
Lou Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers C 

Telefon 70 300 500 

Tvangsauktion over ejendommen 
Byvejen 22, 8920 Randers NV 

IN DHOLDSFORTEGN ELSE 

Side 

Salgsopstilling 1-3 
Opqerelse rekvirentomkostninger 4 
Beskrivelse 5 
Fotos 6-12 
Tingbogsattest 13-17 
Ejendomsvurdering 18-21 
BBR-ejermeddelelse 22-27 
Ejendomsskattebi I let 28-29 
Forfalden gà:!ld til kommunen 30-37 
Opqerelse vedr. samme fra Kammeradvokaten 38 
Forbehold vedr. ejendomsskat 39 
Auktíonsopqerelse Totalkredit 40-43 
Opqerelse Sparekassen Danmark 44 
Ejendomsdatarapport 45-68 
Vejforsyningskort 69-70 
Jordforureningsattester 71-76 
K0bervejledning 77-79 
Auktionsvilkär 80-81 

J.nr. 110-95944 0/EJ 



Salgsopstilling 
(kRJbsnRJgle) 
til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 
Udarbejdet af 

AdvokatrJdet og Dansk ejendomsmœglerforening 
J.NR. 110-95944 AS 54-70/2021 
Ejendommens matr.nr.: Sc og Sy Senderbeek By, Senderbeek 

beliggende: Byvejen 22, 8920 Randers NV 

Tilh11trende: Peter Stidsen 

boende: Byvejen 22, 8920 Randers NV 

Auktionstidspunkt: 27-10-2021 klokken 11:30 

Auktionssted: Retten i Randers, M0delokale 24, N0rregade 1, 8900 Randers C 

Rekvirent, heeftelses nr.: l. Totalkredit A/S 

Ved advokat: Carsten Jensen, 0stergrave 4, 8900 Randers C - tif. 70300500 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: Beboelsesejendom 

Ejendomsvëerdi pr.: 01-10-2020 kr. 390.000,00 heraf grundvëerdi: kr. 119.100,00 

Vurdering i h.t. 
Retsplejelovens § 562: Ikke foretaget 

Areal if11tlge tingbogen : 2578 heraf vej: O 

Forsikringsforhold: Topdanmark - police nr. 9500520849 

Ejendomsskatter 
og afgifter for äret 
andrager og omfatter: 

2021 
8.016,98 

Forslag til sëerlige 
vilkär ifolge auktions 
vilkärenes pkt 10 og 11. Nej 

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

Se vedheeftede bilag. 

Lejemäl: 

Byrder og servitutter Se vedheeftede bilag 
(Evt. henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Prioritetsopgerelse 1. Fordring 2. Restg~ld 3. Restancer 4. Heeftelser 
PANT- OG UDLJEGSHAVERE opgjort pr. pâ hzeftelser, der og evt. der kreeves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, rentesats, auktionsdato kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 
nr./serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med heeftelser, der kan 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. tillëeg af uforfaldne ferventes overtaget. 

renter 

Transport 

Hël!ftelse nr. 1.: Totalkredit A/5, CVR-nr. 21832278, Kalvebod Brygge 1- 694.197,45 678.123,65 16.073,80 0,00 
3, 1780 K0benhavn V. 
Pantebrev stort kr. 676.000,00, obligationslän til rente 3,5%, mulighed for 
afdragsfrihed. 
Se vedhœftede auktíonsopqerelse 

i alt ved 694.197,45 678.123,65 16.073,80 0,00 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr. 2.: Sparekassen Danmark af 1871, CVR-nr. 64806815, 138.133,78 0,00 0,00 138.133,78 
0stergade 15, 9760 Vrä v/Lou advokater P/5. 
Ejerpantebrev stort kr. 200.000,00 - se veohœftede opçerelse 

i alt ved 832.331,23 678.123,65 16.073,80 138.133,78 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr. 3.: Jess Kidmose Brandstrup, Byvejen 37, Senderbzek, 9.159,00 0,00 0,00 9.159,00 
8920 Randers NV. 
Udlëeg stort kr. 9.159,00 - medtaget for tinglyst beleb 

i alt ved 841.490,23 678.123,65 16.073,80 147.292,78 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hël!ftelse nr.: 

