audre ydetser af tltsvarcnite karalcer - herunder
administrationsbidng og _$utiotrsfgrslqin8spræmicr - noiaretrtcr og gcbyr øftcr plc. 8. Kreditor hm endvidcrc parteret for
omkostninger, sou med føje er aftddt vcil opsiplsg inddrivelse, tedgtigilse rf gætdsovertagolse samttilvarcagelseafkrcdiåreinteressei
tit&lde af retsslaidt ood pantet ta andpn side. For så vidt algår udeøettige ialcalsoonftosbiager, har-keditor pantelet foi de oorkoshipger, der &aa
ksves betalt i overensst€rndelso aetl reglcme i lov om rerrt€( ved forsintet betoling nv, og aen i mcilforr if 16ys1 urlstedo Uolceodr!øietse åm
udmretlige ind&ivelsesomkosmingcr i anlc&ing af ftasinket betaliug.

8. IGpilalen Srålder iH<e ved ejerstdfie, uedrnhdre ardct er vedtrrget i pantebmvel ltreditor skal urderænes or ctbvert ejcrskifte og kaa
forlmge, at deo rye ejer betigtlger gældsorrertagelse saut åftolder otuko$airgeme derved, Undetrettes kcditor ihkc om iersx{ffet 

-scaest

3- ugø, efter' at endeligt skøde er lyst udcn &ist og udlavcret af tingl1.srilgskmtoret, kan hen, når hcle kapialco iudcsdr, r'o"sct
g'emlcifte, forlaoge et g€br på 2% zf pant€brsvets æstgæ14 dog højsi 300G. $vB det cr vedhgct i pantebåvet, at løpitrlm helt
eller delvis forfalder ved qierskiffe, slial bptrling skc indeniotnnre Aislåogsercst3oåBedcreftercjendonueoseudeligeovøugeGe,jf px39
f

9. Uansct uopsigeligled eller oF igelse$istlru keditorbrlaoge kapitaleu lndftiet i &lgendc tilftlde:

a) hvis reotø eller afitag ikko bøhles setrcst siitste residige bcaliagsdag, Dat er dog eu betingelse for, at lapitatør kan forlanges in6tict, at dcbitor
iklse hå! betalt æot€r og afdtag senest ? dage eåe6 at skriftligtpåtrravlero,u ec afseadt elterher:rsat Krediiorc Slcav skal vårc afgivet sft.r si&tt
retiilige-betalings(lag og skal udtryl(keligt osgve at kaFitiiå ha forlaage indtiet, hvis r€nret og afdrag ii*e betalæ inrlm dsteos uAøb, ;thøvedpkt 2,

b) hvis bygningec afmeatlig betydaingforpantas rrærdiaedrives, udeo at der u stillet bfiyggende sil&u[d

o) bvis potct i ørigt væscmligt fonbges cllcr ranrøgtcq udeo af der efterplrlcav stiltes betsyggcsalc sil*eÅsd,

d) hvisdebibrnægterkreditorellerderrnesfrrldoægtigadgargtilatefusepantet,

c) hvis debitor ilkepå opfordriag godtp5 atpadet €rbeløigtbmldforsilaat, og

f) hvis et afralt qierskifteaftlngikke betales retridigfjf. p}t' t.

f0. Ivfednladrc andet er aftali forbliver partebrevct indcståeode i cjcndømen i tilfælita af tvangsarrkim, hivad enteir rlcone st<yldes
nisli-gholdplse af pmtårevctollrafasdr€ forpliefelscq hvis rcsønoer-ogøvrigeforåtdueydelserihæ[otrt U ir,fcioosriUOleoeUcular itd
udløbetafdsidisee&slsate trlstec,Potdrevcts tæeuoelscr om misUflotloise, hønlOdtestemqclsede i pkt 9, og testcmnJfscr oo, ai
Pa$c8æld@ tclt slls alslvis foråIda vcd qierskitg !.n i $'fald iktrcpåbnåbes af keditor, ttv* antånskø'tqå sdit"j"deotråcn
inde.n 1 år e$er deo enilolige tiangsauktion" bctngtcs deae ikto sm ajccslcihc.
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Retten i Viborg
Tingi,ysnirlgs åf deU.lgen

Side:

.Bkt.nr.:
vP 309

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000
Vedrørende matt.nr. 9 FA, Overlund. By, Asmild
EJendomeeJer: RonC.e Nielsea. rn.fl.
Lryst førete gang den: 18 .LO.ZOOA under nr. 3AOZ7
genest æadret den : 1.8.10.2004 und,er nr. 30027

Anm:
Pantebrev Alm. Brand pantebreve a/s, Okk l?S.OoO
Parrtebrev Alm. Brand pantebreve A,/a, Dkk 1?s.ooo
udlæg svenske Trælruee A/s, Dkk L0.gs1

Retten i Vlborg den 18.10.2004

Blrthe BjertnrBo
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I Side 7

Allonge til pantebrev opr. kr. 300.000,00
medpant i mah.nr. 9 FA Overlundby, Asnild.
Fra: Merete Karild
og Ronny Pauli Nielsen
Lyst 1. gangd" 18.t0.2004

sg$tpART tgg??S D1 nrlfls.tln?rq tt.,i:

,J

Anmelder:

SPAREKASSEN FARSø
Nørregade 1 ,9640 Farsø
Telefon 99 4914 0o

t
Nærværende pantebrev til rest pr. 1I.12.04
vedhængende renter til:

Merete Kadld
Ronny Pauli Nielsen
Spalgsbjerg Alle 10
8800 Viborg

For tnansporte& som sker uden ansvar for os er vi fyldestgiort

Pantebrevet indeholder herefter ? sider.

I Københ,avn, den l?.03.2005

Iflg. fuldmagt

k. 297 .224,12, transporteres med

5,

28?O Forhder HusnApS, 1tt, t9{t m la
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side: 9

resp ekterer fremti dig alene:

1.680.000,00 Totalkedit A/S obligationslån med rentilpasning, renteloft og delvis aftlragsfi'ihed

de indtil 29.4.2005 tinglyste seryitutter og byrder.

der i henhold til loven, samt øvrige meddelelser der skai tilgå pantelaeditor, bedes

sendt til:

Farsø

Farsø

i øvrigt bemyndiges til på vore vegne, at underskive påtegninger af enhver art på nærværende

P , henrrrder kvitterings-, hansport-, moderations' og relasationspåtegninger.
er fremover uden af,vikling'

øwige bestemmelser forbliver uændret gældende.

bestårherefter af 9 sider.

den 3-/v*o 5
tiltræd.es som debitorer og kreditorer:

Å

-r

Pauli Nielsen

vitterlighed om ægte underskrifter, dateririgens rigtighed og udstedemes myndighed:

Uglevej 24
9640Farsø

Navn: A ø'-*'

Stilling: AI$NE-GRETHE K. SøRSN$EII

Adresse: rcnqågåg.": er

36?G R€ttdarHronåos lrl 89tt 0ltl2
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Retten i Viborg
Tinglysnings af, de I ingen

Side:

AIrt.nr. :

vF 309

Påhegnlng på Ejerpantebrev med medd. Dk'lr 297.224
Vedrørende matr.nr. 9 FA, Overlrrnd By, Asmild
Ejendomsejer: Ronie Nielsen m.fl..
LyEt førEte gang dea: 18.10,2004 under nr. 3OA27
Senest ændret den : 24.Q5.20A5 under nr. L9472

Nu lyEt son eJerpantebrev fa\ 297.224 kr.

Retten i Viborg den 27.05.2005

Bente Susanne,IørEensen
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r13ø gEt{FAnT ;57?7$ St 0$r10.80s5 . ilx.fl?"2r14F
1.4{[r[l

Slde 12.

Ægift kr. 1.400,00

Tillæg til ejerpantebrev stort kr.297.224,00 med pant i matr. nr. g'FA Overlund By, Asmild, beliggende
Spangsbjerg Alle 10, udstedt af Ronny Pauli Nielsen, Merete KArild

Andielder:
Sparekassen Farsø
Farsø afdeling
Nørregade 1

9640 Farsø/ ags
Tlf.nr. 99 49 14 00

Allonge tit Ejerpantebrev i fast ejendom

Meddelelser der i henhold til loven, samt øvrige meddelelser der skal tilgå pantekreditor, bedes
fremtidig sendttil;

Spareka*sen Farsø
Farsø afdeling
Nønegade 1

9M0 Farsø

der i øvrigt bemyndiges til på minefuorc vegns, at underskrive påtegninger afenhver art på

nærueeråde påntedrev, hårunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.
Min ideelle anpart af næryærende eierpantebrev transporteres hermed til

Ronny Pauli Nielsen, Spangsbierg Alle 10, 8800 Mborg

der herefter er eneejer af den pantsatte ejendom.

