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' csrr., --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Overbli k- arbejdsredskab tor den professione11e bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse:. 
Matr.nr ... 
Grundareal.. 
Ejendomsnummer:... . . 
Kommune: .. 
Ejerlejlighedsnummer:... . . 
Ejendomstype:. 
Ejerforhold: .. 
Enhedens samlede areal: .. 

.. M0lletoften 2, I mf. 8940 Randers SV 
20aa Vorup By, Vorup 

10792 m' 
.. 021884 

Randers Kommune 
.... 105 

. .. Ejerlejlighed 
.. Pnvatpersoner eller mteressentskab 

.. 72 rn' 
Anvendelse:. 
Antal vaarelser: .... 
Antal samlet fast ejendomme:. 

. . . Bolig I etagee¡endorn, flerfarniliehus eller to-farniliehus 
2 

... l 

Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Energimaarkning ... 
Tilstandsrapport 
Elinstallationsrapport 
Byggesag ... 
Byggeskadeforsikring .. 
Olietanke .. 
Fredede bygninger .. 

........... Ja, se bi lag 
...... e 

. Nej 
....... .. .. Ne¡ 

............. .. Ne¡ 
.................................. . Ne¡ 

Ne¡ 
Ne¡ 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld} 3 751 kr 
Ejendomsskattebillet Ja. se bllag 
lndefrysning af grundskyldsstigning . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . Ne¡ 
Ejendoms- og grundvaardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . ... .. .. . .. . . . .. . . . 670 000, kr 
Vurderingsmeddelelse... . ..... Ja, se bi lag 
Forfalden gaald til kommunen. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. Ja. se bi lag 
Huslejenaavnssager.. .. . .. .. .. .. . .. . .. Ne¡ 
Arbejderbolig.. .. .. . .. .. .. .. .. . . Nej 
Jordrente Nej 

Ne¡ Statstilskud efter stormfald. 

Planer 
Zonestatus .. 
Lokalplaner .. 
Landzonetilladelser .. 

.. Byzone 
·-- Ja 

... NeJ 
. Ja 

··- Ja 
........ Ja 

... Se bilag 
.. ....... NeJ 

.... Ne¡ 
. Nej 

Kommuneplaner 
Spildevandsplaner ..................................................................•..........••.............. 
Varmeforsyning 
Vejforsyning 
Hovedstadsomrädets transportkorridorer. 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" .. 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflebstorhold.. . ... Afl0b til spildevandsforsyrnngens renseanlzeg 
Tillad e Iser vedr. spildevandsforhold pá ejendommen.. . ..... NeJ 
Päbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Medlemskab at spildevandsforsyning .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. NeJ 
Aktuel vandforsyning . Privat vandforsyrnngsanlëeg 
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaag pá ejendommen Ne¡ 
Grundvand - Drikkevandsinteresser. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. Ja 
Grundvand - Felsomme indvindingsomräder.. . . . . . . . . . . . . . . . Nej 

Jordforurening 
Jordforureningsattest. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kortlagt jordforurening.. . .. .. . .. .. .. .. . . 
Omrädeklassificering.. . . 
Päbud iht. jordforureningsloven 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
M ajoratsskov. . . . 
Beskyttet natur.. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . 
Internationale naturbeskyttelsesomräder .. 
Landbrugspligt.. 

......... Ja, se bi lag 
.................... .. .. Nej 

. .. Ja 
Ne¡ 

... Ne¡ 
NeJ 

.NeJ 
. .... Ne¡ 
... Nej 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Beskyttede sten- og jorddiger .. 
Skovbyggelinjer ..... 
S0- og äbeskyttelseslinjer ... 
Kirkebyggelinjer ... 
Klitfredningslinje .. 
Strandbeskyttelseslinje 

............ .. NeJ 
. NeJ 

.... Nej 
.. NeJ 

. Ne¡ 
................................... . Ne¡ 

.. Ne¡ 
Rapport-ID 859394d8-7d99-42fc-b462-4fd6347b2525 
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4, --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 
M0lletoften 2, 1 mf, 8940 Randers SV 
Ejendommens adresse:. 

Matr.nr. 

Grundareal. 

Ejendomsnummer 

Kommune: . 

Ejerlejlighedsnummer:. 

Ejendomstype 

Ejerforhold: ... 

Enhedens samlede areal:. 

Anvendelse:. 

Antal vasrelser.. 

Antal samlet fast ejendomme .....•..•............. 

. . M0lletoften 2. l mf. 8940 Randers SV 

.. 20aa Vorup By. Vorup 

. l 0792 m2 

..... 021884 

Randers Kommune 

.. 105 

...... EjerleJlighed 

.... Pnvatpersoner eller mteressentskab 

.. 72 m' 

Bolig i etageejendorn flerfam1ilehus eller to-farniliehus 

. 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 20aa Vorup By. Vorup 

Rapport-ID 859394d8-7d99-42fc-b462-4fd634 7b2525 
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lndhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

Resumé............... . . . 3 

Uddybning af enkelte svar 

0konomi. .. .............. 7 
E¡endomsskat (grundskyld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 7 
E¡endoms- og qrundveerdi . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
Forfalden ga,Jd ti! kommunen. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 8 

Planer. .. ... 1 O 
Zonestatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 O 
Lokalplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Kommuneplaner 11 
Spildevandsplaner 
Varmetorsyrunq .. 

....... 16 
······················ ················· 17 

Spildevand og drikkevand . 
Aktuelle añebsforhold .. 

.18 
. .. 19 

Aktuel vandforsyning....... . . . . . . . . . . . . . 19 
Grundvand - Drikkevandsinteresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Jordforurening . 
Omrâdeklassificering. . . . ..........•..............•................................................ . ..... 20 

Om ejendomsdatarapporten. 21 
Generell om ejendomsdatarapporten... . . .. 21 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger 21 

F0lgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Energimrerkning 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden greld til kommunen 
• Vejforsyning 
• Jordforureningsattest 
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Rapport fa:rdog 29/6 2021 

Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

... Ja. se bilag 

Energimrerkning 
Hvad er ejendommens enerqirneerke? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendornrnen". 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

................... e 

.. NeJ 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendornrnen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Byggesag 
Er der igangv<Brende byggesag for ejendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

......... NeJ 

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

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger pa ejendommen, som er cœkket af byggeskadeforsikring? .. 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. juni 2021 

.. ... NeJ 

Olietanke 
Er der reqistreret oplysninger om olietanke pa ejendommen? .. 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. juni 2021 

Fredede bygninger 
Er der registrerei fredede bygninger pà ejendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 29. juni 2021 

. NeJ 

...NeJ 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendornrnen? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

.. 3.751 kr. 

... Ja, se bilag 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning pa ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

..NeJ 

Ejendoms- og qrundveerdi 
Hvad er ejendommens veerdì if0lge den offentlige vurdering? .......•..... 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. juni 2021 

........ 670000. kr. 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendornrnen". 
Oplysninger er indhentet d. 29. juni 2021 

........ Ja, se bi lag 

Forfalden g<Bld til kommunen 
Er der utinglyste g<Bldsposter/garant1er/restancer lii kommunen, der hœfter pa ejendommen og dermed 
overtages af k0beren?.... .. Ja, se bilag 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 
Bernœrk: Som udgangspunkt om fatter oplysningen ikke fortrinsberettiget ga:ld til forsyningsselskaber. 

Huslejenzevnssaqer 
Er der registrerei én eller fiere husleienesvnsaqer eller ankenœvnsaqer for ejendommen? NeJ 
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Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .. 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. Juni 2021 

Jordrente 
Er ejendommen pálaqt ¡ordrenteforpligtelse?. 
Oplysninger er mdhentet d. 29. juni 2021 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten nlskud til oprydrnng eller gentilplantrnng af skov efter stormfald? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Ne¡ 

.. ........ NeJ 

NeJ 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

.... Byzone 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 29. juni 2021 

...... Ja 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?.. .. NeJ 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. jurn 2021 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juru 2021 

·---·- Ja 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenter en spildevandsplan? . 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. juni 2021 

. Ja 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. jurn 2021 

....... Ja 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene I omrädet omknng ejendornmen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

. Se bilag. 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist behggende indenfor hovedstadsomrâdets transportkorridorer? ... NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenter arealreservationen for Baltic Pipe?.. . Nej 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" 
Er ejendommen hett eller delvist beliggende indenfor et udviklingsomräde? .... NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle atlebstorhold 
Hvilke añebstorhold er der registrerei for ejendommen? ..... Afl0b til spildevandsforsyningens renseanlceg 
Oplysninger er indhentet d. 29. juni 2021 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold pá e1endommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

... NeJ 

Side 4 al 25 
104 



Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

M0lletoften 2, 1 mf 
8940 Randers SV 
Rapport kabt 29/6 2021 
Rapport la,rd,g 29/6 2021 

Pâbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der registreret pâbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registrerei medlemskab af spildevandsforsyningsselskab pá e¡endommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. jurn 2021 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyrnng er der registreret for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

. .. Ne¡ 

.... Ne¡ 

Privat vandforsyruogsanlesg 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlreg pâ ejendommen 
Findes der pâ eiendornrnen vandmdvìndmqsanlesq/vborinqer, hvortil der er udstedt pàbud eller givet 
koqeanbefafinq?.. . Ne¡ 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er e¡endommen beliggende i et omräde med drikkevandsinteresser? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. ¡urn 2021 

Grundvand - Felsornrne indvindingsomrâder 
Er e¡endommen beliggende i et telsornt mdvindmqsornráde? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentel d. 29. juni 2021 

. ..•...... Ja. se bi lag 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Omrâdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et omrâde klassificeret som lettere forurenet? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Pâbud iht. jordforureningsloven 
Er der pa e¡endommen registreret pâbud iht. jordforurernngsloven 1 arealinformationssystemet (DAI)?. Ne¡ 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pâlagt fredskovspligt? ... 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov pa ejendommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juru 2021 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlab pá ejendommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 
De faktiske forhold pà area let efger, om deter beskyuet e lier ej. Regislreringen er derfor vejledende, Se appendix for 
yderligere information. 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Er der arealer, der er udpeget som mternationalt naturbeskyttelsesornràde pâ ejendommen? Ne¡ 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pälagt landbrugsphgt? 

.. Ja 

Nej 

... Ne¡ 

Ja 

. .. Ne¡ 

......... Ne¡ 

.. NeJ 

.. NeJ 
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Oplysrnnger er tndhentet d. 29. jurn 2021 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registrerei fredede fortidsm1nder/fortidsm1ndebeskyttelsesl1n¡er pá e¡endommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger pà ejendommen? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende mdentor en skovbyggelinje? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. jurn 2021 

.. .. Ne¡ 

. Ne¡ 

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

S0- og äbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller âbeskvttelseshrue? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. jurn 2021 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en ktrkebyggelin¡e? 
Oplysrnnger er indhentet d. 29. juni 2021 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende mdentor en klitfredningslinje? .. 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. jurn 2021 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? . 
Oplysrnnger er mdhentet d. 29. juni 2021 
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0konomi 

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

Ejendomsskat opkreeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promtllesats af 
den laveste af de to seneste grundvairdiansaittelser. Promillesatsen vanerer afhaingig 
af kommunen. Derudover kan der I den samlede ejendomsskat tndgä grundskyld vedr. 
stuehuse cg landbrug samt forskellige daikningsb1drag. 
BEMJERK: Hvis vurderingsejendommen bestàr af arealer beliggende I fiere kommuner, 
skai der for at fâ et fuldstœnoiqt overbhk ogsâ bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrœvninqsejendornmene i de ovriqe kommuner. 

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 29. ¡uni 2021 

Skatteâr ... 

3 751 kr 

. 2021 

Kommune. 

Grundskyld .. 

Grundskyld af vrerdi af skovbrug/landbrug .. 

Grundskyld af vrerdi af stuehus. 

Drekningsafgift, erhvervsejendomme . 

Drekningsafgtft af forskelsvrerdi . 

Drekningsafgift af grundvrerdi. 

Drekningsafg1ft af grundvrerdi (statsejendomme). 

Skat ialt. 

................ Randers Kommune 

.. .. 3 751.00 kr 

.. O kr 

.. O kr 

.. O kr 

O kr 

.. .... 0 kr. 

O kr 

3 751.00 kr 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . ..... _ .... _ .... Kommunen 

Ejendoms- og grundvzerdi 
Hvad er ejendommens viErdi if01ge den offentlige vurdering? . 

Vurderingsstyrelsen tastsastter separat eiendomsvœrdi cg grundvairdi for alle ejendomme, 
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet ar, men en ejendom kan 
ogsä vurderes I mellemäret, hvis der er sket vœsentliqe aindringer. 

Fra andet halvär af 2020 sker vurderingen af e¡erboliger ud fra en ny lev 
(ejendomsvurdenngsloven), hvor eiendornsveerdi cg grundvaird, overordnet fastszertes til 
den kontantveerdr, som en ejendom forventelig kan opnä i fri handel, under hensyntagen 
t1I alder, sterrelse, beliggenhed cg evriqe karakteristika. Den fastsatte vaerdi er ikke den 
eksakte handelspris for en e¡endom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg af sammenlignelige ejendomme i nasromràdet, ¡usteret for sairlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom cg omgivelserne. 

Ejendomsvairdi er vœrcien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede vœrdi af 
grundareal cg de bygninger, der er opfert pa grundarealet. Ejendomsvaird1en ansœttes ud fra 
ejendommens sterrelse, frerntreeden cg prisforholdene pà vurderingstidspunktet. 
Grundveerdi er veerdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive vœrdien af eventuel 
byggemodningsarbejde) under to/ucseetninq om, at grunden vil blive anvendt cg udnyttet 
beds! muligt i ekonornisk henseende. 

lndtil del nye ejendomsvurdenngssystem tages I brug i 2020 for ejerboliger. sker vurderingen 
som h1dt1I efter den tidligere Vurderingslov. For e¡erboliger !ages der aíseet , 2011-vurderingen 
med fastsat nedsasttelse (rabat). 
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Oplysrunqer vedr. Ejendoms- og grundvrerdi er indhentet d. 29. juni 2021 

Vurderingsär 

Dato for seneste vurdering eller asndrinq .. 

E1endomsvrerdi 

Grundveerdi .. 

Fradrag ..... 

Stuehus qrundveerdi. .. 

Stuehusvesrdi ... 

Kontaktoplysninger 

Adm1rns1rat1v mynd,ghed. ... Vurdenngsstyrelsen 

Telefonnummer .....................................•..... 7222 1616 

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

... 2019 

01-10-2019 

.... 670.000 kr 

134 300 kr 

. O kr 

. O kr 

.... O kr 

Forfalden g~ld til kommunen 
Er der utinglyste g2ldsposter/garantier/restancer til kommunen. der h2fter pa 
eiendornrnen og dermed overtages at keberen/. _ Ja 
Bemrerk: Som udgangspunkt omfatter oplysn,ngen ikke fortnnsberettiget greld 111 
forsyningsselskaber." 

Her fremgär evt. forfalden fortrinsberettiget greld til kommunen, dvs. greld der hœfter pá 
ejendommen, og derfor overtages af evt. k0ber. 
NB: Hvis vurdenngse¡endommen har arealer i fiere kommuner, skai der ogsá bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrrevningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gaeld 
Hvis der er registrerei fortrinsberettiget forfalden greld oä ejendommen, kan kommunen have 
päbegyndt at inddrive gaelden. I den forb,ndelse kan der pàíebe yderligere omkostninger i 
torbmdelse med ,nddrivelsesforretningen. Sterreísen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan tàs ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt orrkostmnqer, der 
t,lskrives i kommunens debitorsystem frem 111 auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i nœste kalenderär ber rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gaeldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. beleb sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. mddrivelsesornkostrunqer, der hœtter pa ejendommen. Oplysrunq 
fas ved kontakt til SKAT lnddrivelse. 

EJE DOMSSKAT 1 og 2 halvär 
I star1en af 1. og 2. halvär kan det fremgä af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gaeld 
pâ eiencomme». selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Probleme! opstàr, hvis forfaldsdatoen ligger F0R sidste rettìoiqe indb.dag. 