Transport i alt ved 
budsum kr. 
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Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgceld 3. Restancer 4. Hceftelser 
PANT- OG UDL.JEGSHAVERE opgjort pr. pâ heefteíser, der og evt. der kreeves indfriet. 
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, auktionsdagen kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 

rentesats, nr./serie/afd., indestäende til samt evt. 
overtaget med tillëeg heeftelser, der kan 
af uforfaldne renter ferventes overtaget. 

yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, 
ejerskiftefradrag m.v. 

Transport 841.490,23 678.123,65 16.073,80 147.292,78 

Hëeftelse nr. 4.: Udlëeg til Jess Kidmose Brandstrup, Byvejen 37, 11.089,00 0,00 0,00 11.089,00 S0nderbi!:!k, 8920 Randers NV. 
Udli!:!g start kr. 11.089,00 - medtaget for tinglyst beleb 

i alt ved 852.579,23 678.123,65 16.073,80 158.381,78 
budsum 

A. Total kr. 852.579,23 678.123,65 16.073,80 158.381,78 

B. St111rstebel111bet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 6B: 31.600,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 31.600,00 

Gœld, der kan overtages 
(sterstebelebet - kontantbelebet): 0,00 

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anferte sterstebeleb fremkommer sâledes: 

a. rekvirentens udleeqs- og 
auktionsomkostninger 
( saleerer og gebyrer m.v.) kr. 

b. rettighedshavernes 
rnedesaleerer m.v. kr. 

De under a og b neevnte beleb er 
anslâet ud fra det under 
sikkerhedsstillelsen enterte auk 
tionsbud , jfr. nedenfor. 
c. restancer vedrerende: 

l. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
20.080,07 

5. vandafgifter kr. 0,00 
0,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 

7. krav i h.t. leje- eller 
brandsikringslovgivningen kr. 0,00 

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

11.508,52 

0,00 

0,00 

C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den pâtrvkte tekst pâ omslagets inderside. 

Ved et auktionsbud pâ kr. 390.000,00 (beregnet efter ejendomsveerdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udqer 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkârenes pkt. 7 kr. 47.700,00. 
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OPG0RELSE OVER REKVlRENTOMKOSTNlNGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 390.000,00 
+ 25°/o =kr__,__. ~9~7~.5~0~0-'-",0=0 
lait sr, ====4='8,,,.7,,.,. s"='o'="oeH..0...,0 

Rekvirentomkostninger: 
A. lncassoomkostninger incl. moms kr. 
B. Fogedgebyr kr. 

Evt. fogedgebyr udkerende kr. 
C. M0desalêEr udlêEg kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Hândterinq og mançtoldiqqarelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvirentsaleer: 

Grundtakst kr. 
Med et tillêEg pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget. =kr__,__. ----=2=. 9~2=-5·=º~º 
lait kr. 9.425,00 

1.625,00 
340,00 

1.000,00 
800,00 
100,00 
187,50 
150,00 

6.500,00 

+ moms kr. 2.356,25 kr. 
I. Evt. saleer og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

advokat kr. 
J Befordringsudgifter til besigtigelse, tvangsauktion, evt. 

forberedende mede, registreringsforretning m.v kr. 
K. Diverse tilkendte medesaleerer, f.eks. rnedesaleer ved 

registreringsforretning kr. 
L. ltvang sr, 4~·º~º~º~º~º 
l alt ~kr='=. ====='2""'0""'.0""8""0"".0==7 

11. 781,25 

96,32 

Sâfrernt budsummen overstiger kr. 390.000,00 (Den offentlige ejendornsveerdi) vil rekvirentsa 
leeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pä kr. 390.000,00 (ejendornsveerdi) 
Restancer kr. 16.073,80 
Friveerdi kr. 0,00 
1/4 heeftelser kr. 0,00 
Sterstebeleb (minus depositum) kr. 31.600,00 
I alt (oprundet til neerrneste 100) kr. 47.700,00 