For transporten er jeg ffldestgiort.

Pantebrevet består herefter af 12 sider.

Farsø, den 12-06-2008

Påtegningen tiltrædes som overdrager

Merete Karild

Påtegningen tiltrædes som transportmodhger

Få
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- Side 13

Tilvitterlighed om
,myndighed:

silrilns $tsnshfj {rl&r*oss"1t.1t6o
8800 Viborg

dateringdns rigtighed og udstederensludstedernes

Vestbyen 23
gUling (lblokBatHåÆrldr rc,

Adrotse {l blo*åogstwer)

Postnilby (lbloRbogshve4

A

Kundechef

Anne-Grethe Kuch SørensenNaen 
dp5}BRgseassistent

AdresSe (l blokbogståY€t

Podnilby (l blokbogslavq)

I

I
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BORG
KOMIVIUNE

Tekniskf,'omaltring
Ejendomsskat

Side 7

F'orannævnto ejendom, register nr. 79L I
vurderet tiL Ejendomsværdi

1E6966 er pr. 1. otitober 2007

2.4s0.000 ki.

Ejendommen, der hverken udgør en landbnrgsejendom oller nogen del af en sådan,
or ilake i matriklen notsret som en del af en samlet ejendom.

\
Yiborg Kommune, deu 24. juni 2008
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* Reuten I Viborg
Tinglysningsaf de3. ingen

Akt.nr.:*** *** 59 VP 309

PåtegninE på Ujerpantebrev med. medd. Dkk 2g7.224
Vedrørende matr.nr. 9 FA, Overlund By, AsmJ.ld
Ej endomsej er: Rolrny Niel.sen
LysL første gang den: 18.L0.2004 under nr. 3OO2j
Senests ændret den : 03.07.2008 under nr. L476L

Retten i Viborg den 04.07.20Ae

Hanne Brok
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Afgift: Kr.5.300,00

10B

Akc Skab nr.
(udryldes af, dom:rierkoiloæt)

Sælgerpaatebrev (sættgyds)h.
3r

O

nr.:
Overluud by, Asmiid
9fa

og husrr,: Spatgsbjerg Æle 10
8800 Viborg

og bopæl:

og bopæl:

Pantebrev

Merete Karild & Ronny Pauli Nielsen
Spangsbjerg Æle 10 8800 Viborg

Nykredit obli gationslåa
Nykre dit ktl. m/rentatilp asning
Privat pantebrov

Anmelder:
Tlf.nr.r 86 81 51 52

Navo: Dansk Bolig Finaasiering A/S
Torvet 7

Ailr.: 8600 Silkeborg

fiEHFåIrT lS+?E& LU r'ulrt[,[rlF.3 lg.t{-2rlr:rå I
5,trlJ[rr-1[r

o

Opsigdser

Den prntsåtte
ejendom:

Opr5ildrende
panterdefter:

erkender herved at skylde

Omegnens Enheprmønfi rma .A/S
c/o Alm. Branil BækA/S
MidtermolenT
2t00Y'c,benhavn,Ø

IG. 255.000,00 skiver kr. TCI - FEI\d - FEM - NIJL - NUL - NUL - 00/100

Paotebrevet forrentes og afdrages fra LI.9.2004 geuaem en fast fulig ydeise pLL0,B3 yo af
hovedstoien, hvoraf 9,00 yo p.a. af det til enhver tid værende skyldige beløb er re,lrte, me-
dens resten er afdrag. Ydelsen betales hver 11/3, 7L16, tllg,llltltermin med kr. 6,964,13
Første gang 11.12.2004 betales 1<r. 6.904,13, som ud"gør ordinær ydelse.

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil udløb, dog skal
kreditor kunne godkende uy debitor ( jvf side 2 øverst ). I(an debitor ikfte godkendes for-
falder pantebrevet til fuId indfrieise til kurs 103,00

Paatebrevet kan fra debitors side irdfries helt eller delvis nårsomhelst uden varsel til kurs
103,00.

Matr. nr. 9 fa Overluad by, Asmild.

I(reditor bptioe"ne kr.

1.255.000,00
163.000,00
300.000,00

til % p.a.

6,00

9,00

3A:9.20O4
30.9.2004
LL,9.2044

L.221.906,57
159.234,92
300,000,00

Uaflyst pr. Ncdbmgttil kr.

NB. Bopælsfonnrlring shl meddelcs til lssditor.
Ved fotsiokct bclaliog af $ntsr og afrlng lor kcdibr furlogo tapihlcn ind&icl se sids 4 / sidsto side, plt 9a.

Foro.rdlC fi'ilIilTcEFGKC

Sid! I



SærIige

bestemmelser:

{icrsftifle oglcller
ekstraordinære

afdrag:

Re.pekt-

pltegrlnE:

Udlejuingr

Omprloriteriug:

Om- og/ellcr

dlbygnfug:

Idåusul:

Ethvert debitorskifte/ejerskiftdoverdragelse-helt eller delvist - skal godkendes af kreditor, før
tlen hidtidige debitor og evt. kautionist e'r frigjort for'sine forpligtelser. Hvis den nye debitor
ilke kan godkendes, er lffeditor berettiget til at opsige pantebrevet til fidd indfrielse til den kurs
som er aftaltunderpkt. "opsigelse" på forrige side. Satnm,e vilkåt er gældende ved en eiler flere
debitorers udtrcd€n.

Ved godkendt debitorskifu erlægges setrest 3 uger effer, at endeligt skøde er tingtyst uden frist
og udlet/eret fra tinglysningskontore| dog senest 3 måneder efter ejendommens endeiige
ovedagelsq et ejerskiftegebyr på 2,000yo af restgælden dog min- lr. 500,00 på
ovsrtagelsesdagen. Manglende eiler ikke rettidig indbetaling af gebyret sidestillEs med
manglende eller for s@betaling af ejerskifteaftlrag, med høaf følgende konselve,nser.
Medclelelse om ejerskifte noteres af keditor gebyrfrit iadenfor sanme frister som ved
erlæggels e af ej erskiftegebyr.
Efter betaling af ethvert eksfraordinært aftlrag nedsættes deu fremtidige ydelsg således at
den udger såm{re procent af den nye restgæld,son den hidtidigeydeiseudgjorde af den
gaule restgæld, hvorvecl pantebrwets løbetid forbliver uænahet. Yed betaling af ekstraordinae
afclrag betalas renter af afdraget til betalingsdagen.

Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respeherer bank-, sparekasse-, stats-, reartetiipasnings-
eller realkreditlås med variabel rente, skal detuden særskilt påteping respektere ændringer i
renten for disse lån.

For så vidt pantebrevet har pant i en ejerQjlighe{ l€n lcreditor forlange kapitalen
ind&ie! såfre,mt ejerlejligherlen utllejes. Opsigelse kan dog ikke skg hvis der seæst 14 dage
efter på}rav stilies bankgaranti for pantebrevets termiusydelse i lejeperioden.

Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditiån, også til forhøjet rente og forlænget
løbetid (mær, 30 år), dog ikke indeksregulerede og s6ende lån og laa i fremmed valuta, bortset
fra lån i EURO, mod at nettoprovenuet i det omfaog, det ikke anvendes til hsl eller delvis
indfrieise af foranstående forfaldne eller uforfaidne lfu:" afdrages ekstuaordinært på dette
pantebrev.

Ved opgøreise af aettoprovenuet kan udover udgifrer til ind&ielse af foranståmde lan (excl.
renter) medtages ookoshinger til stempef tinglysning, eve'ntuelle andre udgifter til det
offeutlige, gebyr til pengeinstitrrt samt gebg til rykniagspåteping på såvel foranstående,
efterståEnde som nærværende pade;brev, omkosrnjnger til realheditinstitut, dog ilfte
differencerente. Endvidere respeHeres odpriodteringssalæ'r til medvirkende ejendomsmægier
elleradvoht.

Alle omkosfrringeri forbindelse med ekspedition af omprioritering#rykningsklausule4 berunder
ekspeditionsgebyr 1r. 750,00 til lreditor, betales af debitor.