Oplysninger vedr. Forfalden gaeld til kommunen pâ e¡endommen er ,ndhentet d. 29. [um 2021 

Er der forfalden greld pâ ejendommen?_. 

Forfalden greld i alt. 

. .. Ja 
..........••.............. l 939.20 kr 

. O 1-09-2021 

01-09-2021 

Gœlden er opgjort pr. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter, der er overtert t,I ESR og derfor ikke er medtaget i opqerelsen .. 

Forfalden greld bilag. 

-- NeJ 

. Se b1lag 
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Gëeldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Krav , alt vedrerende denne greldstype _ ___ ·-·· I 875.50 kr 

G;:eldsposter vedr0rende: RottebekëEmpelse 
Krav i alt vedrerende denne greldstype __ _______ --····· .. -·- _ 40.87 kr 

G;:eldsposter vedr0rende: Renter 
Krav i alt veorerende denne greldstype_ .... . _ .. _ .. _ . 7.50 kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Renter 
Krav , alt vedrerende denne greldstype __ _____ 15.33 kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Afsavnsrente 
Krav , alt veorerende denne greldstype ---------··---- -------- O kr 

G;:eldsposter vedr0rende: Boligopvarmning lejelov §46 
Krav , alt vecrarende denne greldstype _ ----························ ... O kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr - tilladelse 
Krav , alt vedrerende denne greldstype --------················-···········-- _ O kr 

G;:eldsposter vedr0rende: Län til grundskyld 
Krav , alt vedrerende denne greldstype ··--· -·········----·····--·--······-··· O kr 

G;:eldsposter vedr0rende: Pumpelag 
Krav , alt vedrerende denne greldstype. . . . . . ............•............... __ . ___ . O kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Renovation 
Krav , alt vedrerende denne greldstype.. .. . .. .. _ ..... _ O kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Skorstensfejning 
Krav i alt vedrerende denne greldstype. _ . . O kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Renholdelse af veje 
Krav i alt vedrerende denne greldstype ------·-. -···· ...... O kr 

Gëeldsposter vedr0rende: Retsafgift - bogf0res straks 
Krav i alt vedrerende denne greldstype. _ ................................. O kr 

G;:eldsposter vedr0rende: Underret.gebyr-bogf0res straks 
Krav i alt vedrerende denne greldstype ... O kr 

Kontaktoplysninger 

Admirustrauv mynd,ghed_ 

Kontaktoplysrunqer - forklanng 

. Kommunen 
Konta-ct egen kommune 
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Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for eiendornrnen? _. 

landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomràder. Der grelder forskellige 
regler alt afhamgig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sommerhusomrâder fremgàr af planlovens § 34. 

Oplysninger vedr. Zònestatus er ,ndhentet d. 29. ¡uni 2021 

Zonestatus: Byzone 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Andel at matrikel dzekket af zonen 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd,ghed . 

Kontaktoplysninger - forklanng. 

. ... Kommunen 

. Konta-d egen kommune 

. .. Byzone 

100 % 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? 
Bemrerk, at oplysningen omfatter bàde ved tag ne lokalplaner og lokalplanforslag. 

Ja 

Lokalplaner, vedtagne 

Lokalplaner mdeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et besternt, 
afgrrenset omràde mà benyttes eller et pro¡ekt konkret skai udteres. 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 29. jun, 2021 

Lokalplan: Arhusvej - Str0mmen 
Planens navn .. 

Plannummer 

Kommune 

Navn pá plandistnkt. 

Planstatus 

Dato for offentliggmelse af planforslag .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrcedelse af plan ....... 

Generel anvendelse 

................. ÀrhusveJ - Stremmen 

.. 142-R 
_________ .Randers 

__ Kristrup 

. _ Vedtaget 

. 09-06- 198 I 

. . 08-02-1982 

_ 20-02- 1 982 

. .. Slandet bolig og erhverv 

Erdet sandt, at zonen ikke reguleres af planens besternrnelser? .. 

Erdet sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?. 

Er det sandt, at omrädeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser? 

Link lii plandokument.. 

. Ja 
.. ..... Ja 

.. NeJ 

. .... Unk 

Andre bestemmelser: 

Har planen en kornpìeksrtel der ikke entyd,gt ka beskrive anvendelse, omfang og udstykning? Nej 
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Anden bestemmelse ... .... Sktlte/facade regulenng 

Specifik anvendelse: Boligomrâde 

Specifik anvendelse .. Boligornráde 

Specifik anvendelse: Erhvervsomräde 

Specifik anvendelse ... .......... Erhvervsomräde 

Matr.nr. ZOaa Vorup By, Vorup 

Andel at matrikel dœkket at plan ... 100 % 

Delomrâde li 

Delomrädenummer .. . li 

Boligomráde Generel anvendelse .. 

Er det sandt, at zonetilhersforholdet ikke reguleres at delomrädets bestemmelser? 

Erdet sandt, at bebyggelsesomfang tkke reguleres at delomrädets bestemmelser? .. 

Er del sandt, at omràdeanvendelsen ikke reguleres at delomràdets bestemmelser? . 

.. Ja 
. .. NeJ 

..... Nej 

Maksimal bebyggelsesprocent. .... 

Maksimalt antal etager . 

Maksirnal bygrnngsh0jde . 

.. ..... 90% 

.......... 3.5 
14m 

Sairlige torhold Boligetagearealet skai ud af det samlede etageareal udgere rrunríst 75% 

Har delomràdet en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omtang cg udstykning?. NeJ 

Andre bestemmelser: 

Anden bestemmelse ... .... Skute/tacade regulering 

Specifik anvendelse: Boligomrâde 

Specifik anvendelse. ..... Bohgornráde 

Specifik anvendelse: Erhvervsomrâde 

Specifik anvendelse .. ... Erhvervsomrâde 

Matr.nr. ZOaa Vorup By, Vorup 

Andel at matrikelnummer dœkket at delomrädet. .... 100% 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed 
Kontaktoplysn,nger - forklanng ... 

.......... Kommunen 
. Kornaxt egen kommune 

Lokalplaner, forslag 

Se torklaring under "Lokalplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 29. juni 2021 

Kontaktoplysninger 

Administrativ rnyndiqhed. . .. Kommunen 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner.. . .. Ja 
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Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en periode pá 1 2 àr og fastlregger de overordnede mál og 
retningslin¡er for den enkelte kommunes udvildmq. bàde i byerne og I del äbne land. 
Kommunalbestyrelsen skai lebende revidere kommuneplanen. 

Kommuneplanen udqer rammen for udarbe¡delse at lokalplaner og er grundlag for 
behandling at en rœkke sager, herunder den konkrete administration I del ábne land og 
anseqnínqer om bygget11ladelse. 

Kommuneplaner har delvis retsvirkrnnq. idet de tastsœtter rammebestemmelserne for 
delomráderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens sterste hejde 
- og andre srerlige hensyn -tx bvqninqsbevaonqsbensçn 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 29. jun, 2021 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017 
Planens navn 

Kommune. 

Dato for vedtagelse at plan .. 
Dato for ikrafttrredelse at plan . 

Link til plandokument. ... 

. Kommuneplan 20 l 7 

.. Randers 

. .. 22-05-20 I 7 

. .. 24-05-2017 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

. Link 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. 

Kontaktoplysninger - forklamg .. 

. Kommunen 

. ... Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er mdhentet d. 29. jun, 2021 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 
Planens navn .. 

Kommune. 

Dato for offentliqqerelse af planforslag .. 

Dato for start pâ oñentliqqerelsespenoden .. 

Dato for slut pà offentligg0relsesperioden 

Link lii plandokument ...............................................•................ 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

. Kommuneplan 2021 

. ..... Randers 

18-01-2021 

. 27-01-2021 

.... 24-03-2021 

. Link 

Kommuneplanramme. vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 29. juni 2021 

Kommuneplan: Arhusvej/H0jtoftegade 
Planens navn. ........ ArhusveJ/H0Jtoftegade 
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Plannummer .. 

Kommuneplarnd pá den kommuneplan, rammen vedrerer 

Navn pà plandistrikt 

Planstatus .. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttresdelse af plan .. 

Generel anvendelse ... 

Fremtidig planzone ... 

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

Maksirnal bebyggelsesprocent. . 

Maksimalt antal etager 

Maksirnal bygrnngsh0jde 

Mmdst tilladte milieklasse 

Maksimalt tilladte m1lj0klasse ... 

.. I 0483 

3154388 

... Distrikt l 

... Vedtaget 

.. 22-05-2017 

.. 24-05-20 l 7 

.................. Boligomrâde 

............. Byzone 

......... NeJ 

...... 90% 

3.5 
15 m 

. . . . . . . . . . . l 

....... 2 

Notat om omrâdeanvendelsen Àben-lav, tzet-tav og etageboligbebyggelse 
samt facllesanlacg, institutioner og lignende til dzekning af bydelens behov samt ikke generende erhverv 

Notat om bebyggelse. 

Link til plandokument . 

...... Bebyggelse skai opteres irnellem 2 5 og 3 5 etager 

. .. Unk 

Specifik anvendelse: Àben-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse .... 

Specifik anvendelse: Tzst-Iav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse. 

Specifik anvendelse: Etageboligbebyggelse 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: Ornràde til offentlige formäl 

Specifik anvendelse ... 

Matr.nr. ZOaa Vorup By, Vorup 

Andel af matrikel dzekket af plan . 

.... Àben-lav boligbebyggelse 

. T œt-Iav boligbebyggelse 

.. Etageboligbebyggelse 

. Omrâde til offentlige formâl 

Kommuneplanramme, forslag 

100 % 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er mchentet d. 29. jun, 2021 

Kommuneplan: Arhusvej/H0jtoftegade 
Planens navn. 

Plannummer .. 

.. Àrhusve1/H0Jtoftegade 

. I 0483 

. 9716178 Kommuneplanid pâ den kommuneplan, rammen vedrerer . 

Navn pâ plandistrikt ... 

Planstatus 

Dato for oftentliqqerelse af planforslag ... 

Dato for start pà offentliggmelsespenoden . 

Dato for slut pâ offentliqqeretsesperioden .. 

Generel anvendelse . 
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Fremtidig planzone 

Er del sandt, al bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser? . 

Minds! tilladte mil10klasse .. 

Maksimalt tilladte rmlieklasse .. 

.. Byzone 

NeJ 

..1 

2 

Notai om omrâdeanvendelsen ... Âben- 
lav. teet-lav og etageboligbebyggelse. f<Ellesanl<Eg og mstitutioner t1I d<Ekrnng af bydelens behov 

Notai om bebyggelse. 

Link til plandokument. . 

.. Bebyggelse skai cotares nneûern 2.5 og 3.5 etager 

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

Specifik anvendelse: Omräde til offentlige torrnàl 

Specifik anvendelse .............................. Omräde til offentlige formäl 

Specifik anvendelse: F<Ellesanl<Eg 

Specifik anvendelse .... 

Specifik anvendelse: Etageboligbebyggelse 

Specifik anvendelse 

Maksimal bebyggelsesprocent . 

Bebyggelsesprocenten beregnes for. 

Maksimalt tilladte bygningsh0jde. 

Specifik anvendelse: Tzet-lav boligbebyggelse 

Specifrk anvendelse .. 

Maksimal bebyggelsesprocent 

Bebyggelsesprocenten beregnes for 

Specifik anvendelse: Âben-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse 

Maksimal bebyggelsesprocent. . 

Bebyggelsesprocenten beregnes for .. 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Andel af matrikel daekket af plan 

.... F<Ellesanl<Eg 

. E tageboligbebyggelse 

.. ......... 90 % 

Den enkelte ejendorn 

.. 15 m 

.. Teet-tav boligbebyggelse 

... 40 % 

Den enkelte ejendorn 

.. Àben-lav boligbebyggelse 

....... 30 % 

Den enkelte ejendom 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

100 % 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne· 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrateg,, vedtaget er indhentet d. 29. jum 2021 

Kommuneplan: Strategi 2017 
Planens navn .. 

Kommune . 

Planstatus 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikratttresdeìse af plan 

Link lii plandokument 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 
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. .. Vedtaget 

. . . .. .. . .. .. .. . . . Fuld revisan 

.... 22-11-2010 

..... 22-11-2010 

................ Link 
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Kommuneplan: Till~g til Planstrategi 201 O 
Planens navn 

Plannummer. 

Kommune. 

Planstatus ... 

Omfang af revision. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrredelse af plan. 

Link til plandokument. ..... 

. TillëEg t1I Planstrategi 20 I O 

.. TillëEB t1I Strateg, 2017 nr I 

. ..... Randers 

. Vedtaget 

... Delvis revision af omráder eller planemner 

. .. 30-11-2011 

30-11-201 l 

. .. Link 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Kommuneplan: Till~g til strategi 2017 vedr. st0rre udvalgsvarebutikker 
Planens navn 

Kommune . 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttrredelse af plan. 

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

TillëEg nl strategi 2017 vedr starre udvalgsvarebutikker 

... Randers 

. .. Vedtaget 

... Delvis revrsion af omráder eller planemner 

l 4-01-2013 

.. l 6-01-2013 

. .. Link 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Kommuneplan: Planstrategi 2018 
Planens navn ..... 

Plannummer 

Kommune 

... Planstrategi 2018 

........ Planstrategi 2018 

...... Randers 

Planstatus 

Omfang al revision 

............................................................................. Vedtaget 

. Fuld revisan 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Dato for ikrafttrredelse af plan 

Link 111 plandokument. .. 

..... 20-05-2019 

. 29-05·2019 

. Link 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, fors/ager indhentet d. 29. Juni 2021 

Kornmuneplantñleeg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplant1llreg, vedtaget er indhentet d. 29. juni 2021 

Kornmuneplantillesg forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplant,llreg, forslag er mcnentet d. 29. juni 2021 
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Kornmuneptantilleeg. vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplant,llœg, wm, vedtaget er ,ndhentet d. 29. ¡uni 2021 

Kornrnuneplantillœg, vvm, forslag 

Se torklaring under "Kommuneplaner, vedtagne· 

Oplysninger vedr. Kornrnuneplannllœq. wm, torslag er indhentet d. 29. jun, 2021 

Spìldevandsplaner 
Er ejendornrnen bellggende mdentor en soildevandsplan? . . .... Ja 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysn,nger om hvilken kloakeringsstatus e¡endommene i et 
omrâde har iht. kommunens planer og hv,Jken kloakeringsstatus de evt. planlœgges at tä i 
tremtiden. 
Vœr opmœrksom pá at kloaktyper omtalt i planer ikke nedvendiqvis er den samme som de 
aktuelle añebstorholo pà ejendornrnen. 

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 29. ¡uni 2021 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et kloakopland?.. . Ja 

Spildevandsplan: 823. 1 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand l0ber i 
hver sin ledning) 
Navn pá omrâde med kloakopland ... ······· 8231 

Eksisterende kloaktype for omrâdet. Separ atkloakeret (spildevand og overfladevand leber i hver sin ledning) 

Er der planlagt rendringer at kloakenngen i torhold til den eksisterende kloakenng i det omrâde, hvor 
e¡endommen er beliggende?. . . . . . . . . . . . . . . ... NeJ 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Andel at matrikelnummeret, der er daekket at planen l 00 % 

Kontaktoplysninger 

Admrustratw myndighed .... . Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se torklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, torslag er indhentet d. 29. juni 2021 

Er matrikelnummeret beliggende mdenfor et forslag til kloakopland? .. NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrnmistratw myndighed . Kommunen 

Udtrzeden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der tdsìutninqspliqt t,J offentlig spildevandstorsyning. Denne oplysning 
svarer pà, om kommunen evt. er indstillet pà at ophzeve tilslutningsretten og -pligten t1I 
spildevandstorsyrunq helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. Udtrœden at spildevandsforsyning, vedtaget er mdhentet d. 29. juni 2021 
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Er matrikelnummeret beliggende indenfor et ornràde, hvor kommunalbestyrelsen er indsnllet pà at 
ophreve tilslutrunqsretten og -pligten t1l spildevandsforsyning hell eller delvist?.. . Ne¡ 

Kontaktoplysninger 

Adrnirustratrv mynd,ghed. . . Kommunen 

Kontaktoplysrnnger - forklanng Kontakt egen kommune 

Udtreeden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se Iorklarinq under "Udtrasden al Spildevandstorsvrunq, vedtaqne" 

Oplysninqer vedr. Udtrœden al Spildevandstorsynmq. torslaq er indhentet d. 29. ¡uni 2021 

Er matrikelnummeret behggende mdeníor et ornráde, hvor kommunalbeslyrelsen har stillet forslag om al 
kunne ophzeve tilslutrunqsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?... . .... NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrmrustranv mynd,ghed. . .. Kommunen 

Renseklasse 

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der 9re!der i det ornràde ejendommen li99er i 09 
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanl<Bg skai opfylde. 
Renseklassekravet er kun relevant for e¡endomme, som ikke er tilsluttet det kommunale 
kloaknet. 