J.nr. 110-95944 0/EJ Rekvírentopqerelse 21. september 2021 
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Beskrivelse af ejendommen 
matr.nr. Sc og Sy S0nderb~k By, S0nderb~k 
beliggende Byvejen 22, 8920 Randers NV 

!Eldre pudset/delvist redt murstenshus med belqeeternittaq, oprindelig bindinqsvœrkshus, If0lge 
BBR-ejermeddelelse er bygningen opfert i 1890, til-/ombygningsär 2002. Bebygget areal 199 m2, 
samlet andet areal 59 m2, heraf indbygget garage 29 m2 og indbygget udhus 30 m2, samlet bolig 
areal 140 m2. 

Indeholder: 
Entre med treeloft og laminatgulv. Stue med treeloft og laminatgulv. K0kken med spiseplads, lamí 
natgulv, treeloft, indbygningsovn mrkt. Samsung, keleskab, ernheette mrkt. Zanussi, bordkomfur og 
opvaskemaskine mrkt. Siemens. Sovevœrelse med treeloft og laminatgulv. Badevœrelse med klin 
ker, karbad, bruseniche. To bernevœrelser med treeloft og laminatgulv. Geestetoilet. Vaskerum 
med klinker, vaskemaskine mrkt. Electrolux og terretumbler mrkt. Beko. 

Revner pâ bagsiden af ejendommen. 

Der tages forbehold for tilstedeveerelse af ovenneevnte hârde hvidevarer, deres funktionsdygtighed 
samt tredjemandsrettigheder. 

Det przeciseres, at ovenneevnte delvis er baseret pâ udskrift af BBR-ejermeddelelsen samt tingbo 
gen, hvorfor der ikke kan índestâs for oplysningernes rigtighed. 
Registrering af BBR skai beskrive de faktiske forhold. Udskriften er sâledes ikke bevis for, at gëel 
dende love og bestemmelser er overholdt. 

Lav om fortrydelsesret ved keb af fast ejendom çeelder ikke pâ tvangsauktion, og en keber pâ 
tvangsauktion er sâledes bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrerende 
ejendommen, og en keber rnâ acceptere at overtage ejendommen, sâledes som den er og forefin 
des, uden at kunne g0re ansvar for fejl og mangler qeeldende overfor fogeden, rekvirenten eller 
dennes repreesentant. Hvorvidt der kan g0res ansvar ga2ldende overfor andre, beror pâ lovgivnin 
gens almindelige regler. 

Det berneerkes endvidere, at auktionskeber selv skai drage omsorg for rettidig betaling af alle ter 
minsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette 
qeelder uanset, om auktionskeber modtager opkreevninqskort eller ej. 

J.nr. 110-95944 0/EJ 21. september 2021 5 



Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Carsten Jensen 
7. september 2021 14:48 
Edith Jensen 
95944 

[$ide #] 



[Sipe #] 



[~e#] 



[~e#] 



[pi(je #] 





Med venlig hilsen 

Carsten Jensen 
Advokat (H) 
Direkte tlf. +45 40 54 64 24 

Randers 
0stergrave 4, 8900 Randers C 
tel. +45 70 300 500 Yl ouadvokatfirma.dk 

Aarhus 
Kebenhavn 

[5i~ #] 



Tingbogsattest 

Udskrevet: 21.09.202113:10:15 

Ejandorn: 
Adresse: Byvejen 22 

8920 Randers NV 

9031249 

05.12.2012 
Sanderbeek By, Senderbeek 
0005c 
1516 m2 
O m2 

09.07.2002 
Senderbeek By, Senderbeek 
0005y 
1062 m2 
O m2 

2578 m2 
O m2 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Samlet areal: 
Heraf vej: 

Hovednoterinq: 
Hovednotering: Samlet ejendom 

Der findes ingen servitutter pá ejendommen 

Adkomster 

Dokument 
Dokumenttype: 
Dato/labenurnmer: 