Ingen
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Med bensp til de ejendommen nu pahvilende servit$ter og andre byrder henvises til
ejendornmens blad i tingbogen.

I øwigt gælder Justitsministe,riets omstående pautebrevsformular A (si<te 4).

m.Y.

tiI(.

For s[ vidt pantcbrev€t alcnc uorlerslaives af dcbitor, ertJaer
dcue samtidig at rrære ugit cllø at ejcndommcn ikke
onfattcs allov om ægtcskabeh rctsvirloingcr $l 8,

\)ubnro. d, \,o-\o- o9
-

Karild

Til vittorligbed om

SIGN: U^^bW

og

PauliNielsen

dateringe$ dgtighed og udstedereu mSmdighed;

3

o

SIGN:

Natm: ilnr'Åufk f eÅl-sut
Stilling: Sti[ing:

Bopæl: lr ra,.,r M ufitz \ vel q Bopæl:

99,qa B tUdne o

Tin glysningspåte gninger:

Fofu.26:to finrlrl'(iAærC

Side 3
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Beblinger cfter dette pmtetrrev
grænser, der opgives afkroditor.

Justitsministeriets pantebrevsformular A
elcal ske ponofrit på keditors bopæI, som er anlifi på side l, eller på et andet stod inden for

2. Alle bealingø er remr"dige når de sker sedest ? dage efter forfaldsdagcn, fm termimbetalinger scnest ? dage efter føute tcmriu&g.
Hvis forfalilsilagen eller sidstc rcttidigc heallngsdag falder på cn helligchg, en lødag eller gnrntllovsilagen rtenS.juni,udstqydcsdagco
tilden følgendehverdag.Påsamme måde udskydes udløbsdagen for atle frisler lil rænrærcnde panlebrev, Indbeialing inden for ovfinæynte
ftist tit etpengeinstitut her i lanitet, bortset Aa Grønland, til befordring rilbetalingsstedeterrettidigbetaliug

3. Ophævet

4, Debitsr har plig til at undenetle kreditor om bopælsforandring. Sådan undenctdng knn ikl<e skc på en beølingsblar*ct, såfremt det af
blf,kett€m telst fr€orgår, at meddelelscr til betalingsmodtagocn ikkemågivespådeone. Påtcravfrakeditor,henrnder opsigelsc, tffi afseriles
tit cller ftmsættes på dcn af debilor smest oplystc bopæl uanset bopælsforardring, medmindre kreditor er bekcndt mcd debitorc ayo
bopæI, Bliver l*eilitor opnærlsom på, at ør opsigelsesomfølgeafbopælsforandrirg i[ke er konrmet Aem til debilor, skal laeditor sbeks
give debitor meddelelse om opsigelsen, så&emt debitors nye bopæl temgår af folkeregisteret cller anden lef tilgængolig kilda

5. Pantet omfatter den &ste ejeodom lrcd lilbchør efter tinglysotngslwens gg 37 og 38, ildtagfc(, herundcr lqie og fotpagghgsafgifter, samt
erstarni"gs- og forei|g1ilgssurnmer,

6, Debior forpiigtcr sig tit at hoidc patrtct hchorigt brandforsiketi såledcs at betiugelseme i Finanstilsynee bokørdtgørelse om miaimunsbet'rrrgclser for
forsiloingsselslobers teping af fgdlgsbrantlforsikirg er opfrldt.

7- I(redilor har paatøet for krav i&lgs pantebrevct på bomlbg af kapital, redter og aarlre ydelser af tilwarende kamkter - lennder
admi'fsr'åtiotrsbidrag og kautiosbrsikiagsprænier - morarenter og gebyr efter pkL 8, Kreditor har cadvidere partor€t for
onkosminger, som meil føjc er aftoldt ved opsigelse, inildnvelsc, ben'$igelse af gælilsovertagelse saDttilvaretågelseafkedito$irtsess€i
tilFælde afrctsslcridt mod pantet &a andeu side. For så vidt augår udenretlige inkassoomkosurbger, iar kreditor pant€r€t for de omkoshingcr, dø }an
kræves betalt i overtnsstemmelse med ægløae i lov om r€Nrter ved forsinket betaling mv, og den i mc<lfør af loven uilstedle bekardtgørelsc om
udeoretlige iuddrivelsesomkosuringø i arledning af forsfuket betathg,

8. I&pilalen forfalder ikke ved ejerskifte, nedniqdre andet er vcdhget i pantcbrwet. Ikettitor skal unalemttes om ethved ejerskifte og hn
forlaoge, at dc! oye ejer berigtiga gæltlsoverhgelse samt aftolder omkosmilgerae dcrved. Underreftcs laeditor ikke om ejemkiftct setrest
3 uger efter, 4t endeligt skøde er lyst udel tist og udlaverut af tingysningskotrtoret, *an hun, når hele kapitalen indestår, uanset
ejerskifte, forkngc et gebyr på 2o/o zf pantebrevets resgætd, dog højst 300*r. Hvis det er vedbget i pantebrcrrcg åt kapitaleD helt
eller delvls forFalder veil qiemkifte, skal betaling ske inclen samrne fiist,dogserest3månederefterejendomnronsødeligeovertagelse,jfpkt.g
f.

9. Uarset uopsigelighed ellcr opsigelse$ist løa laeditor forlmge kapitalen indftiet i &lgeodc tilfzetde

a) hvis ænter ellc afdrag ikke betlle$ renest si&t€ reflidigc betalfugsdag, Det er dog ca botingclse for, at kapitalen kan forlalgcs ind&iet, at debitor
ild<c bsr bctalt r€ntcr og afdrag scncst ? dago ctcr, at skriftligt påkrav hcrom er a&endt cller Semsar Kreilitors påkav skal værc afgivct erfier sidste
rcttidige betalingsilag og skal udrykkeligt aagivg at kapitateo lør forlmges inrlftieq hvis reater og aftlmg it<rke betales indcn fiisteos udløb, jf
hewedplt 2,

b). bvisbygnbgerafvasentligbetydningforpantetsværdinedrives,udenatdserstilletbetryæe'ndesikkshe4

c) tvis pantet i øtrigt væseotligt fotrhgies ellcr vanmgies, udø at dcr oftcr påltrav stillcs bohyggeode sikkcrhed,

d) bvis debitor nægtcr laeditor cllcr dcoles ftldnoægtig adgang til at ofterse panteg

e) hvis debitor lkke pi oplirdriry godtgør, st pant€t er behmigt braldforikrel og

f) h*is et aftalt cjerskifteafrlragikkebeAksreftidiF,jf. Flc. S-

lO. Medmindrc anrtet er aftalt, foålivcr pantebrcvet indeståeoile i ejendounco i titfetde af tvangsauttioq bvrd eatco deons stryldes
uieligloldelse af paltebraret ella af adre forpligtelsø, hvis resgrcff og øvrige forfaldae ydelsen i hcnbold til arrktioowilldreoo behles itrded

. udløbctafdeidlssefastsatte tister.Pant*reves best€f,metser on nislig&oldcLg henmderbestemmelsemc i p1f.9, og bestcomelser om, at
paltcgælahn lclt cller delvis foråldø ved ejerskiftq kan i si fald il*cgbøåbes af kealitor. Hvis autdionskøberro sælga qicndor"ncn
indeo 1 år eftcr den eoilelige tvangsauktioq bctrågtes dctte ikkesomojeatcifte.

Side 4
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Retten I Vlborg
Tlnglysnlngsaf delJ.ugen

Akt.nr.:
vP 309

Påtegn:ing på Pantebrev. Dkk ZFF.000
Vedrørende matr.nr. 9 FA, Overhmd By, Asmild
EjendomseJer: Ronie Nielsen rn.fL.
I'yst første gang den: 18 .LO.ZOOA under nr. lAO2g
serest, ændret den : 18.10.2004 lmder nr. 3oo2g

ånrn:
Parrtebrev Alm. Brarrd pantebreve A/s, Dkh 175.000
Paatebrev AIm. Brand panEebreve A/s, Dkk 1?5.OOO
Udlæg Svenslce Træhuse,A/s, Dkk 10.851

Retten i Viborg den i.8,X0.2004

Birthe Bjertnrpo
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ALlonge tiJ. Bantebrev opr. kr. 255.000,00 ned pant i
matr.nr. 9 FA Overlund By, Asnild.
Fra: Ronnlz Pauli Nielsen og Meret,e Karild
Lyst 1. gang d, 18.10 "2004

c
o6
d

d
eeIu
o
o

E
E

I

Arunelder:
SPAREKASSHN FARSø
Nørregade1.9640Farsø
Telefon 99 49 14 00

Nærværende pantebrev tiL rest pr. LL.L2.2004
transporteres med vedhængende renter tiL:

Ronny PauLi Nielsen
Merete KariLd
Spangsbjerg AlLe 10
8800 Viborg

kr. 253 .833,37 ,

For transporten, som sker uden ansvar for og er vi fyldestgjort.