Oplysninqer vedr. Renseklasse er mdhentet d. 29. Juni 2021 

Er matrikelnummeret beliggende mdentor et ornràde, hvor der er udpeget renseklasse? ......•....... NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrnrustratw mynd,ghed .. 

Kontaktoplysrnnger - forklanng 

. , Kommunen 
Kontakt egen kommune 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? 
Bemrerk, at oplysninqen er opdelt I hhv. Forsynínqsornràce, Omrâde med torsyninqstorbud 
samt Omräde med tilslutrunqspliq]. 
Aktuel varmetorsvrunp kan ses al BBR meddelelsen. 

.... Ja 

Forsyningsomrade, vedtaget 

Et forsyninqsornràde er et omráde, som al kommunalbestyrelsen er qodkendt lii 
kollektiv varmeforsvninq, dvs. f¡ernvarme eller individuel naturqaslorsyrnnq (oçsá kaldt: 
forsyninqstorm). 
Oplysninqen snqiver, hvilken forsyninqsforrn. der er til rädi9hed for omrâdet. Hvrs omrâdet 
ikke er udlaqt t,I kollektiv varmetorsyrunq, har by9nin9er i omrädet typisk individuelle 
opvarrnnioqstorrner, sàsorn oliefyr eller varmepumpe. 

Oolysninqer vedr. Forsyninqsomrâoe, vedtaqet er indhentet d. 29. JUíll 2021 

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsomräde? ... . .. Ja 

Varmeforsyning: Randers - Fjernvarme 
Navn pá Iorsyrunqsornráde .. 

Forsyningsform . 

Forsyningsselskab .. 

... Randers 

. . Fjernvarrne 

. . VEROO VARME AIS 

Matr.nr. ZOaa Vorup By, Vorup 
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Andel af matnkelnummeret, der er cœkket af planen. _ __ 100% 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustrativ mynd1ghed __ --------········-------------- Kommunen 
Kontaktoplysrnnger · forklanng . _ .. _ _ _ Kontakt egen kommune 

Ornràde med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis det sk0nnes nedvendiqt for qennernïerelse af varmeplanlcegningen, kan kommunen 
bestemme, at ncermere angivne opvarrnrunqssystemer ikke mä etableres i eksisterende 
eller ny bebyggelse inden for et afgrcenset geografisk ornràde. Sädanne forsyningsforbud 
foretages typisk i omräder, der er eller vil blive udlagt tll kollektiv varmeforsyning_ 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer 
fremgär ikke af denne reqistrennq, 

Oplysninger vedr. Omrâde med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 29_ iuru 2021 

Er matnklen beilggende I et omräde med forsyningsforbud? __ - -- -- - -- Ja 

Varmeforsyning: Randers - El 
Navn pá omrâde med forsyningsforbud __ 

Hvuke opvarrnrunqstormer er der forbud mod? __ 

Randers 

----------- El 

Matr.nr_ 20aa Vorup By, Vorup 

Andel af matrikelnummeret, der er dcekket af planen _ __ 100% 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed _ 

Kontaktoplysrnnger - forklamg __ 

__ Kommunen 

____ Kontakt egen kommune 

Ornràde med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne ter 1. januar 2019 enten via et tilslutrnngsprojekt, som er 
reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pälcegge 
tilslutnmqs- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i ornràdet. 

Oplysninger vedr. Omrâde med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 29. juni 2021 

Er matriklen behqqende i et omrâde med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?_ _ _ . _ ... _ -·-- -·· Ja 

Varmeforsyning: Ärhusvej - Str0mmen - Lokalplan 
Navn pá omrâde med tilslutrnngspligt. _ 

Type af tilslutningspligt. _ 

Tilslutningspligt i henhold t1I. 

Dato for beslutning __ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÂrhusveJ - S trernrnen 

Tilslutningspl1gt ny bebyggelse 

Lokalplan 

----···-······················· -···· -············----------- -- --- 19820220 

Matr_nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Andel af matrikelnummeret, der er deekket af planen __ ______________________ 100% 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratw myndighed _. .. 

Kontaktoplysrunqer - forklanng . _ _ . _ . _ 

__ Kommunen 

Konta<t egen kommune 

Spildevand og drikkevand 
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Aktuelle atlebstorhold 
Hvilke atlebstorrold er der registreret for eiendornmen? .. 
Atleb t1I spildevandsforsyrnneens renseanl<EB 

For alle bebyggede ejendomme skai det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
omrâde. 
Bebyggede eiendorme, der er beliggende i et kloakeret omräde kan inddeles efter om 
ejendommen ligger i et ornráde, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befrestede 
arealer) og spildevand {k0kken, toilet og bad mv.) ledes lii to separate rersysterner eller om alt 
bortledes i ét og samme rersvstem. 
Bebyggede erendomrne, der er beliggende udenfor et kloakeret omräde eller er udtràdt af 
kloakfrellesskab, kan mdoeles efter den mäde spildevandet behandles. 
Du kan leese mere om registrering af atlebsforhold i BBR pá https://ki.bbr.dk/bbr-veJledning. 

Oplysninger vedr. Aktuelle aûebstorhold er indhentet d. 29. juni 2021 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 
Añebstorhold ..•.................. A fl0b tri sp1ldevandsforsyrnngens renseanlzeg 

Kontaktoplysninger 

Adrmrustratrv myndighed. . ...•.................... Kommunen 

Kontaktoplysrnnger - forklanng ...........•................ Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendomrnen? 
Privat vandforsyrnngsanl¡eg 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyrnng en ejendom er tilkoblet, fx aiment eller 
privat aiment vandforsyningsanlreg, brend. vandindvmdingsanlreg (egen boring). ikke aiment 
vandforsyningsanlaeg eller blandet vandforsyrnng. 

Oplysrunqer vedr. Ak1uel vandforsyrnng er indhentet d. 29. juni 2021 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 
Vandforsyrnng. Privat vandforsyningsanl¡eg 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratw mynd1ghed .. . Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et ornràde med drikkevandsinteresser? ...... Ja 

Oplysningen viser drikkevandsomräder i kategorierne "Omräder med Srerlige 
Drikkevandsinteresser (OSO) og "Omräder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD 
omräderne er oprindeligt udpeget ud fra f0lgende 4 kritener: 1 . Det fremtidige 
drikkevandsbehov skai kunne dzekkes af omräderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vœre den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vœre den bedst mulige. 4. Den 
eksisterende indvindingsstruktur skai kunne bevares, samt byomräder med et start antal 
forureningskilder skai kunne udelades. Omräder med drikkevandsmteresser (OD) er omräder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformäl men som 
oververende har lokal betydrnng for mindre vandvœrker og erhverv. Der har t1dligere vœret 
en afgraensn1ng af Omräder med Begraensede Drikkevandsinteresser (OBD). men disse 
udpeges ikke lrengere. 

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser.er indhentet d. 29. jurn 2021 
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Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 
Er matriklen beliggende i et ornráde med dnkkevandsinteresser? Ja 

Ornrâder pâ rnatriklen: 

Type af omráde .. . Ornrâder med drikkevands1nteresser (1 stk) 

Kontaktoplysninger 
Aorrurnstratìv mynd,ghed .. .. Kommunen 

Jordforurening 

Omrádeklasslflcering 
Er ejendornrnen beliggende I et om rade ktass.ticeret som lettere forurenet? .. Ja 

Her oplyses, om ejendommen ligger i et omräde, hvor jorden antages at vœre lettere 
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere torurermq, kan der vaere anmeldepligt ved 
starre jordflytning. 

Oplysninger vedr. Omrädeklassificering er indhentet d. 29. juni 2021 

Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 
Er matriklen beliggende , et starre omráde klassificeret som lettere forurenet? ............ Ja 

Ornrâder pá rnatriklen: 

Type ...... Ornràdeklassiücenng (1 stk.) 

Kontaktoplysninger 

Adrmmstrativ myndighed . . Kommunen 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter frems0gning af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 
den pâgreldende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar pá et sperqsrnàl og evt. et bilag. Oe hentede oplysninger 
prresenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en reskke 
bilag samt et appendiks, hvor der kan lasses neerrnere om oplysningerne, der 
indgâr i ejendomsdatarapporten. Endelig prassenteres et overblik over svarene i 
ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pd~ til elektrorusk visning eller udskrift. 

Du fàr besked pr e-mail/SMS, nàr rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at tà 
svar fra kommunen vedrerende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgâ af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Nàr alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten tá status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport má kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fâet samtykke fra ejeren. Der kan derfor vexe oplysninger, som ikke 
fremgâr af ejendomsdatarapporten. 

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste 
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen 
findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for eJer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimrerke 
• Kort over vejforsyning 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden greldsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysrnnger, kommunen har reqrstreret om en ejenoom I Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne pá BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold pâ ejendommen, ogsä se/vom 
de ikke nedvenciqvis er lovlige. Ansvaret for oplysrnngernes ngt,ghed pà BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 
ejendommen. 

Energimœrkntng 
Et energimœrke er en vurdering af en bygrnngs energimœssige tilstand. En bolig, der saelges, skal have et 
gyldigt enerqimeerke udarbejdet af en energikonsulent. 

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang fore taget af en beskikket bygningssagkyndig. 
Tilstandsrapporten er en samlet skrifthq vurdering af en boligs synlige skader og tegn pá skader. 

El i nstal lationsrapport 
En ehnstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallat0rvirksomheds gennemgang af bygningens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professione! og objektiv gennemgang af 
elinstallationernes tilstand. 
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Byggesag 
En byggesag vedrerer nybyggen, til/ombygning, eencret anvendelse eller nednvning (hel eller delvis). 
Kommunen registrerer oplysrnnger om byggesagen , Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggenets 
omfang, anmelcelse/anseqrunq. tilladelser, pâbegyndelse og fuldf0relse. Visse byggesagstyper reqistreres ikke 
1 BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1. aprii 2008 har professionelle bygherrer veeret forpligtet t,I at tegne en byggeskadefors,knng 
, forbindelse med nybyggen af private helàrsbohger. Forsikringspligten g;;elder fra 1. ¡uli 2012 , nagle 
tilfœlde ogsà, nâr der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af 
byggeskadeforsikring, vil der vœre en eftersynsrapport for hhv. 1-ârs og 5-ârs eftersyn. 

Olietanke 
Kommunen registrerer oplysrnnger om olietanke i Bygnings- og boligreg,steret (BBR). Oplysningerne stammer 
typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemœrkes at olietankens registrering i BBR ikke , 
s19 selv er en garant, for at tanken er lovtig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er f¡ernet fra ejendommen. 

Fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skennes at have national interesse. Alle 
fredede bygninger er fredet bàde udvendigt og indvendigt, og der skai seqes om tilladelse t,1 alle ;;endringer, 
som gâr ud over almindelig vedligeholdelse. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkrasves af kommunen. Grundskylden beregnes som en prorruäesats af den laveste af de to 
seneste qrundveerdi ansœttelser, Promillesatsen varierer afh;;eng,g at kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indgâ grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige d;;ekningsb,drag. 

Ejendomsskattebillet 
En ejendomsskattebillet ,ndeholder oplysninger om opkrœvrunq af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som 
e¡eren er forpligtet til at belale lii kommunen. Ejendomsskattebilletten kan ogsá indeholde andre afgifter, der 
opkreeves at kommunen. Del er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der ookrzeves vta 
ejendornsskattebilletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordn,ng af grundskyld. lndefrysrnngen betyder, 
at boligejerne ikke skai belale evt. grundskyldsstigninger nu, men i siedet fâr et lân pà belebet, som (erst 
t,lbagebetales, nâr ejendommen seeìqes. 

Ejendoms- og grundveerdì 
Ejendomsvurderingen er et sken, hvor Vurderingsstyrelsen tastseerter ejendomsv;;erdi, qrundveerdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydrnng for ejendomsskatter(ejendomsv;;erdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andel ár, men ejendomsvurderingssystemet er under 
oml¡egrnng. lndtil der kommer ny1 ejendomsvurdenngssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2h 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgâr af vurdenngsmeddelelsen, er et sk0n, hvor Vurderingsstyrelsen fastsastter 
eiendomsveerdi, grundv¡erd1 og evt. fradrag for forbednnger. Hidtil er vurderingsmeddelelserne send! 
ud hvert andel ár, men mdtil der kommer ny1 ejendomsvurderingssystem, sendes ikke autornansk en ny 
vurdenngsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme veers fra 2011 og for 
erhvervse¡endomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og qrundvœrdi". 

Forfalden ga:>ld til kommunen 
Forfalden g;;eld lii kommunen er fortrinsberett,get g;;eld, hvor del er kommunen, der er kreditor. Der oplyses 
typisk om f0lgende former for g;;eld: Ejendomsskat, skorstensfejrnng, rottebekœmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et g;;eldskrav er fortrinsberett,get betyder, at kravet h;;efter pá den faste e¡endom uden t,nglysning 
og forud for al anden panteqœld. Fortrinsretten fremgâr al Tinglysningslovens § 4 og en rzekke sektorlove. 

Huslejena:>vnssager 
I alle kommuner findes et huslerenœvn, som aíqer de tvister, der opstàr imellem lejere og udle¡ere , private 
lejeboliger. N;;evnet skai ,ndberette sager lii N;;evnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som modtages i 
nœvnet den 1. september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens sterreíse. 
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Arbejderbolig 
Arbeiderbohqer er ejendomme, hvor der er ydet statslàn til k0b af parcellen og ooterseí af beboelsen. l.ànet 
forfalder til ubetinget indfnelse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende œgtefœlle anseqe om gœldsovertagelse. 
Der er bopœlspligt for ejeren pa e¡endommen. 

Jordrente 
Ejere af ejendomme, der páhviler jordrenteforpligtelse, skai betale en halvärlig afg1ft pà 2% af e¡endommens 
kontante grundvœrdi til staten. Jordrentetorphqtelsen kan overtages af en k0ber af e¡endommen. 
Jordrentetorphqtelsen kan endvtdere añeses ved mdbetalmq af en añesninqssurn. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter anseqrunq yde tilskud til oprydning eller gentilplantrnng af pnvate fredskove, der er vœltet som 
f0lge af storme. Tilskuddet gives kun lii skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. 

Zonestatus 
Zonestatus kan vœre landzone, byzone eller sommerhusomräde. Afhœng1g af zonestatus kan der veere 
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skai der fx seqes om landzonenltadetse 
ved sterre byggen, mens der I byzone afte er lokalplaner, der rastseetter regler om bebyggelse og anvendelse 
af arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne mà ikke bygge nyt, œndre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter naboherinq - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne I planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den krœves som udgangspunkt for, at man i landzone 
rnà opfere nyt byggeri eller foretage udstykning eller <Bildring i anvendelsen af bestäende bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en penode pa 1 2 ár og fastlœgger de overordnede rnàl og retningslinjer for den 
enkelte kommunes udviklinq, Den udqer rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling 
af en rœkke sager, herunder den konkrete administration i det ábne land og ansaqrunqer om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen anqiver, hvilken forsyningsform, der er til rádighed for ornràdet. Det kan fx valfe naturgas ell er 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt lii en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrádet omkring ejendommen. Kartet viser med tarvernarkerinq de veje, som 
vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. olfenilige, privat falilesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvernarkerinq er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

Hovedstadsomrâdets transportkorridorer 
Transportkomdorerne i hovedstadsornrádet er arealer, der er reserveret til fremtidige rnotorveje og baner m.m. 
De er en del af den overordnede fysiske planlœgning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke far erstatning for de begrœnsninger, de íàr pálagt i denn e sammenhœng. Hovedstadsomrádet 
omfatter i denne torbmdelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Reg1onskommune, 
samt Greve, K0ge, Le¡re, Roskilde, Solrec og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre torsynmqssikkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransmissionsledningen fá forbindelse til gasfelter i Nordseen og qastransrmssionsnettet i 
Polen. 