Auktionsskede 
20.04.2010-1000695716 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Peter Stidsen 
310177-**** 
1 / 1 

~{0besum: 
Kontant kebssurn: 
Kebesurn i alt: 

500.000 DKK 
500.000 DKK 
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Heeftelser 

Dokument: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Sœrliqe lánevilkàr: 

06.07.2012-1003692257 
1 
Realkreditpantebrev 
676.000 DKK 
3,5 % 
Obligationslän 
Mulighed for afdragsfrihed 

Kreditorer: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

TOTALKREDIT AIS 
21832278 

Debitorar: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Peter Stidsen 
310177-**** 

Dokurnen i: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Sœrlige lànevilkár: 

29.07.2010-1000910597 
2 
Ejerpantebrev 
200.000 DKK 
9,5 % 
Rentetilpasning 

Senest pategnet: 
Dato: 06.07.201217:01:11 

Kreditorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Peter Stidsen 
310177-**** 

Debitorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Peter Stidsen 
310177-**** 

il,l9ddai2lseshavere: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

Sparekassen Vendsyssel 
64806815 

21092021131015 14 Sicle 2 af 5 



Fuldmaqtsbestemmelser: 
Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Underpant: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Underpantsbeleb: 
Underpanthavere: 

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

Kreditorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Debítorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Anrnœrkninqer: 
Dato/labenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Srerlige lánevilkàr: 
Kreditor: 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Srerlige lánevilkàr: 
Kreditor: 

21.09202113.10.15 

Sparekassen Vendsyssel 
0stergade 15 
9760 Vra. 
64806815 

29.07 .2010-1000910598 
1 
200.000 DKK 
Sparekassen Vendsyssel 
64806815 

19.12.2018-1010358172 
3 
Udlreg 
9.159 DKK 
0% 

Jess Kidmose Brandstrup 
260880- **** 

Peter Stidsen 
31 O 177 - **** 

06.07.2012-1003692257 
1 
Rea lkred itpantebrev 
676.000 DKK 
3,5 % 
Obligationslän 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOTALKREDIT AIS 

29.07 .2010-1000910597 
2 
Ejerpantebrev 
200.000 DKK 
9,5 % 
Rentetilpasning 
Peter Stidsen 
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Dokument 
Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

19.02.2020-1011639276 
4 
UdlcEg 
11.089 DKK 
0% 

Kreditorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Jess Kidmose Brandstrup 
260880- **** 

Dsbitore.: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Peter Stidsen 
310177-**** 

Anmeerkninqer: 
Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Seerliqe lánevilkàr: 
Kreditor: 

Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Sœrliqe lànevilkàr: 
Kreditor: 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

06.07.2012-1003692257 
1 
Realkreditpantebrev 
676.000 DKK 
3,5 % 
Obligationslän 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOTALKREDIT AIS 

29.07.2010-1000910597 
2 
Ejerpantebrev 
200.000 DKK 
9,5 % 
Rentetilpasning 
Peter Stidsen 

19.12.2018-1010358172 
3 
9.159 DKK 
Jess Kidmose Brandstrup 

0vrige oplysninger 

cjendoms'!urde:ing: 
Ejendomsvœrdi: 
Grundveerdi: 
Vurderingsdato: 
Kommunekode: 

390.000 DKK 
119.100 DKK 
01.10.2020 
0730 

21.09 2021 13:10 ·15 16 Srde 4 af 5 



Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

lndskannet akt: 
Akt nr: 

21.09 2021 13.10:15 

004729 

68 O 54 
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12.5.2021 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 - - - 

Ejendomsvurdering 

-------~--· 
Adresse: 

Vurderingsâr: 

Kommune: 

BYVEJEN 022,S0NDERB.LEK , 8920 RANDERS NV 

2019 Kopi 

RANDERS Ejendomsnr.: 

Vurderingskreds: PURHUS 

Benyttelse: 

Matrikel: 

Beboelse Lejligheds antal: 