Pantebrevet indeholder herefter ? sider

I(øber*ravn, den 22 .OZ. 2005
fiEr'lFAaT fi377e B1 rlrlDfl,00p5 rr.f]efr$f$or$

Iflg. fuldmagt:

Alm. Brand eank A/S

I

I
,MøA Wokl.Iørgenson
*tanne fl"lnt-i

287c B€ddilHuæDaDs,ft.33fi oole
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side: 9

respekterer fremtidig alene:

1.680.000,00 Totalkredit A/S obligationslån med rentilpasning, rentelofi og delvis aftlragsfi.ihecl
300.000,00 ejerpantebrev

de indtil 29.4.2005 tingtl'ste servitutter og byrder.

der i henhold til lovon, samt øwige meddelelser der skal tilgå pantekreditor, bedes
sendt til:

Farsø
I

Farsø

i øwigtbemyndiges til på vore vegne, at underskrivepåtegninger af enhver art på nærværende
, henrndertvitterings-, transport-, moderations- og relasationspåtegninger

E erpantebrevet er fremover uden afvikling.
øvÅge bestemmelser forbliver uændret gældende.

består herefter af 9 sidEr.

den 
'$ 

o /V*o S
tilfiædes som debitorer og kreditorer:

I

g

N

ANNE.GRETITE K. SøRENSEN
Sparekaseelev

JqpeAa\iærsveJ ZF
9640 Farsø

Pauli Nielsen Karild

vitterlighed om ægte underslaifter, dateringens rigtighed og udstedemes myndighed:

Navn: Å Se---
VEGGERBY

Uglevej24
9640Farrø

Stilling:

Adresse:

2B7G Ri*ttslt8Mr ApA t!, i3tr ml2
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Side:

Akt.nr.:
vP 309*** ***

Rettren i Viborg
TingLysningsaf de U.ngen

Fåtegning på Ejerpantebrev med rnedd. Dkk ?53.S33
Ved,rørende matr.nr. 9 FA, overlund By, Asmild
Ejendomsejer: Ronle Nieleen m.f,l.
Lyst førete gang denr 18,10.2004 under nr. 30029
genests ændret den ; 24.05.2005 under nr. t94"13

Nu lyst som ejerpantebrev for 253.833 kr.

Retten i Viborg den 27.05.2005

Bente Susa$ne .TørEengen
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Side 12

Afgiftl(r 1.400,00

Tillæg til ejerpanbbrev stort kr. 253.833,00 med pant i matr. nr. I FA Overlund By, Asmitd, beliggende
SpangsbJerg Alle 10, udstedt af Ronny Paull Nielsen, Merete Karild

Anmelden
Sparekassen Farcø
Farsø afdeling
Nørregade 1

9640 Farsø / ags
99 49 14 00Tlf.nr

Allonge til Ejerpanlebrev i fast eJendom

Min ideelle anpart af næryærende eJerpantebrev transporteros hermed til

Ronny Pauli Nielsen, Spangsbjerg Alle 10

der herefter er eneeier af den pantsatte ejendom.

For tran$porten er jeg fyldestgJort.

Pantebrevet består herefteraf 12 sider.

Farcø, den 12-06-2008

Påtegningen tiltrædes sgm.overdragen"

Merete lGrild

Påtegningen tiltrædes som transportmodtager

q

Ronny Pauli Nielsen

1"40Sr0S
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Retten i viborg
T lngl"ysning sa f de I ingen

Akt.nr-:
69 VP 309

PåNegning på aJezjantebrev med medd,. Dkk 253.833
Vedrørende macr.nr. 9 FA., Qverlund By, AsmiLd
EjendomseJer: Ronny Nielsen
l,yst første gang den: 18.L0.2004 under nr. 30029
'genest ændret den : 03.07.2008 under nr. L4762

Retten i Vlborg den 04'-07.2008

Hanne Brok
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Tilvitterlighed om
rnyndighed:

Kundochef

8800 Viborg
ldssse (l Hokbogsl8ver)

Po6!lrJry 0 blolbogsteved

Side 13

daterlngens rigtighed og udstederens/udstedemes

A
Underskrift

Nå\,n
An nd.H$tllfl"l(uch Sfl ensn

Sparekesseassistent
SUlltng 0uoW

9640 Farrsø

Adr€sse (l blolrtogstaver)

Poslnr:/by (l blokbogsbver)

I

I
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Aftale om underpantsætning

Afgift
DKK 1.S60,00

Anmelder
Den Jyske $parekasse
Filialservice
Gorms Torv 1

7300 Jeiling
Cvr-nummer 2426A461

Pantebrev som underpantsætningen relarerer sig til
Pqb pa det pantebrev som underianrsætnrngen åi"t"r", sig tir: 1B-10-2004Løbenr. på det pantebrev som ,rå*rp""t *tningen reraterer sig rir: 30029_6gHavedstol på det pantebrev tom ,no"ifåirtsætnlngen retatereriig til kr.: 2s3.g33,00

Pant iejendommen
I FA Overlund By, Asmitd

Adresse
Spangsbjerg AIe 10

Underpanthaver
Den Jyske Sparekasse
Filialservice
Gorms Torv j
7300 Jelfing
Cvr-nummer: 2426A461

Debitor
Ronny Pauli Nielsen
$pangsbjerg Aile 10
8800 Viborg
CprlCvr,nummer: 28076802g1

Kreditor
Ronny Pauli Nielsen
Spangsbjerg Aile 10
B80S Viborg
CprlCvr-n ummer: 230769028 1

Følgen de ting lyste u nde rpa nteretter respekteres
lngen

FuldmagKbestemmel$er
Fuldmagtshaver:
Den Jyske $parekasse
Filialservice
Gorms Torv 1

7300 Jelling
Cvr-nummer: 2426A461

Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dettepantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- ogiååksationspåtegninger.

FAST EJENDOM

jl,*kb

e-TL-Ejerpan rebrev Underpant_S [<l20 1 40522 Side 1 af 3
rD-ni. : 2307680281 $panssbje,, i,ff iil;'låff!?i,åi-H;llli
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FA$T EJENDOM

Bemyndigelse ti! digital tinglysning
Uen iyskb Sparekaåse bemyndiges til digitalt at udstede, signere og anmelde til tinglysning underpanl

i pantåbrevei. Den Jyske Sparekasse kan overlade udstedelse, signering ogleller anmeldelse tilen
samarbejdspartner.

Øvrige bemyndigelser
I forbindelse med f.eks. pengeinstitutskift eller ejerskift af den pantsatte genstand bemyndiges Den

Jyske Sparekasse endvidere til at tinglyse de nødvendige påtegninger, herunder bl.a. men ikke

begrænset hertil,
r debitor- og kreditorskifte.
e sletning af implicitte fuldmagter samt
e sletning af meddelelseshaver.
r Rykning af pantebrev

Oen Jyske Sparekasse har ret til at afgive de i forbindelse med denne disposition nødvendige
erklæringer.

Underpant er til sikkerhed fcr
Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som ovennævnte debito(er) har eller senere måtte

få over for Den Jyske Sparekasse, underpantsættes ovennævnte e.ierpantebrev.

Den Jyske $parekasses almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og

kreditter gælder for underpa ntsætningen.