Landsplandirektiv "Udviklingsomrâder" 
Udpegningen af udviklingsomráder i kystnœrhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne 
til at fremme vœkst og udvikling i de kystnœre ornràder samtidtg med at rammen for at sikre udvikling af 
sammenhœngende naturomräder styrkes. 
Udvtklingsomráder er omráder mden for kystnœrhedszonen uden sœrliqe landskabs-, natur- eller 
rnilieinteresser. Udviklingsomrâder vil som udgangspunkt ikke hgge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. 

Aktuelle añabstorhotd 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra eiendornmen. 
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Rapport fa,rd,g 29/6 2021 

Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hv1lken form for vandíorsyrunq ejendommen er tilkoblet, fx aiment eller pnvat aiment 
vandforsyningsanlreg. 

Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlïEg pä ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger at betydning for ejendomshandler med henblik pà 
offentliqqerelse og vioereqivetse at visse oplysninger pá vandforsyningslovens omráde lii den freiles offentHge 
database for geologi, grund- og dnkkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser. om ejendorrmer. er beliggende indenter et drikkevandsomrâde. Afhaingig af 
dnkkevandsomrâdets kategonsenng kan der vœre beqreensninqee for anvendelse at arealerne pà 
ejendomrnen. 

Grundvand - F0lsomme indvindingsomräder 
Oplvsnmqen er etableret for at beskytte drikkevandet nitral- og sprerterruddelfelsornrne mdvmdmqsornràder. 
Hvis ejendommen er beliggende indentar et felsomt indvindinqsornràde, kan der veere beqreensninqer for 
anvendelse at arealerne pà ejendommen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Miljeportals JOrdforureningsattest viser oplysninger om jordforurerunq for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra reqronernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan vœre betegnet som kortlagt pà hhv. vrdensmveau 1 (V1) og/eller vioensrnveau 2 (V2) 
, henhold til lov om forurenet jard. Oplysrunqen fremgâr ogsâ af jordforureningsattesten. 

Omrädeklassificering 
Byzoneomrâder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes ornrádeldassrñcerinq. 
Omrâdeklasslficeringen er dog ikke nedvendigvis altrd sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden 
om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgâ under "Anden viden". Hvis e1endommen er omfattet at 
lettere forurening, kan der veere anmeldepligt ved st erre jordflytning. 

Päbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt pábud pá ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jard. 
Der oplyses om pábud efter §§ 9(2), 1 O, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgerelse om índberetrunq at 
jordforureningsdata. 

Fredskov 
Nâr en skov er fredskovspüqnq, betyder det, at den, der ejer skovarealet, t1I enhver tid har pligt t1I at anvende 
det til skovbrugsformâl. Med fredskovspligten feiger desuden en rzekke regler, der tilsammen slkrer den 
lanqsiqtede skovdyrkrnng. 

Majoratsskov 
Majoratskov er i felge skov!oven arealer, der skai holdes under én eier. Skovmyndigheden (miljestyrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophaeve majoratsskov noteringen pá hele eller dele at skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan veere beskyttede naturtyper eller vandleb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende moentor et omrâde med beskyttet natur, kan der vœre beqrœnsnmqer tor anvendelse at 
arealerne pá e¡endommen. 

Internationale naturbeskyttelsesomräder 
Internationale beskyttelsesomráder er opdelt I hhv. Ramsaromrâder, Fuglebeskyttelsesomráder og 
Habitatomráder. Hvis erendornrnen er beliggende indentar et omrâde med internationale beskyttelsesomràder, 
kan der vœre beqrasnsninqer for anvendelse af arealerne pà e¡endommen. 

Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pá alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m"). Nâr en ejendom 
er noterei med landbrugspligt, er den omfattet at landbrugslovens regler. Dei betyder, at der gailder 
seerliqe regler for disse ejendomme f.eks. ved keb og salg. Der er ikke naget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skai anvendes til landbrug eller lignende. 
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Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredningsstatus: 
A. Fredet ter 1937 
B. Fredet 1937 eller senere 
C. lkke fredningsvœrd,g 1937-56 
D. lkke fredet eller aflyst f0r 2009 
u. - 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsrendringer, jf. museumsloven. 
Oplysningen er vejledende og mä derfor ikke anvendes til at afg0re, om der er beskyttede diger i et omräde. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelin¡en er en zone pà 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen grelder for alle offentlige skove og for 
pnvate skove med et sammenhrengende areal pà m,ndst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at 
bygge. 

S0- og äbeskyttelseslinjer 
Sebeskyttelsesñruen har t,I formâl at sikre seer som vrerdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generell forbud mod rendnnger, 
dvs. at der ikke mä placeres bebyggelse, foretages rendringer, terrœnet, beplantningen o.I. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelin¡en er en 300 m beskyttelseszone mäit fra kirkebygningen. Den skai sikre, at der ikke ooteres 
bebyggelse over 8,5 m, som virker skremmende pà kirken. 

Klitfredningslinje 
KJittredningslin¡en er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er 1kke t1lladt at rendre ulstanden af klitfredede arealer eller at uceve aktiviteter, der kan ïere til eqet risiko 
for sandfiugt. 

Strandbeskyttelseslinje 
I äbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede omräder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslirue rná der bland! andet ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages rendnnger i terreenet, tìlplantrmq eller hegning. 
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Kort over vejforsyning 

Vejforsyn1ng ornknng matr.nr. 20aa. Vorup By, Vorup 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 29. juni 2021. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat faelles 

0vnge (privat/almen/udlagt privat faelles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejrnvndiqheden har registrerei som vaerende hhv. offentlige, private faelles eller 
private/almene/udlagte private faelles. Status for veje/stier uden farvemarkenng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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Danmarks Miljóportal 
Den 29-06-2021, kl. 10:34 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pá de informationer, der er registrerei i den faallesoffentlige 
landsdaakkende database pá jordforureningsomrádet, DKjord. 

Attesten er baserei pá en s0gning om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsá begrebet 
"lokalitet", der kan daakke over fiere matrikler eller eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsá gaalder for matriklen. Se derfor pà 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bereres af lokaliteten. 

Attestens kort er baserei pá data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for 
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. 
Bemaark, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er s0gt pâ folgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Vorup By, Vorup 

20aa 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

Kort 
Placeringen af den s aqte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsä se om der er jordforureninger i 
naarheden af det seqte). 

20aa 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvaarende ingen oplysninger om jordforurening pá den pägaaldende 
matrikel. 

Matriklen er omfattet af omrädeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved 
jordflytning. 

Der er pà denne matrikel ikke igangvaarende pábud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra omrädeklassificerede og kortlagte arealer skai anmeldes til Kommunen. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 

• Udgoet EherKonlœgnong 

• Udgaet Far Konlœgnong 

- Jordforuren,ng V2 

• FO Nuanceret 

F 1 Nceoceret 

li F2 Nuanceret 
- .;ordforurenmg vi 

Lokahseret (uafklaret) 

Pôbud • Aktiv 

/ Pobud · fœngervorende vrlkér 
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128 

Den 29-06-2021, kl. 10:34 

daa85a7a-ac4 7-4114-861 b-d272af584ea9 
Side 2 af 4 



Danmarks Miljóportal 
Data om :-r1 1:iet )anrrarK Den 29-06-2021, kl. 10:34 

Adresse 
Mail 
Web 
Beméerkning 

Adresse 
Mail 
Web 
Beméerkning 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 

www.jordmidt.dk 

Man ber tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortlregning. Disse lokaliteter kan terst findes pá 
Danmarks Milj0portal nár der er truffe! afg0relse om kortlregning. 

Laksetorvet I 8900 Randers 
randers.kommune@randers.dk 

http ://www. rande rs.d k/F ro nt End .aspx?i d =5 784 

Hvis din grund ikke er omfattet af omrádeklassificering i denne attest, kan 
det skyldes at din kommune end nu ikke har gjort data tilgrengelige pá 
Danmarks Milj0portal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Milj0portal 
üara om rr pet, Dar-rr arx Den 29-06-2021, kl. 10:34 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 1 (V1). hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter pá areale! eller 
aktiviteter pä andre arealer, der kan have veeret kilde tif jordforurening pà areale!. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der qer, at det med 
ha] grad af sikkerhed kan laigges tif grund, at der pá areale! er en jordforurening af en sàdan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pä mennesker og rnilje. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold tif kortlœqninq. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis veere historiske oplysninger vedrerende tidligere aktiviteter pá en grund eller 
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortleeqninq af en grund eller i en status som "Udgäet ter kortlœqninq" 

Nuancering 
Nuance ring af kortlœqninq pá V2, pá baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udqar eller kan udqere for den aktuelle 
anvendelse tif boligformäl 

Udgäet Etter Kortléegning 
Forureninger, som har veeret kortlagt pä vidensniveau 1 eller 2, men som er udgäet af kortlregningen 

Udgäet Fer Kortléegning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sä de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har veeret vurderet om de skulle kortlregges som mutig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pá 
baggrund af de historiske oplysninger. 

O mrädeklassificeri ng 
Omräde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som omräde, hvor jorden antages at vœre lettere forure net. Oplysning om omrädeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pà kort. I enkelte tif freid e kan unejaqtiqheder eller rend ringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pävirker informationer om omrädeklassificering herpä. Hvis atiesten indeholder 
oplysning om omrädeklassificering, inkl. analysefrie omräder, som forekommer ukorrekt, sä kan du fä et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangv~rende päbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et päbud efter jordforureningsloven. D et kan veere enten et aktiv! päbud eller et päbud, hvor 
der alene er lrengerevarende vilkär (f. eks. belregning eller monitering). När et päbud er heft opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pábud efter jordforureningsloven jf. reg lerne i Bekendtg0relse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. päbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om päbud efter andre hjemler og p àbud, som er meddelt tidligere, när de er igangvrerende. 

Danmarks Milj0portal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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ENERGIMA:RKET 

FORMÂLET MED ENERGIMA:RKNINGEN 
Enerqirneerkninq af bygninger harto formal: 
1. Mêèerkningen synliqqer bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nâr 

en bygning eller lejlighed szelqes eller udlejes. 
2. MéErkningen giver et overblik over de enerqirneessiqe forbedringer, som er rentable at 

qennerntare - hvad de gar ud pa, hvad de koster at qennernfere, hvor meget energi og CO2 man 
sparer, og hvor star besparelse der kan opnás pa el- og varmeregninger. 

Mêèerkningen udtares at en energikonsulent, som mater bygningen op og undersaqer kvaliteten at 
isolering, vinduer og dere, varmeinstallation m.v. Pa det grundlag beregnes bygningens energiforbrug 
under standardbetingelser for vejr, tarniliesterrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. 

Det beregnede forbrug er en ret przecis indikator for bygningens enerqirnzessiqe kvalitet - i modseetninq 
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stœrkt afhzenqiqt bade at vejret og af de van er, som 
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for âbne vinduer eller har huset fuldt 
at teenagere, som bruger store mœnqder varmt vand. Mêèerket Iorteeller attsá om bygningens kvalitet - 
ikke om mad en den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild. 

* EN@RGI 
BYGNINGENS ENERGIMA:RKE 
Pa enerqimserkninqsskalaen vises 
bygningens nuveerende enerqimeerke. 

Nye bygninger skal i dag som minimum leve 
op til energikravene for A201 O. 

Hvis de rentable energibesparelsesforslag 
qennernfares. vil bygningen fa enerqirneerke 
c 

Nuvrerende 

Hvis de energibesparelser, der kan 
overvejes i forbindelse med en renovering 
eller vedligeholdelse ogsa qennernteres, vil 
bygningen fa enerqirneerke B 

Nye bygninger 

Ârligt varmeforbrug 
485.340 kWh fjernvarme 

Samlet energiudgift 
Samlet C02 udledning 

431.370 kr 

431.370 kr 
68,43 ton 

Energima,rkningsnummer 311121380 
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BYGNINGEN 
Her ses beskrivelsen at bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har tundet. For de 
bygningsdele, hvor der er tundet energibesparelser, er der en beskrivelse at hvordan bygningen er i dag, 
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er antert den àrliqe besparelse i kroner 
og i C02-udledningen, som forslaget vil medf0re. 

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen oqsâ antert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen 
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indqár i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis 
dette ikke er tilfaeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke antert. 

Man skal vaere opmaerksom pa, at der er en raekke besparelsesforslag, der i Ielqe bygningsreglementet 
BR1 O, skal qennemteres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller 
bygningskomponenter. 

lnvestering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. 

Tag og loft 
Investe ring 

Ârlig 
besparelse 

FLADTTAG 
Det flade tag [built-up tag! er i soleret med 150 mm mineraluld. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 
Ved ny tag pap kan taget efterisoleres. 

Ydervëegge 
lnvestering 

Ârlig 
besparelse 

HULE YDERV}éGGE 
Ydervaegge er udfert som 35 cm hulmur. Vaegge bestâr udvendigt af tegl og indvendigt 
af beton. Hulrummet er i soleret med 100 mm mineraluld. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 

MASSIVE YDERV}éGGE 
Facaden er sandwich elementer. 17.5 cm lecabeton. 1 O mm isolering, 1/4 hvid 
facadesten. jf. tegninger 
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 

LETTE YDERV}éGGE 
Ydervaegge er udfert som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum 
mellem beklaedninger er i soleret med 100 mm mineraluld. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 

Energima,rkningsnummer 311121380 3 
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LETTE VA:GGE MOD UOPVARMEDE RUM 
Va:gge mod uopvarmet rum er udíert som let konstruktion med bekleedninq ud- og 
indvendig. Hulrum mellem bekla:dninger er isolerei med 100 mm mineraluld. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 

Vinduer, dore ovenlys mv. 
lnvestering 

Ârlig 
besparelse 

VIN DUER 
Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monieret med tolags energirude. 
Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monterei med etlags glasrude. 
Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med to lags termorude. 

FORBEDRING VED RENOVERING 
Facadepartiet udskiftes til et nyt, som er monteret med tola gs energirude og varm 
kant 
Vinduerne udskittes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med 
varm kant 
Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant 
Terrass edar en udskiftes med en ny, som er monterei med tolags energirude og varm 
kant 

54.000 kr. 
10,50 ton CO2 

YDERD0RE 
lndgangsparti monteret med etlags glasrude + fyldning. 
T errasseder med en rude af tola gs termog las. 

Gulve 
lnvestering 

Ârlig 
besparelse 

ETAGEADSKILLELSE 
Stabt betondeek mod uopvarmet keelder med ovnterret sand og lamelgulv jf. 
tegninger 

FORBEDRING 
lsolering af u isolerei gulv mod uopvarmet kœlder med 100 mm isolering. Montering 
af nedha:ngt loft i keelder pa underside af etageadsk,llelse udtert som massivi 
betonda:k. Der udter es effektiv darnpspserr e og afsluttes med godkendt bekla:dning. 
Det er viqtiqt at have fokus pa at rurnhejden ikke qeres Lavere end 
bygningsreglementets krav herfor. Etter isoleringen at etageadskillelsen vil 
temperaturen , ka:lderen bl ive Lavere. Herved eqes risikoen 
for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Del anbefales at eta ble re udeluftventiler, 
alle rum, og husejeren ber instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv. 
undqâes. 

339.500 kr. 102.500 kr. 
19,93 ton CO2 

Energima,rkningsnummer 311121380 

134 



Ventilation lnvestering 
Ârlig 

besparelse 

VENTILATION 
Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk 
udsugning fra emheette i kekken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal 
tzet. da konstruktionssamlinger og luger ved vindues- og derâbninqer. samt 
teetninqslister i vinduer og udvendige dere er rimelig intakte. 

Energima,rkningsnummer 311121380 
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VARMEANL.A:G 

Varmeanlceg 
lnvestering 

Ârlig 
besparelse 

FJERNVARME 
Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlzeqqet er udfert som direkte 
fjernvarrneanlœq, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. 