5 C , S0NDERB.LEK Grundareal: 

Ejendornsveerdi: 390.000 Grundvœrdi: 

Vis "Grundvaardispecifikationer" 

Vis Veerdier til brug for ejendomsvaardiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundvœrdispecifikationer: 
Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed 

01 Kvadratmeterpris 
02 Kvadratmeterpris 
03 Nedslag regulering 

1.000 
1.578 

o 

I alt: 

Vœrdier til brug for ejendomsvœrdiskatteloft: 

Ejendomsveerdi 2001: 

4729 

1 

2.578 

119.100 

Enhedsbeleb 

90 kr. 
22 kr. 

5.600 kr. 

400.000 kr. Ejendomsvaardi 2002: 
Ejendomsvaardiskatteloftet beregnet pá grundlag af 2002: 

Vis tidligere vurdering 

18 

Total 

90.000 kr. 
34.716 kr. 
-5.600 kr. 

119.100 kr. 

330.000 kr. 
330.000 kr. 

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingNis.do?&KMNR=730&sideNavn=vliste&EJDNR=4 729&P0STNR=8920& VEJKODE=0261 & VEJ.. 1 /1 



Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Brœndqèrdve] 1 O 
7 400 Heming 

Modlager/ejer 

730 

Omvurdering pr. 1. oktober 2013 

Ejendomsvurdering @ 
SKA-.- 

Henvisningsnummer Ejendommens regislernummer 

730 004729 
Mair. nr. 
S0NDERB!EK 

Vurderel areal 

2.578 m' 

e m. fl. 5 

Ejendommens beliggenhed 

Byvejen 022,S0nderb~k 
SKA Ts lelefonnr. 

72 22 28 26 

Udskrevel 

14/02-2018 
Oplysninger lii brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Benyttelse 

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed 

Ej endomsv.erd i 400.000 kr Grundv.erdi 
Omberegnet grundv.erdi 2012 

121 .600 kr 
124.700 kr 

Derfor far du denne omvurdering 
Vurderingen er SKA Ts sken over bl.a. din ejendomsvœrdi og 
grundvœrdi. Den kan fx have betydning for, hvor meget du 
skai betale i ejendomsvœrdiskat og ejendomsskat. 

Du far derme vurdering, fordi du har ejet ejendommen i lebet 
af 2013 - ogsâ sel vom du ikke lœngere ejer ejendommen. 

Sadan har vi vurderet ejendommen 
Vi har vurderet ejendomrnen pr. l. oktober 2013. Vi har taget 
udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret om ejendorn 
mens tilstand pa dette tidspunkt, og prisforholdene den 
l. oktober 201 l. Vurderingen har vi fastsat deis ud fra specifi 
kationeme for din ejendom (se bagsiden), deis ud fra bl.a.: 

hvad ejendomme i ornrâdet er solgt ti! omkring den 
I . oktober 2011 
hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og 
Boligregister (BBR) 
oplysninger om ejendommens benyttelse. 

Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grund 
vzerdien har vi fastsat bl.a. pa baggrund af oplysninger om, 
hvor stor grunden er, og hvad den ma bruges til, 

Hvis der er fejl i oplysningerne 
Vurderingen kan vœre pâvirket af sœrlige forhold, der kun 
gœlder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn 
til forholdene, skai du kontakte os. Er der fejl i BBR 
opiysningeme, skai du kontakte komrnunens BBR-myndighed. 

Er ejendommen œndret siden sidste vurdering? 
Hvis der er sket starre œndringer pa ejendommen, har vi lavet 
de nadvendige omberegninger, der bruges som grundlag for 
ejendornsvœrdiskat og ejendomsskat. 

Side 1 a f 3 
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En œndring af ejendornsvœrdien betyder ikke nedvendigvis en 
œndring i den ejendornsvœrdiskat, du skai betale. Det skyldes, 
at ejendomsvœrdiskatten bliver beregnet af den la veste af disse 
tre vœrdier: 

den aktuelle ejendomsvœrdi (2013) 
ejendornsvœrdien den 1. januar 2001 - 5 % 
ejendornsvœrdien den 1. januar 2002. 