Dato 5 1,;
lu t;rlv

Underskrifter

Ronny PauliNielsen

$ide2af3 Udskrivningsdato:34-Q7-2A14
lD-nr.: 2307680281 Spangsbjerg Alle 10 I FA Overlund By. Asne-f L-*jerpantebrevU nderpant-Sl l(201 40522
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FAST EJENDOM

yåHl?["t -- Ii J5?l,3ffil ;åe?f": i:ilffi fl#, 
- rs k rift e r, d a te ri n s e n s r i s r i s h ed o s

Underskriå

Navn {i blokbogrtåver}

Srifing {i blokbogståver}

Adresse {i

Poslnr.?by
{l blokbogsr€ver}

Underskrift

Navn {i blokbogs!åvei

Stliling {i blokbogsraver)

Adråsse {i blolø{g3tåver)

Po$tnr./by {i blokbogstaver}

e-Tl-EjerpantebrevU nderpan t-glri/ 2A j 40SZz Side 3 af 3
rD-ni.:2302$B02slspangsbje,rXiJT["J'iN'3?:?irtåg;:å:i
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FAST EJENDOM

Aftale om underpantsætning

Afgift
DKK 1.fi60,00

Anmelder
Den Jyske Sparekasse
Filialservice
Gorrns Torv 1

7300 Jetling
Cvr-nummer 2426A4g1'

Pantebrev som underpantsætningen relaterer sig tilDato på det pantebrev som underfiantsætningen reraterer sig tii: 1g_10-2004Løbenr. på det pantebrev 
"o* onå*ipJnåtiing"n d";;#"g fir: 80027_69Hovedstol på det pantebrev to* unÅipå'ntr*tning*n retaterei'srg tit kr.: 2g7.224,a0

Pant i ejendommen
I FA Overlund By, Asmild

Adresse
Spangsbjerg A[e 10

Underpanthaver
Den Jyske Sparekasse
Filialservice
Gorms Torv 1

7300 Jelling
Cvr-nummer 24260461

Delritor
Ronny Pauli Nielsen
Spangsbjerg Aile 10
8800 Viborg
Cpr/Cvr-nummer: 23016g0Zg 1

Kreditor
Ronny PauliNielsen
Spangsbjerg Alle j0
8800 Viborg
CprlCvr-nummer: 230769029 1

Følge nde ti n g lyste u nderpanieretter respekteres
lngen

Fuld magtsbestemmelser
Fr.lldmagtshaver:
Den Jyske Sparekasse
Filialservice
Gorrns Torv 1

7300 Jelling
Cvr'nummer: 2426A461

Side 1 af 3

Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dettepantebrev, herunder rvittåings-, transport-, moderationJ- ogiåaKationspåtegninger.

Udskrivningsdato: 30-07-20 14
Alle 10I FA Overtund By. Asn

e-TL-EjerpantebrevUnderpant-SlKlZ0 
1 40522

lD-nr. : 2307680281 Spangsbjerg
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FAST EJENDOM

Bemyndigelse til digital tinglysning
Den Jyske $parekasse bemyndiges til digitalt at udstede, signere og anmelde tit tinglysning underpanl
i pantebrevet" Den Jyske Sparekasse kan overlade udstedelse, signering ogleller anmeldelse til en
samarbejdspartner.

Øvrige hernyndigelser
I forbindelse med f.eks. pengeinstitutskift eller ejerskift af den pantsåtte genstand bemyndiges Den
Jyske $parekasse endvidere til at tinglyse de nødvendige påtegninger, herunder bl.a. men ikke
begrænset heftil.
r debitor- og kreditorskifie.
I s'etning af implicitte fuldmagter samt
r sletning af meddelelseshaver.
o Rykning af pantebrev

Den Jyske Sparekasse har ret til at afgive de i forbindelse med denne disposition nødvendige
erklæringer.

Underpant er til sikkerhed for
Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som ovennævnte debito(er) har eller senere måtte
få over for Den Jyske Sparekasse, underpantsættes ovennævnte ejerpantebrev.

Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og
kreditter gælder for underpantsætningen.

Dato S i*
I

iai'{
Underskrifter

Ronny PauliNielsen

$ide 2 af 3 Udskrivningsdato: 30-07-2014
lD-nr.: 23076å0281 Spangsbierg Alle 10 I FA Overlund By, Asn

e-T L-FjerpantebrevUnderpant€l lV20 1 40522
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FAST EJENDOM

Vitterligheds-
påtegning

Til vitterrighed om ægre underskrifuunderskrifter, dateringens rigtighed ogudstederens/udstedernes myndig hed:

Underskrift
Underskrift

Navn (i blokbogEtayer)
Navn (i blokbogsrsver)

Sxlling (i blokbogstaver]
Sritling {l btokbogetaver}

Adresse {i blokbog$råver}

Postnr./by (t bloklr0gsraverl

Side 3 af 3

Adresså {i btdkbogståyerl

Postnf.iby (l blokbogsraver)

Udskrivningsdato: 30-07-20 1 4
Alle 10 9 FA Overtund By, Asn

e-TL-FjerpantebrevUnderpant_S lt<120 1 40gA2

lD-nr.: 2307680281 Spangsbjerg
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Maria Koust Østerby
Sct. Mathias Gade 96 B

8800 Viborg

Auktionsopgørelse pr. 10. juni 2022

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom.

Totalkredits tilgodehavende er følgende :

Dato

Deres ref.

Kunde
Ejendomsnr,

Beliggenhed

Matr.nr

Ejerlav

Tctolkredit

4. maj 2O22

800537
Ronny Pauli Nielsen
0746334
Spangsbjerg Alle 10

8800 Viborg

0009 fa

Overlund By, Asmild

Lånenummer Hovedstol i kr Restgæld i kr Obligations- Skyldige beløb i kr
restgæld i kr.

074633406 2.228.000,00 2.228.000,00 2.042.570,19 4.636,96

N

d

.!
r.!

q!
N
Noo

I alt 2.228.000,00 2.228.000,00 2.042.570,L9 4.636,86

Specifikation af lånet findes på efterfølgende side.

Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til rotalkredit A/s.

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til rotalkredit A/s

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 10,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 10. juni 2022. Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i

indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra
den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.

Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse.

Venlig hilsen

Christopher la Cour Asboe

Totalkredit A/s . Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 København V o Tlf. 44 55 54 00 . cvR 2t g3 22 7g 7/4
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Auktionsopgørelse pr. 1O. juni2OZ2 på lånenr. fJ74633,40,6

Specifikation af skyldige betØb pr. 1O, jun- 2O22
Restgæld pr. 1. april 2022.........
Rente (incl, bidrag og KundeKroner) fra 1
Terminsydelse.............

Heraf pr. 11. marts 2022................
Gebyrer

Heraf Rykker af 30. juni 2022
Morarente pr. 10. juni 2022

juni 2022april2022 - 9.

4.425,32

100,00

Totolkredit

2.228.000,00
3.404,70
4.425,32

100,00
.kr

.kr

kr
kr
kr

kr

.,.... kr t77,54

kr, 2.236.040,96

4.425,32
111,54
100,00

kr 4.636,86

I alt

Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse.........
Morarenter pr. 10. juni 2022
Gebyrer

I alt....

Specifikation af lånet

Låntype : Tilpasningslån

Hovedstol
Restgæld pr. 1. april 2022..............
Obligationsrestgæld pr. 7. april 2022

Lånet er udbetalt den 24. august 2016 og udløber den 31. december 2045

Specifikation af obligationer

kr
kr
kr

kr
kr
kr

2.228.000,00
2.228.000,00
2.O42.570,19

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode

Nykredit 13 Hjd 2,00 2026 09s0793

Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11

Ydelse for perioden 1. april 2OZZtil 30. juni 2022:

Ydelse (excl. bidrag) ...............
Heraf rente -0,0638 o/o af restgæld ....,....................... kr.

Bidrag 0,2999 o/o af restgæld .............
KundeKroner .. .....,.

september og 11. december

-7.420,95

I alt

Bemærkninger
For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden
Der er afgivet indeståelse for lånet.

-1.420,95

6.68r,77
-835,50

4.425,32

N

^i.l

N
N

Totalkredit A/s r Kalvebod Brygge 1-3 o 1780 KØbenhavn v . Tlf. 44 s5 s4 00 o cVR zr 83 22 7g 2/4
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Totqlkredit

Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S

Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke påregne gaeldsovertagelse af
lånene.

Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.

Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.

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

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

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

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

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

Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes
vilkår.