VARMEPUMPER 
Med de nuveerende energipriser erdet ikke rentabel! at installe re varmepumpe i 
bygningen. 

SOLVARME 
Med de nuvzerende en ergi priser erdet ikke renta belt at installere solvarmeanleeq pa 
bygningen. 

Varmefordeling 
Investe ring 

Ârlig 
besparelse 

VARMEFORDELING 
Den primeare opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. 
Varmefordelinqsrer er udf0rt som to-strengs anleeq. 

VARMER!llR 
Varrnefor delinqsrer er udtert som 1 1 /4"' stâlrer. Rerene er i soleret med 20 mm 
isolering. 
Varrnefordelinqsrer er udtert som 1 1 /2" stàtrer. Rerene er i soleret med 20 mm 
isolering. 

FORBEORING 
lsolering af varmefordelingsrnr op til 50 mm isolering. udfert enten med rer skále 
eller Iarnelmâtter. 
lsolering af tilslutrunqsrer til va mtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udíert enten 
med rerskâle eller Iarnelrnâtter. 
lsolering af bruqsvandsr er og cirkulationsledning op tll 50 mm isolering. udf0rt enten 
med r er skâle eller tarnetrnâtter. 

62.000 kr. 9.900 kr. 
1,92 ton C02 

AUTOMATIK 
Der er monieret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af 
korrekt rumtemperatur. 
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VARMTVAND 

Varmt vand lnvestering 
Ârlig 

besparelse 

VARMTVANO 
I beregningen er der indregnet et normali varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 

opvarmet boligareal pr. ar. 

VARMTVAN0SR0R 
Tilslutninqsrer til varmtvandsbeholder er udf0rt som 1 1 /4'" stâlrer. R0rene er i soleret 
med 20 mm isolering. 
Bruqsvandsrer og cirkulationsledning er udf0rt som 1 1/4'" stàlrer. R0rene er isolerei 
med 20 mm isolering. 

VARMTVANOSPUMPER 
Pa varrntvandsrer og cirkulationsledning er monteret en pumpe at fabrikat Grundfos. 
Type Magna, 139 W 

VARMTVANOSBEHOLOER 
Varmt brugsvand produceres i 1500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm 
mineraluld eller 30 mm skumisolering. 
Ved en renovering kan det anbefales at udskifte varmtvandsbeholderne med 
brugsvandsvekslere, men deter ikke en rentabel investering. 

Energima,rkningsnummer 311121380 
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EL 

El 
lnvestering 

Ârlig 
besparelse 

BELYSNING 
Belysningen i trappeopgangen bestàr af armaturer med enerqipœrer. Lyset styres 
med beveeqelsesrneldere eller trappeautomat. 
Belysningen i keelderqanqene bestâr af armaturer med ener qipeerer .. Lyset styres 
med beveeqelsesmeldere eller trappeautomat. 

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER 
Bygningens enerqimœssiqe stand er generelt set god - alderen taget i betragtning. Der kan ikke 
umiddelbart anvises rentable energibesparende foranstaltninger. Der er dog enkelte forslag til 
forbedringerved renovering. 
Til brug for enerqirneerkninqen er anvendt tegninger, planer, snit og facade tegninger. 

Energim;erkningsnummer 311121380 
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Bygningens lejligheder 

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 

2 vc:erelseslejlighed 
Bygning 
Bygning nr. 1 

Adresse 
M0lletoften 2 - 1 O, 8940 Randers SV 

m2 
81 

Antal 
40 

Kr.lar 
7.061 

2 vc:erelseslejlighed 
Bygning 
Bygning nr. 1 

Adresse 
M0lletoften 2-1 O. Randers 

m2 
72 

Antal 
20 

Kr.lar 
6.276 

Kommentar 
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt pa baggrund at det samlede oplyste forbrug, udfra den 
enkelte lejligheds areal. 
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RENTABLEBESPARELSESFORSLAG 
Herunder vises forslag til energibesparelser der skennes at vzere rentable at qennerntere. At veere 
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indqâr i 
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. 

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, ferventes pumpen at leve i 1 O ar, og 
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 1 O ar. 
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indbleesninq af granulat, er levetiden 40 ar, 
og besparelsesforslaget er renta belt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar. 

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved 
nedsœttelsen af energiregningen. 

Hvis besparelsesforslaget medfarer. at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere 
antert med et minus foran. Oet vil f.eks. typisk tilfeeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, 
hvor forbruget af alíe erstattes med et elforbrug til varmepumpen. 

lnvestering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. 

Emne 

Bygning 

Forslag Investe ring 
Ârlig besparelse 
i energienheder Ârlig besparelse 

Etageadskillelse lsolering af u i soleret gulv mod 
uopvarmet kœlder med 100 mm 
isolerinq 

339.500 kr. 141.360 kWh 
Fjernvarme 

102.500 kr. 

Varrneanleeq 

Varmernr lsolenng af varrnetordelinqsrer 
op til 50 mm. lsolering af 
tilslutninqsrer til 
varmtvandsbeholder op til 50 mm 
og Isoler ng af bruqsvandsrer cg 
cirkulationsledninq op til 50 mm 

62.000 kr. 13.590 kWh 
Fjernvarme 

9.900 kr. 

Energima,rkningsnummer 311121380 10 
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER 
REPARATION ER 
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen in den de 
komponenter, der indqár i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Oet vil dog afte veere fordelagtigt at 
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, 
der alligevel skal udskiftes. 

lnvesteringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afheenqe af den konkrete renovering, 
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. 

Besparelse er med moms og energiafgifter. 

Emne 

Bygning 

Forslag 
Ârlig besparelse 

i energienheder Ârlig besparelse 

Vinduer Udskiftnirjq tH nyt facadepart, med 
tolaqs energ,rude, Udskíftning af 
vindue til tolags energirude og 
Udsktftning til ny terrasseder med 
tolags energ rude 

74.480 kWh Fjernvarme 54.000 kr. 

Energima,rkningsnummer 311121380 11 
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BAGGRUNDSINFORMATION 

BYGNINGSBESKRIVELSE 

M"lletoften 2, 8940 Randers SV 
Adresse MQllletoften 2 
BBR nr 730-15324-1 
Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse [140] 
Opfarelses ar 1973 
Âr for veesentliq renovering lkke angivet 
Varmeforsyning Fjernvarme 
Supplerende varme lngen 
Boligareal i fQllge BBR 4680 m2 

Erhvervsareal i folge BBR 0 m2 

Opvarmet bygningsareal. 4680 m2 

Heraf tagetage opvarmet.. O m2 

Heraf keelderetaqe opvarmet 0 m2 

Uopvarmet keelderetaqe 1170 m2 

Enerqirneerke C 
Enerqirneerke efter rentable besparelsesforslag C 
Enerqirneerke efter alle besparelsesforslag 8 

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER 
He runder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. 

Fjernvarme 
Varmeudgifter 359.849 kr. i afregningsperioden 
Fast afgift 0 kr. pr. ar 
Varmeforbrug 356.470 kWh Fjernvarme 
Afleest periode 01-01-2014 til 31-12-2014 

OPLYST FO RB RUG OM REGNET TIL NORMALÂRS FORBRUG 
Her vises det oplyste forbrug om regnet til et normalt qennernsnitsâr. Deter normala rets forbrug der kan 
sammenlignes med det beregnede forbrug. 

Varmeudgifter 407.999 kr. pr. ar 
Fast afgift 0 kr. pr. ar 
Varmeudgift i alt. 407.999 kr. pr. ar 
Varmeforbrug 404.168 kWh Fjernvarme 
CO2 udledning 56,99 ton C02 pr. ar 

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER 
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstâende energipriser: 

Fjernvarme 0,73 kr. per kWh 
79.498 kr. i fast afgift per ar 

Elektricitet til and et end opvarmning 2,00 kr. per kWh 

Energimaarkningsnummer 311121380 12 
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FORBEHOLD FOR PRISER PÂ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER 
Enerqirneerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. F0r 
energispareforslagene ivzerkseettes. ber der altid indhentes tilbud fra flere leveranderer. Desuden ber 
det underseqes, om der kreeves en myndighedsgodkendelse. 

HJJELP TIL GENNEMF0RELSE AF ENERGIBESPARELSER 
Energikonsulenten kan tortœlle dig hvilke Iorudseetninqer der er lagt til grund for de enkelte 
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din hàndveerker finde vejledninger til hvordan 
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. Pa www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, 
under forbruger, rad og veerktejer til energibesparelser i bygninger. Oit energiselskab kan i mange 
tilfeelde veere behjaelpeliq med qennerntarelse af energibesparelser. 

FIRMA 

Rädgivende ingeni111rfirma S111ren sarensen A/S 
R~vebakken 15, 9500 Hobro 

8981@ssconsult.dk 
tlf. 864 77099 

Ved energikonsulent 
Finn Nerqaard 

KLAGEMULIGHEDER 
Ou kan som ejer eller keber af ejendommen klage over fag lige og kvalitetsrnœssiqe forhold vedrerende 
enerqirnœrkninqen. Klagen skal i terste omgang rettes til det certificerede enerqirnserkninqsfirrna der 
har udarbejdet rnœrkninqen, senest 1 ar efter enerqirneerkninqsrapportens dato. Hvis bygningen efter 
indberetningen af enerqirneerkninqsrapporten har tâet ny ejer, skal klagen vœre modtaget i det 
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem seelqer og kaber, dog 
senest 6 ar efter enerqirneerkninqsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er 
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pa www.maerkdinbygning.dk. Oet certificerede 
enerqirneerkninqsfirrna behandler klagen og meddeler skriftligt sin afg0relse af klagen til dig som klager. 
Oet certificerede enerqirneerkninqsfirrnas afqaretse at en klage kan heretter pâklaqes til Energistyrelsen. 
Dette skal ske ind en 4 uger efter modtagelsen af det certificerede enerqimeerkninqsfirrnas aíqerelse at 
sagen. 

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes at bygningens ejer, herunder i givet tald en ejerforening, en 
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere at ejerlejligheder, andelshavere, 
anpartshavere og aktionzerer i et boligselskab, samt kebere eller erhververe af ener qimœrkede 
bygninger eller lejligheder. 

Reglerne trernqâr at§§ 37 og 38 i bekendtqerelse nr. 673 at 25. juni 2012. 

Energistyrelsen f0rer tilsyn med enerqirneerkninqsordninqen. Til brug for stikprevekontrol at om 
enerqirneerkninqspliqten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra 
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pa at kunne foretage 
sarnkarinq af registre i kontrclejerned. 

Energistyrelsens adresse er: 

Energistyrelsen 
Energimaerkningsnummer 311121380 13 
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Amaliegade 44 
1256 K0benhavn K 
E-mail: ens@ens.dk 

Energima,rkningsnummer 311121380 14 
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Energimcerke 
M0lletoften 2 

8940 Randers SV 

11m1111m 

~ 

EN@RGI 
Gyldig fra den 25. juni 2015 tilden 25. jun i 2022 

Enerqimeerkninqsnurnrner 311121380 
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FORORD 

T!LSTANDSRAPPORT, DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 
Denne trlstendsrapport og drift- og vedligeholdelsesplan har til formal: 

at registrere den aktuelle tekruske tilstand pa ejendommen M0lletoften 2·10. 
at sikre, at der kan foretages en rettidig indsats pa ejendommen mod f0lger af slid, <Eide og svigt gennem ti-arsperioden fra medio 2013 
t,I medio 2023. 

Greensedraqninç mellem ejerforeningens og de enkelte ejeres forpligtelser ved dnft og vedligehold f01ger pnncipperne i "Norrnelvedteeçt for 
ejerforening" § 15 uden afvigelser. 

Tilstandsrapporten omhandler derfor generelt ikke de enkelte ejerboligers indvendìçe overflader og udstyr. Undtaget herfra er emner, som kan 
benfores til fernzevnte "freiles" bygningsdele. 

Drift- og vedligeholdelsesplanen omhandler alene de bygningsdele, som jf. ovenstâende drives og vedllgeholdes i e¡erforeningens regi. 

TILSTANDSRAPPORT 
l tilstandsrapportens afsnit omkring "observationer" besknves bygningernes tilstand pa reg,streringst,dspunktet, aprii 2013. Disse bes,gtigelser 
baserer sig generelt alene pa visuelle observatìoner, evt. suppleret med oplysninger fra tilgrengellgt projektmateriale samt oplysninger om drift. 

Efter tilstandsrapportens afsnit omkring "observationer" er indsat afsnit med "kcnklusroner og anbefalinger". Dette afsnit omhandler alene be 
grundelser for nogle af de tungere poster, der er medtaget i drift- og vedligeholdelsesplanen. Disse poster omfatter arbejder, som efter vores 
opfattelse er nedvendìçe for, at bygningen bevarer sin veerdì. 

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 
Dnft- og vedligeholdelsesplanen angiver: 

skonnet levetids- og eftersynsperioder for de enkelte bygningsdele 
den type indsats, der skai foretages pa angivne tidspunkter. 
budgetteret udgift til drift og vedligehold samt fordelingen 10 ar frem. 
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EJENDOMMENS STAMDATA 

Vejnavne 
Gadenummer 
Matr. nr. 
Ejer 
Ibrugtagning 
Anvendelse 

M0lletoften 
2-10 
20aa, Vorup By, Vorup 
Ejerforeningen M0lletoften 2-10 
1973 
Beboelse 
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GRUNDLAG 

REG I STRER!NG 
Tilstandsbeskrivelsen baserer slg generelt pa registrering af bestàende forhold i form af visuel besigtigelse af bygningen generelt. Visuel bes.ç 
tigelse er foretaget af inçenterñrrna VOGNSEN Radgivende Ingeni0rer NS. 

Besigtigelsen af bvçrunçseksterierer omfattede: 

Tage 
Facader, altaner og udvendige trapper 
Vinduer og vderdere 
Afskœrmninger, baldakiner og sâlbeenke 
Udvendige anleeç, herunder parkeringsarealer samt çrcnne ornrâder 

Besigtigelsen af bygningsinteri0rer omfattede: 

Trapperum 
Depot- og feellesrurn I keelder 
Faldstammer 
VVS installationer 

0VRIGE INFORMATIONER 
Tagpap samt isolering pa tag er udskiftet i ar 1995 (ca.). Tidspunkt oplyst af ejendornsedrnmtstretor. 
vmduesudskiftntnç i lejl,gheder i 0stfacaden er udfert i Sr 2000 (ca.). Tidspunkt oplyst af ejendomsadministrator. 
Besigtigelse/vurdering af altaner er foretaget i forbindeise med teknisk notat dateret 26. oktober 2012. 
Vurdenng af kloaksystem er foretaget pa basis af tegningsmateriale, der stammer fra opferelsen. 
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TILSTANDSRAPPORT 

1 Bygningseksterif<!rer 

1.1 Tag 

1.1.1 Tagpapoverflader 

Observationer 
Renovering af tag foretaget i 1995 (ca.). 
Eksisterende isolering og tagpap er fjernet. Ny isolering med fald mod añob er 
udlagt pa eksisterende betondeek afsluttet med ny tagpap. 

Der kan konstateres algerbevoksninger pa tagpapoverflader. 
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Der kan konstateres lunker pâ tagfladen. 

Pa taget er monteret mobilantenner for TDC, Telenor, Telia og 3. 

Ved arbejder pâ taget henvises til pjecen 'Vejledning for arbejde teet pâ mobilan 
tenner' udçrvet af Telekommunikationsindustrien i Danmark, TI. vejlednínçen inde 
holder illustrationer, der beskriver generelle sikkerhedsafstande baseret pa 
Sundhedsministenets vejledning om arbejdsmìlje. Generelt ber man ikke gâ teettere 
pâ mobilantenner end 3,20 meter. Pjecen kan fíndes pâ Teleindustriens hjemme 
side, www.teleindustrien.dk 
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Konklusion / anbefaling 
Tagdœkningen er 18-20 ar gammel og vurderes til en orienterende restlevetid pa ca. 
15-20 ar afhœngig af vedligeholdelsesomfang. 