Love og regler 
Regleme om, hvordan man fastseetter ejendornsvœrdi, grund 
vœrdi og benyttelse, star i vurderingslovens § 6,jf. § 9, stk. 1, 
§ 13, stk. 1, og § 33, stk. l. Yi hen viser ogsâ til lov om œndring 
af vurderingsloven (lov nr. 1635 af 16. december 2013). 

Regleme om, hvordan ejendomme skai omberegnes, hvis der 
er sket œndringer pa dem, star i vurderingslovens § 33, 
stk. 12-18. 

Regleme om klage star i skatteforvaltningslovens §§ 6, 35a, 
35b og 38. 

Mere information 
Du kan se alle vurderinger pa vurdering.skat.dk fra den 23. juni 
2014. 

Du kan lœse mere om ejendomsvurderingen pa 
skat.dk/ejendomsvurdering, eller du kan ringe pa telefon 
72 22 12 40. Telefoneme er âbne ti! og med den 1. oktober 2014. 
Herefter kan du ringe pa telefon 72 22 18 18. 

SPECIFIKATIONER 

Ejendommen er omvurderet iht. vurderingslovens §3 nr. 
02 Der er uden forandring af matrikelbetegnelsen sket arealëEndring som f0lge af 

arealoverf0rslen. 

GrundvëErdi Bel0b 

1000 m' à 90 kr 90.000 kr 
1578 m' à 22 kr 34.716 kr 

124. 716 kr 
124.700 kr 

-3.100 kr 
121.600 kr 

Kvadratmeterpris 
Kvadratmeterpris 
GrundvëErdi i alt 
Grundv~rdi afrundet 
Nedslag ved reduktion (2,5%) 
Reduceret grundv~rdi 

Bygn i ngsvëErd i Anta I m2 

Etageareal Bebygget areal (uden indb) 
Indb. garage,carport,udhus 
V~gtet etageareal 

140 m2 X 100 % 
59 m2 X 45 % 

140 m' 
27 m' 

167 m' 

Bel0b pr. m> 

5.650 kr 
-255 kr 

1.377 kr 
-60 kr 

-1.050 kr 
5.662 kr 

5.662 kr 

Bel0b 

Va,rd,beregning Standardpris for omrâdet 
Opf0relsesâr: 1890 
Om-/tilbygningsâr: 2002 
Bebygget areal (uden indb) 140 m' 
Tag af fibercement,asbest 
Bygningsv~rdi pr. m2 

Bygningsv~rdi 167 m2 X 

EjendomsvëErdi 

945.554 kr 

Bel0b 

GrundvëErdi 
BygningsvëErdi 
Beregnet vëErdi i alt 

S~rlige forhold: 

124.700 kr 
945.554 kr 

1.070.254 kr 

Ejendommens varmeanlëEg er dârligere end det normale 
HandelsvëErdien for denne ejendom sk0nnes at vëEre lavere 
end standardberegningen giver udtryk for 
Korrigeret ejendomsvëErdi 
Ejendomsv~rdi afrundet 
Reduceret ejendomsv~rdi (2,5%) 

forts~ttes 
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-50.000 kr 

-600.000 kr 
420.254 kr 
420.000 kr 
400.000 kr 
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Omberegning ar grundv~rdi 

For at opnâ et korrekt sammenligningsgrundlag for kommunens beregning af ejendomsskat 
for 2015 er der sket omberegning af grundv~rdien for tidligere âr som f0lge af: 
- areal~ndring 

Kvadratmeterpris 1000 m2 à 90 kr 
Kvadratmeterpris 1578 m2 à 22 kr 
Omberegnet grundv~rdi 2012 i alt 
Omberegnet grundv~rdi 2012 afrundet 

90.000 kr 
34.716 kr 

124. 716 kr 
124.700 kr 
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Afsender 
Randers Kommune, , Byggesag og Ejendomsskat 
Odinsgade 7 , 8900 Randers C 