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

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

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

Totalkredit A/S o Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 København V . Tlf. 44 55 54 00 o cVR 2L a3 2278 3/4
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Totqlkredit

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

Totatkredit A/s . Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 København V . Tlf. 44 55 54 00 o cvR zL 83 zz 7g 4/4
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Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Hej Jette,

Det er ok, at I tager med for det tingtyste beløb

Ventig hilsen

Birgitte Jørgensen
Advokat, ph.d. I Partner
M: +45 26 21 93 10
D: +45 88 91 94 45
@: bij@dahttaw.dk

Birgitte Jørgensen - DAHL <bij@dahllaw.dk>
3. maj 2022 07:51

Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater
SV: Sagsnr.800537 - Tvangsauktion over ejendommen Spangsbjerg Alle 10, BB00
Viborg - udlæg foretaget til Overlund WS ApS under konkurs [DAHL-
4.FtD34649741

trrArlL
DAHL Advokatpartnerselskab I www.dahllaw.dk I CVR-nr. 37310085
Læs mere om vores privatlivspolitik

Fra: Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater <jvp@leoniadvokater.dk>
Sendt: 2. maj2022 09:39
Til: Birgitte JØrgensen - DAHL <bij@dahllaw.dk>
Emne: Sagsnr. 800537 - Tvangsauktion over ejendommen Spangsbjerg Alle L0, 88OO Viborg - udlæg foretaget til
Overlund VVS ApS under konkurs

Hej Birgitte

Se venligst vedhæftede.

OBS på svarfrist 6. maj 2022 om muligt.

Udklip fra tingbogen af udlægget:
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Dskurnent:
Datolløbenurnffier:
Prioritet:
Dckumenttype:
Hovedstol:
Rentasats:

1 2.4 1 .202?- 1 0 13555 1 36
17
Udlaeg
6.462 DKK
0Yo

OVERLUND WS ApS
2S028086

Ronny Fauli hlielsen
230768*n*"*

Kreditorer:
Navn:
Gvr-nr.:

Debitorer:
Itlavn;
Cpr-nr-:

Med venlig hilsen

Jette Virklund Pedersen
Advokatsekretær
Direkte nr. 87 27 48 25

Ieoni
advskater

Advokatpa rtnerselska b
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

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

OBS - Vi behandler personoolvsninqer om dio
Læs mere ory hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved at klikke her
httos : //www. leoniadvokater. d k/om-os/privatlivspoliti k. aspx

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhæftede 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



Collecliu
Finanscsrvice

Leoni advokater
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Dit sagsnun,ner 800537

Ronny Pauli Nielsen

Spangsbjerg Alle 10
DK-8800 Viborg
CPR nr. 23A768

Anmeldelse af krav pr. auktionsdagen d. 10.06.2022

134

04.05.2022

Sagsnummer
3477167

Kundereference:
1602426-01

Team nr. 13

På vegne af vores klient:

Norlys EnergiA/S (tidl. Eniig EneroiÆS)
Over Bækken 6

DK-9000 Aalborg
CVR nr. 25118359

anmeldes følgende krav:

Tinglyst udlæg

Renter fra den 10.06.2021 til den 1 0.06.2022

I alt

kr

kr

6.178,00

471,25

5.255,04kr

@oo

Ovenstående beløb bedes noteres i salgsopstillings rubrik 1 og 4.

Såfremt $u hq mulighed lor det, bedes du venligst selde fremtidige cirkulæreskrivelser pr. mail på
info@collectiafs.dk med henvisning til sagsnu mmer 3477167.

Ved udbetaling af dividen,le bedes det overføres til reg. nr. g072, kontonr. 102gg03. Husk at påløre
sagsnummer 3477167.

Vi skal venligst bede dig bekræfte modtagelsen af vores anmeldelse.

Med venlig hilsen

Coiiectia Finansservice

Collectia NS indsamler ved sagsbehandlingen tøbende oplysninger om dig på grund af en tegitim interesse i at opnå betaling af gætden. Du opiardres til at læse
mere om vores indsamling, behandling samt dine rettigheder på vores hjemmeside: hftps://coltectia.d4infoceitertpersondatapoiliti6

Collectia Finansservice - Abildager i j, 260b Brøndby
Telefon 77 4078 69 - CVR-nr. 20 01 53 81 - Sydbank konto 8072 - 1028803



Horsens, 06-05-2022

Leoni advokater
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Vort sagsnr. 1011416 - 335622 / BOBEH / Deres sags.nr. 800537 MKÆVP
Kreditor: CIRCLE K DANMARK A/S.

Tvangsauktionsopgørelse vedr. Spangsbjerg Alle lO, S8OO Viborg,
tilhørende Ronny Pauli Nielsen

Hermed fre msendes tva ngsau ktionsopgørelse ved r. oven nævnte ejendom

Kravet opgøres pr. auktionsdatoen d. 10.06.2022 således:

Lowetl
å

Lanqmarksvej 57 D

8700 Horsens

Telefon 76 2A 2A 2A

mail.dk@lowell. com

www.lowell. dk

Lowell Danmark A/S

Cvr-nr, LB 457970

Gironr.

Bank:

Reg. nr.

Kontonr.

BIC/SWIFT:

IBANI

019-0543

9877

019-0543

DABADKKK

DK8930000000190543

Tilgodehavende udlæg
Rente 7 ,55 o/o pr. 3r
I alt

DKK
DKK

9.803,00
740,00

DKK 1 0 .543 .00

Indbetaling kan ske tilvores konto iDanske Bank reg. 4073, konto 0000 190543
med henvisning til sagsnummer 1011416 - 335622 / BOBEH.

Med venlig hilsen

Lowell Danmark A/S

Team Administration of Estate

Dir. tlf
E-mail

76 28 28 55
Bobeha ndling.d k@lowell.com



Horsens, 06-05-2022

Tilgodehavende udlæg
Rente O,9792 o/o pr. md.
Korrigering
I alt

Lowell
Langmarksvej 57 D

8700 Horsens

Leoni advokater
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Vort sagsnr. 782265 - 8000 / BOBEH / Deres sags.nr. 800537 MKÆVP
Kreditor: Lowell Danmark A/S.

Tvangsauktionsopgørelse vedr. Spangsbjerg Alle 10, ggOO Viborg,
tilhørende Ronny Pauli Nielsen

Hermed fremsendes tva ngsa u ktionsopgørelse ved r. ove n nævnte eje ndom.

Kravet opgøres pr. auktionsdatoen d. i0.06.2022 således:

Telefon 7628 28 28

019-0543

mail. dk@lowell. com

www.lowell. dk

Lowell Danmark A/S

Cvr-nr, 18 45 79 70

Gironr.

Bank:

Reg. nr.

Kontonr.

BIC/SWIFT:

IBAN:

98'17

019-0543

DABADKKK

DK8930000000190543

DKK
DKK
DKK

9.005,00
1.059,00

-5.493.00
DKK

Indbetaling kan ske tilvores konto iDanske Bank reg. 4o73, konto 0000 190543
med henvisning til sagsnumme r 782265 - 8000 / BOBEH.

Med venlig hilsen

Lowell Danmark A/S

Team Administration of Estate

Dir. tlf
E-mail

76 28 28 55
Bobeha ndling.dk@lowell.com



Horsens, 06-05-2022

Leoni advokater
Sct. Mathias Gade 968
8800 Viborg

Vort sagsnr. 1066876 - 8000 / BOBEH / Deres sags.nr. 800537 MKÆVP
Kreditor: Lowell Danmark A/S.

Tvangsauktionsopgørelse vedr. Spangsbjerg Alle 10, ggOO Viborg,
tilhørende Ronny Pauli Nielsen

Hermed fre msendes tva ngsa u ktionsopgørelse ved r. oven nævnte ejendom.

Kravet opgøres pr. auktionsdatoen d. 10.06.2022 således:

Lowell
å

Långmarksvej 57 D

8700 Horsens

mail. dk@lowell, com

www.lowell. dk

Telefon 7628 28 28

Lowell Danmark A/S

Cvr-n.. 1a45797O

019-0543Gironr,

Bankr

Reg. nr.

Kontonr.

BIC/SWIFTi

IBAN:

9877

019-0543

DABADKKK

DK8930000000190543

Tilgodehavende udlæg
Rente 24 o/o pr.3r
I alt

DKK 28.276,00
DKK 5.786.00
DKK 35.062,00

Indbetaling kan ske tilvores konto iDanske Bank reg. 4073, konto 0000 190543
med henvisning tilsagsnummer 1066876 - 8000 / BOBEH.

Med venlig hilsen

Lowell Danmark A/S

Team Administration of Estate

Dir. tlf.
E-mail

76 28 28 55
Bobeha nd ling.dk@lowell.com



Jette Virklund Pedersen - leoniAdvokater
138

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

HejJette.

Takfor din mai[.