I restlevetidsperioden çennernferes arligt eftersvn, hvor f0lgende punkter tjekkes og 
udbedres om nadvendìçt: 

Rense tagfladen og fjerne eventuelle fremmedlegemer, som kan beskadige tag 
papbelœgningen. 
Om der er spreençrunçer i tagbelœgningen foràrseqet af beveeçelser i underlaget 
eller af issprœngninger. 
Om der er mekanisk beskadigelse, som kan medf0re uteetheder pa taget. 
Om der er efterladt/henlagt materialer pa taget (fx beslag fra antenner). 
Om eventuelt andet arbejde pa taget har torârsecet skader. 
Fuger efterses for vedheeftnìnç og/eller krakelering og udskiftes om nodvendrçt. 
Seerliq fokus pa ornráde med lunker. Der kan evt. breendes et ekstra lag pap pa 
disse omrâder. 
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1.1.2 lnddëekninger m.m. 

Observationer 
Inddeekninç ved tagkant er udfort i zink. 

P3 taget ses añeb fra tagvand, atkastheetter fra naturligt ertreek (naturlig venti· 
tauon), faldstammeudluftninger, tagudluftninger samt udluftninger fra affalds 
skakte i trappeopgange. 
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Konklusion / anbefaling 
Inddeeknmqer er fra tidspunkt for udskiftet tagisolering og tagpap, ar 1995 (ca.). Ind 
deekninçer vurderes til orienterende restlevetid som tagpapoverflader pa tag i evríçt. 

I restlevetidspenoden çennemferes arligt eftersyn, hvor folgende punkter tjekkes og 
udbedres om nedvendiçt: 

Om tnddeekrunçer er, orden. 

Fuger efterses for vedheeftnìnç og/eller krakelering og udskiftes om nedvendíçt 
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1.1.3 Afls;1b 

Observationer 
Tagfladen med kileskâret rsolertnç har fald mod midten af bygningen. Der er i 
alt 5 mdvendíçe eñeb pa taget - ét añeb pr. opgang. 

3 af 5 tagbrnnde mangler bladfang. 

Konklusion / anbefaling 
Aflob er fra opferetsesndspunktet (tacbronde fra tidspunkt for ny tagpap) og vurderes 
t1I orienterende restlevetid pa 25-50 ar afh<Engig af vedligeholdelsesomfang. 
I restleveudsperioden çennernferes arligt eftersyn, hvor folgende punkter tjekkes og 
udbedres om nedvendiçt: 

Om afl0bsforholdene er I orden (evt. oprensning af aneo udfores). 

Om der er spreençnínçer i taçbeleeçntnçen omknng aflebene Forarsaget af be 
veeqelser i underlaget eller af Isspreençnlnçer. 

Om der er mekanisk beskadigelse omkring aflobet, som kan medf0re uteetheder. 

Manglende bladfang monteres. 
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1.2 Facader 

1. 2.1 Facadeelementer 

Observationer 
Facadeelementer under/over vinduesbâno i esttacade er iht. eksisterende tegningsma 
teriale fra 1972 opbygget som sandwichelementer med forplade af 5,5 cm hvid facade 
tegl og 17,5 cm bagplade af lecabeton. 

Facadetegl rrernstâr peene uden synlige skader, everst ved tagfod dog merke 
ornràder fra tagvand. 

Ved vederlag pa keelderveeç ses enkelte steder afskalninger pa den synlige be 
tonbagmur. 

Konklusion / anbefaling 
Facadeelementer er fra opferelsesndspunktet og vurderes til orienterende restlevetid 
pa 75-100 ar. 

l restlevetiden gennemf0res 5 ars eftersvn, hvor f0lgende punkter kontrolleres og ud 
bedres om nedvendrçt: 

Fuger efterses og omfuges i nedvendtçt omfang. 

Murvœrk efterses for skader. 
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1.2.2 Murv.erk 

Observationer 
Udvendigt murveerk i gavle er fra opf0relsestidspunktet. Gavle er opmuret med hvide 
kalksandsten. 

Enkelte sten ses udskiftet , sydgavl. 

Murede overflader frernstár beskidte. Der er synlige !adrette seor i murveerk ved 
tagfod fra dryppende tagvand i samlinger i zinkinddaekninger. 

Der kan konstateres en !adret qennernqàende revne ca. midt pa gavl mod syd 
samt en mindre revne lokalt over der ti! keelder. 

Manglende fuqer i mindre omfang. 

Konklusion / anbefaling 
Murvaerk er fra opf0relsestidspunktet og vurderes t,I onenterende resrtevenc pa 75-100 
ar afhacngig af vedligeholdelsesomfanget. 

I restlevetiden çennernfares 5 ars eftersyn, hvor felgende punkter kontrolleres og ud 
bedres om nodvendigt: 

Fuger efterses. Lese fuger udkradses og omfuges. 

Revnet rnurveerk udbedres. 

Mursten efterses, Skadede sten udskiftes. 
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1.2.3 lette facader 

Observationer 
Pladebeklœdning mellem vinduer og dere , bygningens vestfacade er at lakerede stâr 
plader. Pladerne star beskyttet mod vind og vejr af facadens altanplader og frernstâr 
peene og velholdte. 

Konklusion / anbefaling 
Lette facadepart,er mod vest er fra opferelsestrdspunktet og vurderes til onenterende 
restlevetid pa 20-30 ar afhœngig af vedligeholdelsesomfanget. 

I restlevetiden çennernteres 5 ars eftersyn, hvor felgende punkter kontrolleres og ud· 
bed res om nedvendìqt: 

Placier efterses for rust og andre synlige skader. 
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1. 2.4 Kaeldervaegge 

Observationer 
Kaeldervaegge er udtert i beton. Kaelderen star iht. tegninger (samt oplvsnmçer fra tid 
ligere vìceveert) uden udvendig fugts,kring. Dog er kaelderen ter uden problemer med 
indtreenqende vand. Svindrevner i kaeldervaegge mod vest er lukket med egnet teet 
ningsmaterialet. Materialet er sprejtet til udvendig side inde fra gennem monterede 
srnerernpler. Reparaban holder taet (fer reparation scad vand ind gennem revne som 
vandret strale). 

F0lgende er konstateret ved besigtigelsen: 

Enkelte revner under kaeldervinduer. 

Betonafskaldning fra korroderende armeringsjern i kaeldervaeg mod nord. 

Lodret revne over indgang til kaelder mod nord. 

Gennemqàende lodret revne, kaeldervaeg mod nord. 

Konklusion / anbefaling 
Kaeldervaegge er fra opferelsestidspunktet og vurderes t,I en orienterende restlevetid 
75-100 ar. 

l restlevetidsperioden çennernfares 5 ars eftersvn, hvor folgende punkter tjekkes og 
udbedres om nodvendtçt: 

test og revnet beton renhugges og repareres. 

Korroderet armenngsjern sandblaeses, primes og males med karbonatiserings 
bremsende ma ling for udstebnínç. 
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1.2.5 Altaner 

Observationer 
Ejendommen M0lletoften 2-10 mdeholder : alt 60 stk. altaner pa bygningsfaca 
den mod vest. Heraf 20 altaner , sterrelse 6,0x2,3 meter og 40 stk. altaner i 
storrelse 3,9x2,3 meter (bredde x dybde). 

Nogle altaner er lukket med glas/tradnet. 

Altanbund er udfert i beton. veern og adskillende veeçqe er udfort , betonele 
menter. veern er udfert med hojde pa 1 meter. veern er fastçjort til betonveeçqe 
med synlige vinkelbeslag i stai. 

Afvanding af altaner foregar med fald pa slidlag ti! forkant altan. 

Der henvises trl teknisk notat af 26. oktober 2012. 

Der er konstateret betonskader pa forkant altanbund, sider af veern, betonele 
mentvaegge, samlinger mellem veern og elernentveeçqe samt pa slidlag pa al 
tanplader. 

Betonoverflader ses tilsmudsede og begroet med alger. Fuger mellem betonele 
menter slipper. 

Konklusion / anbefaling 
Skadesomfang samt forslag til afhjielpning af skader er beskrevet i teknisk notat af 26. 
oktober 2012, udarbe¡det af Vognsen Radgivende tnçeruerer A/5. 

Teknisk notat er vedlagt som bilag til denne rapport. 
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1.2.6 Vinduer og dare 

Observationer 
lndçançsdare mod est, vinduer i trappeopgange inkl. ovenlys i opgang nr. 6, vinduer 
og dere mod vest, udvendige dere til keelder samt keeldervinduer er alle i tra: fra byg 
ningens opforelsestidspunkt. 

Vinduer i lejligheder i indgangsfacade mod est er i tra:/aluminium udskiftet i ar 2000 
(ca.). 

ïndqançsdere , facade mod est er af tree. 

Observationer 
vmduer i trappeopgange er slidte og mangler maling. 
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Observationer 
Vinduer i lejhgheder, indgangsfacade mod est er udskiftet i ar 2000 (ca.). Vin 
duer er i tree/aluminium. 

21 

Konklusion / anbefaling 
Keeldervinduer samt vinduer i trappeopgange vurderes t1I onenterende restlevetid pa 
10-15 ar afheengigt af vedligeholdelsesomfanget. 
0vrige vinduer og dore vurderes trl onenterende restlevetid pa 15-25 ar. 

I restlevetidsperioden gennemf0res arlige eftersyn, hvor f0lgende punkter tjekkes og 
udbedres om nedvendìçt: 

Vinduers beslag, heenqsler og greb renses og srneres 1-2 gange om aret. Det 
samme geelder udvendige dore. 
Vinduer og dere fra bygningens optcrelsestídspunkt trernstâr med slidte overña 
der. Det anbefales at ram mer og karme (samt dorblade) slibes og males med 
egnet maling. 
Udvendigt aluminium vaskes min. 2 gange om aret, og smârìdser repareres med 
reparationslak. 
lndvendigt tree i evnçt ber afvaskes jeevnhçt. 
Elastiske Fuger eftergas. Defekte Fuger eller Fuger, der slipper underlag, udskif- 
tes. 22 
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1.2. 7 Udvendige trapper 

Observationer 
Udvendige trapper er udtert i beton. F0lgende er konstateret ved besigtigelsen: 

Trin pa kreldertrappe ved sydgavl er delvist nedbrudt. Der er tidligere udf0rt be 
tonreparation pa everste trin. veern er udfort med rneeqlere i stâtrer, hânouste 
og medlobere af treeplanker. Treeplanker er fiere steder angrebet af rad/svamp. 

Trin pa kreldertrappe ved nordgavl fremstâr med synlige betonskader pa tnn og 
rampe. 

Trin ved tndçançsdere rrernstâr fiere steder med synlige betonskader, prlrneert 
pa fronten. 

23 

Konklusion / anbefaling 
Udvendige trapper er fra opf0relsestidspunktet. Konstaterede skader ber udbedres nu. 

Fremover gennemfores 5 ars eftersyn, hvor folgende punkter tjekkes og udbedres om 
nodvendiçt: 

Lest og revnet beton renhugges og repareres. 

Korroderet armeringsjern sandbleeses, primes og males med karbonatiserings 
bremsende rnahnç f0r udstebmnç. 

Planker i veern angrebet af rad/svamp udskiftes med nye. Udvendigt treeveerk 
ber generelt vedligeholdes og beskyttes mod vejrliget med egnet malerbehand 
ling. 

Det anbefales at spare pa saltning i vinterperioder, da salt nedbryder beton. Salt 
er yderst aggressiv over for beton og fremmer nedbrydningsprocesser betyde- ._ _. _. 

ligt. 24 
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1.3 0vrige konstruktioner 

1.3.1 Beklredning mellem vinduer 

Observationer 
Beklredning mellem vinduer i indgangsfacade mod est er malede eternrtplader. 

Konklusion / anbefaling 
Pladerne blev skiftet i forbrndelse med vinduesudskiftningen i ar 2000 (ca.). Pladerne 
har ingen synlige skader og vurderes til en orienterende restlevetid som vinduer 1 ev 
rigt. 

Der er ingen umrddelbare anbefalinger tri udbedringer. 
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1.3.2 Ladret plankeafskaermning over indgangsdßre 

Observationer 
Over incçençsdere i facade mod est er monteret lodret plankeetskeerrnnmç for trappe 
vinduer. Planker er boltet ti! stálkoostruktíon inden montage. Planker er everst skeer 
met med overdeekmnç. 

Der kan konstateres rad i endetree nederst over baldakiner. 

Planker frernstâr i svag lilla nuance. !ht. oplysninger fra tidhçere pedel, har 
planker oprindeligt fremstâet i samme farve som placier mellem vinduer. Den 
opnndelige bla farve er falmet veek af solen. 

26 
Konklusion / anbefaling 
Plankeafskeerrnrunq er fra oprerelsestrdspunktet og vurderes til onenterende restlevetid 
pa 10-20 ar afhëengig af vedligeholdelsesomfang. 

Rad i endetrze stammer fra opsugende vand. Afstand fra oversrde af baldakin t1I plan- 
keafskeermninç vurderes for lille og ber eçes, · 

I restlevetiden gennemf0res arligt eftersvn. hvor f01gende punkter t¡ekkes og udbedres 
om nodvendiçt: 

Planke afkortes, dele angrebet af rad udskihes. 

Planker endetreestorseçles 

Planker males. 
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1.3.3 Baldakiner 

Observationer 
Baldakiner over mdçençsdere er uofert i zink. Loft er udrert med malet treeplede med 
indbygget lys. 

Konklusion / anbefaling 
Baldakiner er ikke fra bygningens opferelsestidspunkt men etterrnonteret I ar 1995 
(ca.). Baldakiner vurderes til orienterende restlevetrd pa ca. 25 ar afh~ngig af vedlige 
holdelsesomfang. 

I restlevetiden gennemf0res arligt eftersvn, hvor f0lgende punkter tjekkes og udbedres 
om nedvendiçt: 

Det kontrolleres, om samlinger er i orden. 

Fuger efterses for vedheeftninç og/eller krakelering og udskiftes om nedvendìçt. 

Loftsplader males efter behov. 
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1.3.4 Sälbaenke 

Observationer 
Salbëenke er udfert i hvid beton. Salbëenke er bekteedr med Zink. Beklœdrunç udtert 1 
forbindelse med vinduesudskiftning i ar 2000 (ca.). 

Konklusion / anbefaling 
Inddeeknmçer vurderes til onenterende restlevetrd pa ca. 25 ar afheençiq af vedligehol 
delsesomfang. 

I restlevetiden gennemf0res arligt eftersyn, hvor folgende punkter tjekkes og udbedres 
om nedvendlçt: 

Det kontrolleres, om mddeeknìnçer er i orden. 

Fuger efterses for vedneertmnç og/eller krakelenng og udskiftes om nedvendìqt. 29 
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1.4 0vrige udvendige anlaeg 

1.4.1 Parkeringspladser 

Observation er 
Parkeringsareal est for bygning er et asfalteret ornrâde med kantsten og heevede flader 
for inddeling i parkerínçsreekker. 

Synlige revner i belœgningen kan konstateres. 

En del reparationer ses udtert i belœgningen. 

Konklusion / anbefaling 
Revner skai lukkes for at hindre nedsivende vand i at 0delœgge beeretaç, samt 
hindre at revner udvikler sig ved frostsprœngninger i belœgningen. 

Revner fyldes med egnet asfaltprodukt og afsluttes med bändforsegling. 30 
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1.4.2 Flisebelaegninger (stier, affalds0, cykelparkering) 

Observationer 
50x50 cm betonfliser i stier fra parkeringsareal til indgangsfacade mod ost. 

50x50 cm betonfliser ved affaldsa. 

50x50 cm betonfliser ved cykelparkering langs indgangsfacade mod est. 

Konklusion / anbefaling 
Ukrudt bekeernpes sa ofte som muligt for at undçé, at det udvikler sig og sore 
der flere fro. 

Lunker eller sporkoring skai hurtigst muligt rectes op, for at hindre at stâende 
vand opbleder afretruncslao og beerelaç, hvorved lunker og sporkennç udvikler 
Sig. 

Det anbefales at spare pa saltning , vinterperioder, da salt nedbryder beton. Salt 
er yderst aggressiv over for beton og fremmer nedbrydningsprocesser betyde 
ligt. 
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1.4.3 Grjilnne omrâder 

Observationer 
Gra:-sarealer afgra:-nset med heekbeptantnmç est for bygningen. 