Randers Kommune, 
Byggesag og Ejendomsskat 

BBR-Meddelelse 
(Udskrift af oplysn,nger fra Bygnings- og Boligregistret) 

Kommune nr.: 

730 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

4729 18-08-2021 

9031249 

Ejendommens beliggenhed: 

Byvejen 22 (Vejkode: 0261 ), 8920 Randers NV 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler I udsknflen bedes meddelt til kommunen Via e-malladressen bllr~<>f_S..Qk eller telefonnr 89151565189151365 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 261), S11mderbaak, 8920 Randers NV 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afleb 
Matrikelnr. 
Sy 
Ejendom 
BFE-nr.: 9031249 

Ejerlav 
S0NDERB,LEK BY, S0NDERB,LEK 

Kommunalt ejendoms nr.: 4729 

Ejerforhold: 1 O 

Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 261 ), S0nderbaak, 8920 Randers NV 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afleb 
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlreg 

Aflabsforhold: Añab lii spildevandsforsyningens renseanlreg 

Matrikelnr. Ejertav 
Sc S0NDERB,LEK BY, S0NDERB,LEK 

Ejendom 
BFE-nr.: 9031249 Kommunalt ejendoms nr.: 4729 

Ejerforhold: 1 O 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 261), Senderbil!k, 8920 Randers NV 
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 
Matrikelnr.: Sc 

I Bellggenhed (kvalitet) Sikker 
Tit-zombyçninqsár 2002 

Antal helârsbollger med kekken 

Materialer 
Y dervreggens materiale: Mursten 

Tagdrekningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde lii bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes reprresentant) 

Areal i grundplan m2 Samiel andel areal 

Landsejerlavsnavn: S0NDERB,LEK BY, S0NDERBJEK 

Opíerelsesár: 1890 

Antal etager u. keelder & tagetage: 1 
Antal helârsboliger uden kekken: O 

Bebygget areal 199 Samiel andel areal 

Overdrekket areal o Heraf affaldsrum i terrain 

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 

Samiel bygningsareal (excl. keelder 199 Heraf indbygget carport 

& tagetage) Heraf indbygget udhus 

Samiel keelderareal o Heraf lukkede overdrekninger 

Heraf udnyttet keelder o Heraf indbygget udestue el. lign. 

m2 Bygningens arealanvendelse m2 
59 Samiel boligareal 140 

o Heraf areal af lovlig beboelse i keelder o 
29 Sam let erhvervsareal o 
o Heraf erhverv i krelder o 

30 Antal etager u. kaslder & tagetage 

o 
o 
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Heraí dyb kaalder 

Samiel tagetageareal 

Heral udnyttet tagetage 

O Heraí udvendig efter isolering 

O Heral evriqe arealer 

O Heral 1ndbygget garage , kaalder 
Kilde lii bygningsarealer· Oplyst af ejer (eller dennes repraasentant) 

Energioplysninger 
Varmeinstallation: Centralvarme med én lyringsenhed 
Opvarmrunqsrniddel: Flydende braandse! 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 261), Sanderbœk, 8920 Randers NV 
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 
Samiel areal· 
Enhedens erhvervsareal: 
Enhedens boligareal: 
Andel areal: 
Enhedens andel al taalles adgangsareal: 
Enhedens andel i faalles boligareal: 
Areal at lukket altan/udestue· 
Areal at âben altan/tagterrasse: 
Tmglyst areal fra Matriklen: 
Kilde lii arealer: Oplyst ar ejer (eller dennes repraasentant) 
Antal vaarelser: 4 
Antal toiletter: 1 
Antal badeveerelser 
K0kkentorhold: Eget kexken med aflab 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Byvejen 22 (Vejkode: 0261 ),8920 Randers NV 

140 m2 
O m2 
140 m2 
Om2 
O m2 
O m2 
O m2 
O m2 
O m2 
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Egentlig beboelseslejlighed med eget kekken 
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Kortmateriale 

H rr 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

8# Bygningsnummer o Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlzeg nummer o Nœsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nejagtigt! 