Beløbet er 14.700 kr. han skylder os.

Hav en god dag.

Med venlig hilsen / Best regards

Poul Henning Nielsen

Commercial& Partners I Business Enablement

TDC NET I Sletvej 30 | DK-8310 Tranbjerg

phsn@tdcnet.dk | +4s 66648323

Poul Henning Nielsen <PHSN@tdcnet.dk>
9. maj 2022 16:36
Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater
sV: [EXT] sagsnr.800537 - Tvangsauktion over ejendommen spangsbjerg Alle 10,
8800 Viborg

J tdc net

Fra: Jette Virklund Pedersen - Leoni Advokater <jvp@leoniadvokater.dk>
Sendt: 9. maj 2O221"4:55

Til: Poul Henning Nielsen <PHSN@tdcnet.dk>
Emne: IEXT] Sagsnr. 800537 - Tvangsauktion over ejendommen Spangsbjerg Alle i.O, 8800 Viborg

n
Hej Poul Henning

I fortsættelse af behagelig telefonsamtale fremsender jeg en anmodning om opgørelse, jf.
vedhæftede.

Jeg beklager den korte svarfrist.

Tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Jette Virklund Pedersen
Advokatsekretær
Direkte nr. 87 27 48 25
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d*- leoni
advokater

Advokatpa rtnerselska b
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg

Ttf. 86 62 06 00
Cvr. 36 03 05 34
www. leon iadvokater. d k

OBS - Vi behandler oersonoolvsninoer om diq
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om dine
rettigheder på vores hjemmeside eller ved al t<tikte ner
httos : //www. leoniadvokater, dk/om-os/privatlivspoliti k. aspx

FORTROLIGHED: Denne mail og vedhæftede 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
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Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater

Jeg skriver til jer på vegne af Jysk-el.

Som du kan se i mailen herunder fra Danske inkasso som køre inkasso sager forJysk-elså er der pt en saldo på

6.660,45 kr. samt der er foretaget udlæg i ejendommen. Udlægget er tinglyst.
Hvis i har spg til det med at der er foretaget udlæg så må i gerne kontakte danske inkasso .sagen har sags nr 35833-
5-00002
Venligst sæt os på cc hvis i mailer med dem.

Maibritt Risager Sørensen
Revisorassistent

Fra:
Sendt:
Tit:
Cc:

Emne:

Jernbanegade 35, ST

8800 Viborg
Mobil 30 748472
Mail: mrs@admk.dk
www:admk.dk
cvR-NR.38897675

Maibritt Sørensen < mrs@admk.dk>
11. maj 2022 16:01

Jette Virklund Pedersen - LeoniAdvokater
Kenneth Sørensen
VS: 35833-5-00002 Ronny Pauli Nielsen

ADMK-=I

Denne mail kan indeholde materiale, der kun er beregnet for den retmæssige
modtager, og må ikke videresendes eller udleveres til nogen anden. Skulle
De ved en fejltagelse have modtaget denne mail, vil vi være Dem taknemmelig,
hvis De vil have ulejlighed med at meddele os dette. På forhånd tak.

Fra: hpa @danskein kasso.dk <hpa @danskeinkasso.dk>
Sendt: 11. maj 2022 L5:53
Til: Maibritt Sørensen <mrs@admk.dk>
Emne: 35833-5-00002 Ronny Pauli Nielsen

Hej Maibritt,

Som aftalt hermed aktuel saldo på ovenstående sag: 6.660,45 kr

Og som nævnt har vi på vegne af Jysk-El ApS, foretaget udlæg i ejendommen på Spangsbjerg Alle 010, 8800 Viborg
ved fogedretssagen i februar 2O2I, og udlæg er tinglyst.

God dag herfra

Med venlig hilsen / Kind regards
Danske lnkasso



L4LHanne
Kundekonsulent

S ounrke inkasso

Telefon: 70 274 273
hoa @da nskeinkasso.dk
www,danskeinkasso.dk

Denne e-mail og eventuelt vedhæftede filer kan indeholde fortrolig information, og er kun beregnet for den tilsigtede modtager. Hvis du har
modtaget mailen ved en fejl, bedes du returnere e-mailen til afsenderen og slette den permanent uden at læse, kopiere, videresende eller
gemme e-mailen. Danske lnkasso påtager sig ikke ansvar for forkerte og/eller misvisende oplysninger, der findes i denne mail, som kan være
opstået ved forvanskning af data, misforståelse eller lignende. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både handlinger udført direkte i relation til
føromtalte oplysninger, samt kausale følgehandlinger. Selvom e-mailen og enhver vedhæftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og
andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os
ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

2



r42

KØBER\rEJLEDNING - TVANGSAUICTION OVER
FAST EJENDOIVI

r. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning omsalgsvilkårene og andre væsenflige forhold.

salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuellefravigelser meddeles på auktionsmødet.

salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennesadvokat.

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

z. Køhesltmmen

Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. størstebeløbet er detbeløb' der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav ogsagsomkostninger' størstebeløbet oplyses under auktionen. Berøbet 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 murigt at byde skriftrigt eiler via erektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynligg ør, atmankan opfylde sit bud. Bud på auktioner bindende.

Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion.

4. Sikkerhed

H øjestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

n dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3)o /a af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og. størstebeløbet
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I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhaenger af budets størrelseog kan derfor først beregnes efter budgivningen.

sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, atman 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 atstille 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 underauktionsmødet.

Sikkerhed kan stilles ved:

o kontanter

" bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget)e advokatindeståerse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette)n "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.

S. Ny auktion
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion.
Den' der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgørnormalt op til 10.000 kr.

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

6. Råderet over ejendornrnen
En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele
sikkerhedsstillersen for auktionsvirkårenes opfyrderse.

skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion harværet 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 eventuelmoms er betalt' Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer frasamtlige' dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der harbeløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. lngen af dokumenterne måindeholde oplysninger om personnumre.
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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 auktioniskøde 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 udækkede hæftelser.

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her

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



veJledning i brug af salgsopstilting L45

Frioritetsopgørelsen

'1 . Kolonne
Fordring opgjort pr
auktionsdato.

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tiilæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte-
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk:

lndeholder en opgørerse af den pågærdende fordringshavers tirgodehavende pr. auk_tionsdagen med renter -samt evt.- påløbne omkostninger i forbindelse med inkass<udlaeg m-v., 1fr. virkårenes pkt. 6A. Hvis berø*bet er ansat skønsmæssigfremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 erenten lig summen af koronnerne 2 og 3 eiler rig summen af koronne 4.

lndeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke erpantraver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshav"i" r."n have ensærlig retsstilling, f'eks. i henhold til tvanlsauktionsklausul. {ealkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overlage oisse ian. Disse lånskal derfor medtages i denne kolonne.

lndeholder beløb, der skal.betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vlkårenespkt' 64' Betaling af ejerskifteafdrag ianledni-ng af auktion.rårg rtåirkl inoen4 ugerefter auktionen. Er betaringsfristin i panteirevet rængere, anvendes denne frist.Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer ellå andre ydelser i henhold tiltvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.

I ndeholderbeløb, derskar betares inden 6månederefterauktionenssrutn ino.

På 
.auktionen foretages. en enderig opgørerse a'f kravene. såfremt der på auktiofremkommer andre oprysninger end oe i satgJopstiilingen anførte, skar opstiilingen æn-dres ioverensstemmelse med de nye oplysnirigei.

Auktionskøberen skar efter 
^ 
erhvervelse af ejendommen på enderig auktion udenhensyn til de i auktionsvilkårene anførte frisår betale fremtidige teiminsydelser påhæftelser, der overtages i overensstemmerse med de for disse hæfterser 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 '1 00 kr

Disse afgifter m'v' er ikke medtaget i størsteberøbet, derskar errægges udover
auktions buddeti henholdtilsalgsopstillingen.

^l J*Er1



t46
J ustitsministeriets tvangsauktionsvilkår

Jf' justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af r5. decemb 
", 

,978,som ændret ved bekendtgørelse nr. rzr af 3r. marts1982, bekendtgørelse nr. 866 af r8. december 1989 og bekendt!ø."ir. nr. 896 af zr. decembe=r 1990 og bekendtgørelse nr.
5r9 af 17. juni zoo3.