Beplantning langs indgangsfacade mod est. 

Gra:-sarealer afçreenset med trœer samt heekbeplantrunç syd og vest for bygnin 
gen. 

Konklusion / anbefaling 
De çrenne ornráder behandles ikke i denne rapport. Det forudseettes, at der er 
indgaet aftale med gartner for almindelíg vedligeholdelse af de çrenne ornrâder. 33 
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1.4.4 0vrigt (beenke, vejburnp, afgra:nsning af affaldse) 

Observationer 
Der er monteret 2 stk. beenke pa det gronne ornràde for bygningens indgangs 
facade mod est. 

Ba:nkene er udfert med mdstebte ba:ringer i galvaniseret stai, rygla:n og sìdde 
flade i malede tra:planker. 

Observationer 
Der er monteret 3 stk. fartreducerende ve¡bump langs bygningens ,ndgangsfa 
cade mod est. 

Ve¡bump er udfort i gumm,materiale. 
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Observationer 
Afgra:nsning af affaldse er udf0rt i trykimpra:gneret tree. Tra:va:rk trernstàr let 
tere angrebet a Iger og almindelig snavs. Fiere stolper er delvist veeltet. 

Konklusion / anbefaling 
Skadet tra: ved affaldse udskiftes med nyt. Tra: afkostes og rencores med et 
çrundrençertnqsprodukt til malerbehandling. 36 
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1.4.5 Kloak 

Observationer 
Iht. tegnmger fra opf0relsestidspunktet er aflsbs,nstallationen pa matriklen ud 
fort som et seperatsystem, med regn- og spildevand i hver deres lednrnq. Regn 
cg splldevand samles i et fcellessystem, rnden det ledes trl hovedaflobssystemet 
ved Bosbrovej. 

Regnvand fra tagvand ledes fra teçnedreb i bygning under bygn,ng (fra syd mod 
nord) til brand nord for ejendommen. Herfra ledes regnvand under naboejen 
dommen, H0jtoftegade 2-14, til brand nord for naboejendom. Regnvand fra par 
keringsarealer ledes Ost om bygningerne til samme brand nord for naboejen 
dom, hvorfra det ledes mod vest cg samles med spildevandet, inden det ledes 
til hovedaflobssystemet ved scsbrovej. 

Spildevand fra faldstammer i bygning, çutvafleb , keelder cg keeldertrepper ledes 
under bygning (fra syd mod nord) til brand nord for ejendommen. Herfra ledes 
splldevand under naboejendommen, H0jtoftegade 2-14, cg vrdere mod vest. 
Spildevandet samles med regnvandet, inden det ledes til hovedañebssvsternet 
ved Bosbrovej. 

Konklusion / anbefaling 
Det anbefales, at taçbrende efterses cg renses 1 gang om âret. 

Vejbrende i parkeringsarealer tommes for sand, nar sandfanget er ca. 50-75 % 
fyldt eller én gang arhgt. 

Der er i 0vrigt ikke rapporteret om problemer med kloaksystemet. 

Der kan evt. udfcres 1V mspektron af aftebsledmnçerne, hvis det skennes, at 
der kan veere opstâet teekaçer. 
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2 Bygningsinteri0rer 

2.1 Faellesomrâder 

2.1.1 Trappeopgange 

Observation er 
Trappeopgangene frernstâr peene og velholdte. 

Trapper med betonvanger med terrazzotrin. 

Terrazzogulv. 

Gulv i kaelder belagt med klinker. 

Trappevaern er udtert i stât. Yderste lag maling er mange steder slidt af, og den 
opnndelige Farve kan anes herunder. 

Malede betonvœgge, fa steder med skrammer/revner i vaegge. 

Lofter under trappereposer af akustikplader. 

Loft everst af gipsplader. 
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Observationer 
Ovenlys i opgang nr. 6 med adgang til tag 

Konklusion/ anbefaling 
Vedligeholdelse af ma lede overflader efter behov. 
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2.1.2 Kaelder 

Observationer 
Cykelparkering med gulv, Vëegge og lofter i beton. Der kan konstateres revner i 
gulve samt enkelte renoverede revner i keeldervderveeççe. 

Observationer 
Vaskerum med klinker pä gulv og veeççe. 
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Observationer 
Depotrum med skillevaegge i lodret gitter af ubehandlet trae. 

Konklusion / anbefaling 
Këelder frernstâr peen og ter. 

Këelderrum efterses l gang arl1gt for eventuelle nye skader. 
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2.1.3 Faldstammer (i keelder) 

Observationer 
I keelder ses faldstammer fra ovenstáende lejligheder. I alt 6 faldstammer i hver op 
gang betjener kekken og bad. 

Faldstammer over keelderruveau (1 lejligheder) er ikke besigtiget, da disse er placeret 
bag fastmonterede skabselementer. 

F0lgende er konstateret ved besigtigelse af faldstammer i keelder: 

Faldstammer er i stobejern og er fra bygningens opf0relsestidspunkt. 

Fadstammernes tilstand svinger meget fra paene og rene trl hardt angrebet af 
rust med begyndende gennemtrenng. 

Observationer 
Rust ses tydeligt som blomster pa faldstammen. 
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Observationer 
Begyndende rust pa sidegrene af faldstammer kan konstateres. 

Konklusion/ anbefaling 
Der er i alt 30 faldstammer fordelt pa de 5 opgange , ejendommen. Enkelte faldstam 
mer er i vaesentlrg darl1g stand og bar udskiftes nu. Der skai paregnes udskiftning af 
samtlige faldstammer, evt. i takt med at vedligeholdelsen bliver for star eller ved leeka 
ge. 

I budgettet erdet forudsat, at der over den kommende io-ârs periode skai udskittes i 
alt 15 faldstammer fordelt over penoden med udskìftninçer hvert andet ar. 

Inspektion af faldstammer , fast interval ber udferes for at minimere 'over 
svarnmelse' i lejligheder. 

Utaetheder i samlinger ved sidegrene m.m. i lejligheder kan oftest registreres pa 
udvendig rersìde af faldstammer , kaelder. 

180 

48 

49 

35 



2.2 I lejligheder 

2.2.1 Faldstammer 

Observationer 
Faldstammer over keeldernlveau (i lejligheder) er ikke besigtiget, da disse er placeret 
bag fastmonterede skabselementer. 

Konklusion / anbefaling 
uteetheoer i samlinger ved stdeçrene m.m. i lejliqheder kan oftest reçistreres pâ ud 
vendig rersìoe af faldstammer i keelder samt ved lugt , lejligheder. 

2.2.2 VVS installationer (faciles installat,oner) 

Observationer 
Faciles installationer over kœldemiveau (i lejligheder) er ikke besronçet, da disse er 
placeret bag fastmonterede skabselementer. Vandrette fordelerrnr er placeret i sandlag pa betondeek. 

Konklusion/ anbefaling 
uteetheder i samlinger ved srdegrene m.m. r lejlígheder kan oftest reg,streres under 
lofter i keelder, 
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DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 

Nedenstaende er oplistet de aktiviteter (med títherende akonorm), som skai udteres pa angivne tidspunkter pa de respektive bygningsdele for 
at sikre, at bygningen dnves og vedligeholdes rationelt og ekonomisk. 

En sâdan plan baserer s,g pa forudseelige behov og aktiviteter. Planen tager sâledes ikke hejde for pludsehqt opstâede ,ndsatsbehov, der op 
star pa tidspunkter, hvor det ikke kan forventes. 

Det er vigtigt, at de enkelte ejere lebende deltager i overvàçrunçen af bygningen og hurtigst muligt meddeler konstaterede svigt/problemer til 
ejerforerunçens kontaktperson. 

Bygn,ngsdele, som er omtalt i tilstandsrapporten, men som lkke er medtaget i nedenstâende skema, skennes uden udgifter til drift- og vedlige 
holdelse i den angivne planperiode. 

De ançivne arstal for mdsatser er omtrentl,ge. Det preecìse indsatstidspunkt skai vurderes konkret. 

Alle belebssterreíser i skema er 1.000 kr. ekskl. moms, indeks oktober 2012. De enterte belebssterrelser baserer sig pa "normal" prisdannelse i 
byggesektoren. Pnsdannelse I byggesektoren udviser store konjunkturudsving, hvorfor prtsindhentmnq pa et g,vet tidspunkt kan afvige herfra. 

Kader for arbejder 

TA Taçdeekker 
MU Murer 
T0 Ternrer 
BL Blrkkenslaçer 
MA Maler 
VVS WS 
ING Inçenier 
AN Anla:,gsentreprenor 

Kader for akt,viteter 

F Forebyggende 
A Afhj.elpende 
R Renovering/modernisering 
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Bygn,ngsdel / akt1vitet Arbej- Bern. Inter- Rest Aktivi- I alt 
de val tevend tet pris i 

drift peno- 
den 

l BYGNINGS· 
EKSTERl0RER 

1.1 Tag 

1.1.1 Taaoaooverflader TA l 15-20 F 28 
l.1.2 ïnodeekrnnoer m.m. BL l 15-20 F 10 
l.l.3 Afl0b WS 1 25-50 F 20 

1.2 Facader 

l.2.1 Facadeelementer MU 5 75-100 A 30 
1.2.2 Murvae:rk MU 5 75-100 A 30 
1.2.3 Lette racacer T0 5 20-30 A 20 
1.2.4 Kaelderv-ne MU 5 75-100 FIR 50 
1.2.5 Altaner MU o R l.260 
1.2.6 Vinduer oa dore T0 1 10 F/A 84 
1 2.7 U dv end roe tra ooer MU 5 o F/R 60 

I 
1.3 0vrige konstrukncner 

1.3.1 Beklaedning mellem T0 I 1 10 20 
vmduer 

1.3.2 Lodret plankeafska=rm- T0/MA l 10-20 F/R 80 
nino over mdcanosdere 

1.3.3 Balda km er BL 1 25 F 10 
1.3.4 Salba,nke BL l 25 F 10 

1.4 0vrige udvendiçe anlëeg 

1.4.1 Parxertncscreoser AN 3 A 30 
1.4.2 suseoeieecntncer AN 3 A 15 
l.4.3 Grenne omräcer 
1.4.4 0vrlat 
1.4 5 Kloak MU/ l 10 F/A 10 

PEDEL 

2013 2014 201512016 2011 201s I 2019 I 2020 2021 2022 

l 1 10 1 l 1 10 l 1 1 
l l 1 l 1 1 1 1 l 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

I 
15 15 

I 15 15 
I 10 10 
I 25 25 

1.260 I 
3 I 3 30 3 3 3 3 30 3 3 
30 30 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

50 I 30 

1 1 l 1 l 1 l I 1 1 1 
l l 1 l l 1 l I l 1 

I 
10 10 10 
5 5 5 

I 
1 1 1 1 l l 1 1 l 1 

I I 

._l _1._1__.l_1_a_1t_•_t_o_v_err_0_r_e_t_,1_s_,d_e_4_0_.l __ __. .._ __ ._ __ ._ __ ._1_.7_6_7_.I I 1 302 j 117 73 12 49 42 57 76 27 12 
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Bygningsdel / eknvltet Arbej- Bern. Inter· Rest Aknvr- l alt 
de val ìevend tet pns r 

drift peno· 
den 

!2 I BYGNINGS- I I , INTER10RER I 
I I I 

2.1 Fëellesomräder I 
2.1.1 Tracoeoccence MA I 5 5 R 125 
2.1.2 Këelder MU l 75-100 F/A 10 
2.1.3 Faldstammer (1 k.ëelder) WS Inkl. 0-5 R 

I 
1.110 

le¡hg- 
heder --r-- 2.2 I lejligheder 

i 
2.2.1 Faldstammer (se 2. l.31 I WS I 
2.2 2 WS instauenoner WS 3 F I 15 

lfcelles rnstaüenone-) 1- f---· 
I 

2013 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020 2021 2022 

I I 
I 

I I I 

I I - 125 I 
1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 
2 220 2 220 I 2 220 I 2 

I 
220 2 220 

I 
I 

I I I I 
I I I 

5 5 I 5 I I 
I I 

~'-1.-2~l_1_ª_''_ª_t_o_v_err_•r_e_b_'_•_•d_e_40~'--~~--~--~--~--~l-.2-60~1 ~' -3-~_22_6-~--~-22_1_~-ª-~-3-4-6~~-3-~l_2_2_6~---l_2_2_1~ 
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I u Plan lagt O&V fra side 38 I î 
I - I 
I 1.2 Planlagt D&V rra side 39 I 
I I I I 

- 
I 

I I I 
I I alt 

Planlagt D&V ! I 
I 

samt akut vedhgehotd 
- - - 

20131 2014 2015 ¡ 2016 2017 ¡ 2018 2019 2020 2021 2022 

I i.soz 117 73 12 12 57 76 •9 I 27 42 I 

I 
3 226 3 221 8 346 3 226 3 221 
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Vedr. hândterinq af ejerpantebrev og vedteeqter lyst pantstiftende i ejerforeninger i 
forbindelse med berigtigelse af handler. 

Det skai herved meddeles, at kreditor/debitorskifte samt underpantseetnìnç af ejerpantebreve til 
ejerforeninger ved salg af ejerlejligheder i ejerforeninger administreret af Lou Advokatfirma skai 
hândteres sâledes: 

Ejerpantebreve: 
Det digitaliserede ejerpantebrev skai have pâfert kreditor/debitorskifte. 
Administrationen kan herefter notere ejerskifte, med den virkning, at seelqer friçeres, nâr: 
a) der ikke er restancer til ejerforeningen, 
b) ejerpantebrevet er underpantsat til ejerforeningen med meddelelse til 

Ejendomsadministrationen 
Lou Advokatfirma 
0stergrave 4 
8900 Randers 
og 

e) administrationen har modtaget underretning fra Tinglysningsretten om, at der er lyst 
endelig adkomst for keber, samt at der er sket kreditor/debitorskifte pâ pantebrevet, og 
at dette er underpantsat til ejerforeningen med meddelelse som ovenfor anfert, 
Til brug for e) skai den berigtigende advokat/rneeçler ved udarbejdelsen af skedet samt 
ekspedition af ejerpantebrevet i begge dokumenter pâfere Lou Advokatfirma, e-mail: 
adm@louadvokatfirma.dk i rubrikken til brug for angivelse af parter, der skai have 
underretning om tinglysningsresultatet. 

Disse opqaver händteres af berigtíqende advokat/ma:gler. 
Det skai berneerkes, at ejerforeningen ikke skai tiltreede underpantseetninçen digitalt. 

Pantstiftende vedteeqter: 
I foreninger, hvor der er lyst vedteeqter pantstíftende tíl fardel for ejerforeningen, 
vil ejerskífte kunne noteres, nâr 
a) der ikke er restancer til ejerforeningen og 
b) administrationen har modtaget underretning fra Tinglysningsretten om, at der er lyst 

endelig adkomst for kober. 
Til brug for b) skai den berigtigende advokat/meeqler ved udarbejdelsen af skodet pâfere 
Lou Advokatfirma, e-mail: adm@louadvokatfirma.dk i rubrikken til brug for angivelse 
af, hvem der skai have underretning om tinglysningsresultatet. 

Denne opqave händteres af den berigtigende advokat/ma2gler. 

Randers, den 22. maj 2014 
RANDERS 

2)3~e ... ~~3:é ...:! 

=1 :-3'::JC ~~iJ'"'1:J2'S ;: 

touadvokatfi-rna.dk 

-~ -._, I 

186 



Version januar 2019 

K0BERVEJLEDNING- TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 

l. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skai indeholde oplysning om 
salgsvilkârene og andre vœsentlige forhold. 

Salgsvilkârene er justitsministeriets auktions 
vilkâr, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles pâ auktionsmedet. 

Salgsopstillingen udfœrdiges af den, der har an 
modet om auktionen (rekvirenten) eller dermes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses pâ eller downloades fra 
intemettet, hvor der annonceres og informeres om 
tvangsauktioner. Retteme tilbyder gratis wifi. 