1, Auktionen omfatter
Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - driftsinventar
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske unt*g o:r 

"niuer 
art, der hører til ejendommen, og ved

landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder m.v.
Ejendommen m'v' sæIges, som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligelser, hvormed den tilhører dennuværende ejer.
Hvis ejendommen eller en del af denne er udlejet, kan køber efter ejendommens overtagelse kræve den ieje, der ikke erbetalt på aultionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet aftinglysningslovens g 3, stk. z.

2. Salgsopstiling
Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
salgsopstillingen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre forholdvedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være af Åentlig U"tya^ni"g for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor.

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende ud over auktionsbudet skal overtage eller opfirldeservitutter, brugsrettigheder, aftægts-, riwente- eler lignenåe forpligtelser.

4. Aarktionsbudet rn.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at en bydende straks sandsynliggør, at han kan opfuide sitbud. Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende, hvis d.ennes bud antages (se pkt. 7), med.mindre det besluttes, at en ny auktionskal aftroldes.

Elhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet afsit bud, indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold tilpkt' 7 udsættelse med. henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gæiaer bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal derafholdes ny auktion i henhold til retsplejeiovens g 576, er samtlige bydende på første auktion bundet indtil slutningen afden nye auktion, dog højst i 6 uger efterførste aukiion. På den riy. Åltlon er kun det bud bindende, d.er får hammerslag.
5. Ejendornmens overtagelse

Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen fået udsættelse til at stille sikkerhed for opfrld.else afauktionsvilkårene, overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stinet.
Køberen sørger selv for - om nødvendigt ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage ejendommen, heniigger den for hans regning og risiko i enhver henseende.

6. Køberens forplEgtelser
a. Opfrldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det rækker, til dækning afhæftelserne i prioritetsordenen. Hæftelsernes nøjagtigestørrelse oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfrldes således :

a' Køberen overtager de hæftelser, der ikke kan kræves udbetalt. overtagelsen er dog betinget af, at restancer ogeventuelle særlige afdrag betales inden 4 uger efter auktionens slutning.b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt.
Beløb' der skal betales efter pkt. b, betales inden 6 måneder efter auLcionens slutning. Eventuel kursgevinst ved indfrielseaf lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer eventuelt kurstab samt tab ved, at konltantlån med særlige indfrielsesvilkårmå indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende.
Andele i reserve- og administrationsfonde tiifalder 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 taleom en indekspanteret, beregnes renten på grundlag afrestgælden som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering.overstiger auktionsbudet, hvad der kræves1il 

{ækning for-pantehave*.Jitfuld". det overslcydende beløb den hidtidigeejer af ejendommen' Beløbet forrentes med en årlig."-ntu, åu, svarer til den fastsatte referenåesats med et tillæspåtz %,som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den r. januar og den r.juli det pågældende år.

b. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet
Under auktionen oplyses arten og størrelsen afde omkostninger, som køberen skal betale ud over auktionsbudet. Detsamme gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og andre pti"gter, som køberen skal b;taie;er overtage ud overauktionsbudet' På auk;tionen oplyses et størstebeløL for, h',radle.skal betales, og hvilke krav og pligter, der kan overtages.Afkrav, der typisk skal udredes eller overtages ud over auktionsbudet, kan særligt nævnes:
a' Auktionsrekvirentens- udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, herunder salær tiladvokat samt honorar til en affogedrettens antaget saglqfndig.
b' salær og rejseomkostnnger til repræsentanterne forde anJre i ejendommen berettigede.



L47Vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende rettighedshavere får andel i auhionsbudet. Ved delvis dækningnedsættes salærkravet forholdsmæssigt. Er aulitionen rekrireå af et konkursbo eller dødsbo, hvori gælden ikke ervedgået, betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendomsskatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h' Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v. afejendommen' overskud afskrives i brugspanthaverens fordring oi a"..tt.. i aen i ø*igt ledsi uerettigedes fordring.i' Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og u.åtig"t ota"tse m.v., som er afholdt af au}tionsrekvirentenselv om ejendommen ikke har været taget til brugeligt pant-, 

qr qsNLlv'rtsAv.s'Lslr,

j' Krav' der i henhold til leielovgivningen, brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er gældende mod enhveruden tinglysning' Beløb, der skal betales ud over auktionsbridet, ,råredes inå"n i ug.i ett..irrktion.o, slutning til rettevedkommende.

c. Afgifter rn.v. ti! det offentrige i anledning af auktioaren
a. Fogedrettens udgifter
b. Aultionsafgift
De under a-b nævnte udgifter m.v. betales ved auktionens slutning.
c' Køberen betaler eventuel merværdiafgift (moms) og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgendeløsøre m.v. efter nærmere aftale med tolåvæsenet-

V " Køberens sikkerhedssti!!else
Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille sikkerhed for opfi4delse af auktionsvilkårene.
sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde,som godkendes affogedretten. Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. t/+ af de hæftelser, der kan kræves udbetalt jfr. pkt. 64. litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over auktionsbudet, jfr. pkt. ån.
sikke-rheden kan dog hverken være mindre end et års renteuågift af de overtagne prioriteter elier mindre end værdien afdet tilbehør, der medfølger ejendommen, med tillæg af % a.r L;einJi*gt, hvis ejendommen helt eller delvis er udlejet.ved botforpagtede landbrugsejendomme dog med tillæg af r års forfagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen, kan for sit vedkommende både før og efter denne give afkald påsikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelseend ovenfor nævnt' Sikkerheden kan dog ikke være mindre end r års renteudgift afde overtagne prioriteter. stilles denkrævende sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og hammerslaget annulleres]hvorefter anktionen straks genoptages.Fogedretten kan dog i stedet udsætte auktionen og give højstbyående den frist på ikke over I dage til at stille sikkerheden,forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkåstninger, der vil være forbundet med afholdelse af nyt auktionsmøde.

8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfulder aulitionsvilkårene, kan enhver, der i anledning afauktionen kan rette krav mod køberen,
\pve, at det solgte sættes til en ny og eneste auktion lmisiighotdelsesauktion) for køberens risiko, således at køberen skaltilsvare, hvad der måtte bydes mindre på den ny auktion, uåen 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 afkøberen stillede sikkerhed affogedretten realiseres og fordeles blandtle berettigede i den rækkefølge, de har krav på atblive fl'ldestgjort. Bringer dette ikke køberens mishgåoldelse til ofhør, kan der herefter kræves aftroldt
Begæres sikkerheden først realiseret efter afholdelse af misligholdåhesauktion, kan sikkerheden alene benyttes tildækning af det tab, der er opstået ved, at der er budt mindre"på misligholdelsesauktionen.

9, Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at foged.en udsteder auktionsskøde til ham. Køberenskal tage skøde på ejendommen ind.en r år efter auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet med udstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelseaf hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke ofnåeae dækning på auktionen.

10. Auktionsvilkårenes fravige!ighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-,landbrugs- eller udlejningsejendoå.

11. Særlige vitkår
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af salgsopstillingen)



L48Vejledning i bnug af salgsopstillinq
Prioritetsopgørelsen
L. Fordring opgjort pr, auktionsdato

Indeholder en opgørelse afden pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt.påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.u.,1å. vilkårenes plt. oa. uvis bJløbet er ansat skønsmæssigt,
skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne z og 3 eller lig summen af kolonne 4.2' Restgaeld på hæftelsen, der kan f,orventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter
Indeholder restgæld, der kan overtages afauktionskøberen, såfr-emt denne ikke er panthaver eller på anden mådeberettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f.eks. i henhoid til wangsauktionsklausul.
Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men købeivil normali'få tilladelse til at overtaie disse lån. Disse lån skalderfor medtages i denne kolonne.

3' Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 64. Betaling af
ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger 

"fter 
auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet

længere, anvendes denne-frist' TilsvarendJ regler anvend.r 
"å u"tuting afrestancer eiler andre ydelser i henhold tilWangsauklionklausuler, der kan påberåbes.

4. Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse afkravene. såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end dei salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmeise med de nye oplysninger.

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførtefrister betale fremtidige terminsydelser på Læftelser, der overtagå i overensstemmelse med de for disse hæftelsergældende vilkår.
Afgifter rn.v" tEl det offentlige, jfr,. vilkårenes pkt. GC:

Auktionsafgiften udgør o_,5%. Ægiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes ud overauktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. argift"n forfalder ved auktionens slutning.

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.

ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør o,6%. Afgiften forhøjes til nærmeste roo kr. HertilIægges fast afgift på r.66o kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold tilsalgsopstillingen.