2. Kabesummen 

Den samlede kebesum bestâr af budsummen med 
tillœg af sterstebelebet. Sterstebelebet erdet 
belab, der skai betales ud over budsummen, og 
bestâr af fortrinsberettigede krav og sagsomkost 
ninger. Sterstebelebet oplyses under auktionen. 
Belebet er anslâet i salgsopstillingen. 

Derudover skai en keber betale en auktionsafgift 
pâ 0,5 % af budsummen og sterstebelebet. Hertil 
kommer udgifter til tinglysning. 

3. Budgivningen 

Alle kan byde pâ en tvangsauktion. 

Nâr man byder, skai man oplyse, hvem man byder 
for. 

Byder man for andre, skai man medbringe skrift 
lig original fuldmagt. 
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Byder man for et selskab eller lignende, skai man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Deter ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan krœve, at man straks sandsyn 
ligger, at man kan opfylde sit bud. 

Bud pa auktion er bindende. Bud pâ I. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion. 

4. Sikkerhed 

Hejestbydende skai stille sikkerhed for 
auktionsvilkârenes opfyldelse. 

Sikkerheden udger: 

• dœkkede restancer (salgsopstillingen 
kolonne 3) 

• Y-i af de dœkkede hœftelser, der kan krœves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• sterstebelebet 

I salgsopstillingen findes en forelobig beregning. 
Det nejagtige beleb afhœnger af budets sterrelse 
og kan derfor ferst beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan krœves stillet straks, nâr 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
pâ, at man kan fa mulighed for at gâ i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

Pâ auktionsmedet vil fogedretten normalt tillade, 
at hejestbydende fâr en frist pâ op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker 
hed for omkostningeme til et nyt auktionsmede 
("den lille sikkerhed"). Belebet udger normalt op 
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tit I 0.000 kr. og fastsœttes af fogedretten under 
auktionsmedet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter 

• bankgaranti (ikke tidsbegrœnset eller 
betinget) 

• advokatindestâelse (kun hvis 
rettighedshaverne accepterer dette) 

• "Den tille sikkerhed" kan stilles ved 
MobilePay 

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hœvekort, 
lânebevis, dokumentation for nedvendige midler 
pä bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

V œr opmœrksom pâ, at sikkerheden ikke kan 
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skai man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frigives ferst, nâr deter doku 
menteret, at auktionsvilkârene er opfyldt. 

5. Ny auktion 

Ejeren og udœkkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skai stille 
sikkerhed for omkostningeme herved. Belebet 
udger normalt op ti! 10.000 kr. 

Udœkkede rettighedshavere og ejeren kan indgâ 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven 
sen er, at ejendommen sœlges til hejestbydende pa 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. 

6. Räderet over ejendommen 
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En keber fâr ferst râdighed over ejendommen, när 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkârenes opfyldelse. 

Skai der holdes ny auktion, fâr keberen ferst 
râdighed over ejendommen, nâr den ny auktion 
har vœret afholdt. 

En keber skai forrente den dœkkede gœld fra 
tidspunktet for forste auktion. 

7. Auktionsskede 

Via www.tinglysning.dk kan keber selv oprette et 
auktionsskede, nâr auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Keber skai vedhœfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklœringer fra samt 
lige, dœkkede rettighedshavere i kolonneopstill 
ingen og alle de rettighedshavere, der har beleb til 
gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes 
sterstebelebet. Ingen af dokumenterne ma inde 
holde oplysninger om personnumre. 

Kaber skai orientere fogedretten, nâr et digitalt 
skede er klar ti! underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan sages 
frem. 

Hvis ejendommen skai videresœlges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskede, 
hvorved retten ti! at fâ udstedt auktionsskede 
overdrages. Transportskedet skai ogsâ vedhœftes 
sammen med de andre dokumenter. 

Kober skai selv serge for at fâ tinglyst auktions 
skedet og at anmode Tinglysningsretten om at 
stette helt eller delvist udœkkede hœftelser, 

Du kan lœse mere om digitale auktionsskeder her 

Kober skai endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysn ingsafgi ftsvej ledningen. 



V ejledning i brug af salgsopstilling 
Priorltetsopqerelsen 

1. Kolonne 
Fordring opgjort pr. 
auktionsdato. 

2. Kolonne 
Restgreld pa nœttelser, der kan 
forventes overtaget med til/reg 
af uforfaldne renter. 

3. Kolonne 
Restancer og evt. ejerskifte 
afdrag pa hreftelser, der kan 
forventes overtaget. 

4. Kolonne 
Hreftelser, der krœves indfriet. 

Bemœrk: 

Afgifter m. v. tif det offentlige, 
jfr. vñkérenes pkt. BC: 

lndeholder en opqerelse at den páqzeldende fordringshavers tilgodehave nde pr. auk 
tionsdagen med renter samt evt. pàlebne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlœq m.v., jfr. vilkârenes pkt. 6A. Hvis belebet er ansat skensmœssiqt, skai de 
fremgä at bemeerkninqerne til hreftelsen. 
Kolonne 1 er enten lig summen at kolonnerne 2 og 3 el Ier lig summen af kolonne 4. 

lndeholder restqœld, der kan overtages at auktionskeberen, sâfremt denne ikke er 
panlhaver eller pà anden mâde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
seerliq retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlän kan principielt 
krœves indfriet, men keber vil normalt fà tilladelse tit at overtage disse län. Disse län 
skai derfor medtages i den ne kolonne. 

lndeholder beleb, der skai betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vlkàrenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skai ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet lrengere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan pâberàbes. 

lndeholder beleb, der skai be tales ind en 6 màneder efter auktionens slutning. 

Pá auktionen foretages en endelig opqerelse af kravene. Sáfremt der pá auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anf0rte, skai opstillingen œn 
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskeberen skai efter erhvervelse af ejendommen pà endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkärene antarte trister betale fremtidige terminsydelser pà 
hœftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hasftelser ga:ildende 
vilkâr. 

Auktionsatgiften udqer 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tilla:ig af, 
hvad der skai udredes udover auktionsbuddet samt vœrdien at privatretlige 
byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskadet er afgiftsfri. 

Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udqer 0,6% + kr. 
1. 750. Afgiften torhejes til nœrrneste 100 kr. 

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i sterstebelebet, der skai erleeqqes udover 
auktions buddet i hen hold til salgsopstillingen. 
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Bekendtgarelse 1978-12-15 nr. 652 
om tvangsauktionsvilkâr 

(fast ejendom), 

som œndret ved bkg 1982-03-3 l nr. 121, bkg 1989-12-18 nr. 866, bkg 1990-12-2 l nr. 896, bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 2016-02-26 
nr. 185 og bkg 2020-03-26 nr. 3 16 

I rnedfer af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje,j f. lovbekendtgerelse 
nr. 938 af l O. september 2019, fastsœttes: 

§ I. Tvangsauktion over fast ejendom skai afholdes pâ 
justitsministeriets tvangsauktionsvilkâr, jf. bilaget til 
bekendtgerelsen. 

§ 2. Bekendtgerelsen trœder i kraft den l. januar 1979 og far 
virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold ti! anmodninger 
indgivet til fogedretten efter den l. januar 1979. 

BILAG 
Tvangsauktionsvilkâr (fast ejendom) 

l. Auktionen omfatter 
a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger 

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet- driftsinventar 
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlœg af 
enhver art, der herer til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomrne tillige ejendommens besœtnìng, 
gadning, afgreder mv. 
Ejendommen mv. sœlges, som den er ved auktionen med de 
rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilherer den 
nuvœrende ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del afdenne er udlejet, kan keber 
efter ejendommens overtagelse krœve den leje, der ikke er 
betalt pa auktionstidspunktet. 

Keberen kan ikke gare krav pâ forudbetalt leje, der er omfattet af 
tinglysningslovens § 3, stk. 2. 

2. Salgsopstilling 
Ejendommen og det tilbeher, der falger med, beskrives i en sœrlig 
salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder oplysning om 
ejendommens hœftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrerende ejendommen og auktionen, som mâ antages at 
vœre af vœsentlig betydning for keber, herunder ejendommens og 
eventuelt medfolgende loseres rnomsmœssige behandling. 
Salgsopstillingen udleveres pâ fogedrettens kontor. 

3. Servitutter mv. 
Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende 
ud over auktionsbudet skai overtage eller opfylde servitutter, 
brugsrettigheder, aftœgts-, livrente- eller lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbudet mv. 
Enhver kan byde pâ auktionen, men fogedretten kan forlange, at 
en bydende straks sandsynliggar, at han kan opfylde sit bud. 
Er der tale om et momspligtigt salg, skai det endelige bud, som 

antages, tillœgges moms 
Minimum for overbudene fastsœrtes af fogedretten. 

Ejendommen sœlges ti! den h.0jstbydende, hvis dermes bud antages 
(se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skai afholdes. 
Enhver, der har afgivet bud pâ forste auktion, er bundet af sit bud, 

indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 
udsœttelse med henblik pâ tilvejebringelse af sikkerhed, gœlder 
bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skai der afholdes ny 
auktion i henhold til retsplejelovens § 576, er samtlige bydende pa 
forste auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog hejst 
i 6 uger efter forste auktion. Pâ den nye auktion er kun det bud 
bindende, der fâr hammerslag. 

5. Ejendommens overtagelse 
Keberen overtager straks ejendommen. Har kaberen fâet udsœttelse 
til at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene, overtages 
ejendommen dog farst, nâr sikkerheden er stillet. 
Keberen serger selv for - om nedvendigt ad retslig vej - at bl ive 

indsat i besiddelsen af det solgte. 
Fra det tidspunkt, kaberen skai overtage ejendommen, henligger 

den for hans regning og risiko i enhver henseende. 

6. Kaberens forpligtelser 

A. Opfyldelse af auktionsbudet 
Auktionsbudet anvendes, sä langt det rœkker, til dœkning af 
hœftelserne i prioritetsordenen. Hœftelsernes nejagtige sterrelse 
oplyses under auktionen. 
Auktionsbudet opfyldes sâledes: 

a. Keberen overtager de hœftelser, der ikke kan krœves 
udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af, at restancer og 
eventuelle sœrlige afdrag betales inden 4 uger efter 
auktionens slutning. 

b. Keberen beta/er de hœftelser, der kan krœves udbetalt. 
Beleb, der skai betales efter pkt. b, betales inden 6 mâneder efter 

auktionens slutning. 
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af lânene tilfalder kaberen, 

ligesom han bœrer eventuell kurstab samt tab ved, at kontantlân 
med sœrlige indfrielsesvilkâr rnâ indfries med et starre beleb end 
lânets kontante pâlydende. 
Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder kaberen, nâr 

der bliver fuld dœkning ti! de pâgœldende län. 
Pantegœlden forrentes fra datoen for den ferste auktion med den 

rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en 
indekspanteret, beregnes renten pâ grundlag af restgœlden som 
reguleret ved sidste ordinœre indeksregulering. 
Overstiger auktionsbuddet, hvad der krœves til dœkning af 

panthaveme, tilfalder det overskydende beleb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. I, i lov om 
friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, der overstiger, 
hvad der krœves til dœkning af panthaverne med tillœg af 
friplejeboligleverandarens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden. 
Keberen betaler et eventuell overskydende beleb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forrentes med en ârlig 
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rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tilla::g pa 7 
pct. Som referencesats anses den officielle udlânsrente, som 
ationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den I. 

juli det pâgœldende ar. 

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og sterrelsen af de omkostninger, 
som keberen skai betale ud over auktionsbudet. Det samme ga::lder 
skatter, afgifter, byrder, hœftelser og andre pligter, som kaberen 
skai betale eller overtage ud over auktionsbudet. 
Pa auktionen oplyses et sterstebeleb for, hvad der skai beta/es, 

og hvilke krav og pligter, der kan overtages. 
A f krav, der typisk skai ud redes ell er overtages ud over 

auktionsbudet, kan sa::rligt nœvnes: 

a. Auktionsrekvirentens udla::gsomkostninger og omkostninger 
ved gennem ferelse af auktionen, herunder salter til advokat 
samt honorar ti! en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salser og rejseomkostninger til repra::sentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrerende a og b er det en betingelse, at de pâgœldende 
rettighedshavere fâr andel i auktionsbudet. Ved delvis da::kning 
nedsœttes salœrkravet forholdsma::ssigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dedsbo, hvori 

ga::lden ikke er vedgâet, betales dog altid fuldt rekvirent-salœr, 

c. Ejendomsskatterestancer. 
d. Brandforsikringsbidrag. 
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
f. Ophœvet. 
g. Ophœvet. 
h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nedvendige 

udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse mv. af 
ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens 
fordring og derefter i den i evrigt bedst berettigedes fordring. 

i. Nedvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse mv., som er afholdt af auktionsrekvirenten, 
selv om ejendommen ikke har vœret taget ti! brugeligt pant. 

J. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er 
gœldende mod enhver uden tinglysning. 

Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 
uger efter auktionens slutning til rette vedkommende. 

C. Afgifter mv. tit det offentlige i anledning af auktionen 
a. Fogedrettens udgifter. 
b. Auktionsafgift. 
e Moms af buds um men og sterstebelabet, hvis der er tale om 

et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og e nœvnte udgifter mv. betales ved auktionens 
slutning. 

7. Kaberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene, 
Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge ell er bersnoterede 

vœrdipapirer, ved bankgaranti eller pa anden made, som godkendes 
af fog ed retten. 
Sikkerhedens sterrelse skai svare til: 

a. Restancer mv., jf. pkt 6.A litra a, 
b. '!. af de hœftelser, der kan krœves udbetalt, jf. pkt 6.A li tra 

b,og 
c. sterstebelabet, der skai betales ud over auktionsbudet,jf. pkt 

6.B. 

Sikkerheden kan dog hverken vœre mindre end et ars renteudgift 
af de overtagne prioriteter e Iler mindre end vœrdien af det tilbeher, 
der medfölger ejendommen, med tillœg af Yz ars lejeindtœgt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendomme dog med tillœg af 1 ars forpagtningsafgift. 
Enhver, der opnâr dœkning ved auktionen, kan for sit 

vedkommende bade fer og efter denne give afkald pa 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nagle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsœrte en mindre sikkerhedsstillelse end oven for 
nœvnt, Sikkerheden kan dog ikke vœre mindre end l ars renteudgift 
af de overtagne prioriteter. 
Stilles den krœvede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og 

hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i stedet udsœtte auktionen og give 
hejstbydende en frist pa ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil 
vœre forbundet med afholdelse af nyt auktionsrnede. 

8. Kaberens misligholdelse 
Hvis keberen ikke opfylder auktionsvilkârene, kan enhver, der i 
anledning af auktionen kan rette krav mod keberen, krœve, at det 
solgte sœttes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion) 
for kebers risiko, sâledes at keberen skai tilsvare, hvad der matte 
bydes mindre pa den ny auktion, uden at have krav pa, hvad der 
matte bydes mere. 
I stedet for at krœve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke 

har givet afkald pa sikkerhedsstillelse, krœve, at den af kaberen 
stil lede sikkerhed af fogedretten realiseres og fardeles blandt de 
berettigede i den rœkkefalge, de har krav pa at blive fyldestgjort. 
Bringer dette ikke keberens misligholdelse til opher, kan der 
herefter krœves afholdt misligholdelsesauktion. 
Begœres sikkerheden ferst realiseret efter afholdelse af 

misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes ti! da::kning 
af det tab, der er opstâet ved, at der er budt mindre pa 
misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionssk.0de 
Nâr keberen godtger, at auktionsvilkârene er opfyldt, kan han 
krœve, at fogeden udsteder auktionsskade til ham. Kaberen skai 
tage skede pa ejendommen inden I ar efter auktionen. 
Keberen betaler selv de omkostninger, der matte vœre forbundet 

med udstedelse af skadet, dettes tinglysning, overtagelse af 
hœftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke 
opnâede dœkning pa auktionen. 

10. Auktionsvilkârenes fravigelighed 
Foranstâende vilkâr kan ikke fraviges til ugunst for kaberen, 
medmindre auktionen angâr en forretnings-, industri-, landbrugs 
eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 
l, i lov om friplejeboliger, kan vilkârene endvidere ikke fraviges 
til ugunst for Landsbyggefonden. 

11. Srerlige vilkâr: - - - 

191 
side 2 Copyright © 2020 Kamov Group Denmark AIS 