* Bygning pa fremmed grund Bygningsomrids, unejagtìgr' 

1. Jordstykke daskker over udstraskninqen af del enkelte matrikelnummer. 
2. Bygningsomridset er nejaqtiqt, nâr deis placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 
3. Bygningsomridset er unejaqtiqt, nâr deis placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 

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

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

Kartet indeholder de nyeste offentligt tilga!ngelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 
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BBR er del landsdrekkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere pa https.//bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, sá de enkelte matrikulrere arealer (matnkelnumre, ve¡litra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 

hvad angâr skellenes nejaqtiqe geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grrenser i Jandskabet. Se mere pá 
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

GeoDanmark er et sarnarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlregge Danmark. GeoDanmarks-data bestâr bl.a. 

af luftfotos og bygningsomrids. Vrer oprnœrksom pa, at disse luftfotos optages om foráret, og at bygningsomrids opdateres pá baggrund heraf. Derfor kan der 

vasre forsinkelser i registreringen af rendringer, afhrengigt af hvornar rendringen - fx en opfersel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere pa 

https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/ 

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere pâ danmarksadresser.dk/dar. 
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Din pligt som ejer 
Deter dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nadvendiqvis tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bece pà op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til 
BBR, e/Ier hvis du giver forkerte oplysninger. 

Derfor erdet vigtigt, at du leeser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlreg pâ ejendommen er registrerei rigtigt. Nâr du 
keber en ejendom e/Ier eendrer pà bygninger og boliger, erdet ekstra vigtigt at vœre opmœrksorn pâ, om registreringeme er korrekte. 
lndberetningspligten grelder ogsâ byggesager. 

Du skai veere srerligt opmrerksom pâ: 
Optarelsesár 
Om- og tilbygningsär 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagdrekningsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opterelsesár vil der nogle steder vœre angivet ár 1000. Dette skyldes, at du ikke har give! oplysninger om opf0relsesâr vedrerende 
den págreldende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeld! beseq pá 
ejendommen e/Ier ved registersamk0ring med eksterne ki\der - f.eks. folkeregistret eller ved hjrelp af luftfotos. 
I BBR er din ejendom registrerei pá 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normal! del samme som en matrikel, og er et sammenhrengende stykke jord. I srerlige tilfrelde kan grunden bestâ af fiere matrikler, 
og en ejendom af fiere grunde. Dette vil oftest vesre pá landbrugsejendomme. Pâ grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
aftebstorhotd. 

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

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemâl. En enhed ligger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse harén boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger harén eller nere 
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstrendige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
samt anvendelsen. 

Tekniske anlreg 
Tekniske anlreg kan veere olietanke, vindrneller, gylletanke, solvarrneanlreg m.m. Tekniske anlreg er som regel piacerei pá grunden, men kan 
ogsá ligge inde i en bygning. 

Arealerne pá BBR-meddelelsen 
Arealerne indgár i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan ogsâ have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglân, 
fjernvarmeregning m.m. Arealer skai altid mâles lii ydersiden af ydervreggen. Lees mere om opmáling og se vejledninger pâ www.bbr.dk. 

Det bebyggede areal svarer normal! til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmáles det bebyggede areal som bygningens 
udbredelse set oppefra. 

Det samlede bygningsareal opqeres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel krelder og tagetage skai ikke regnes med. 

Tagetagens samlede areal opçeres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet mâles areale! i vandret plan 1,5 m over frerdigt gulv lii den udvendige side af tagbelregningen. 

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

Krelderarealet opqeres samlet for hele krelderetagen. 

Det samlede boligareal opqares som areale! af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badevrere\se, toilet og kekken. I areale! 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af keelderrurn. der rná anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav til beboelsesrum. 

Hvis area\eme har forskellig anvendelser, skai de deles op i den del, der má bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller 
institutionsforrnâl samt den del, der udqer andel areal. 

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

Har en bygning to eller fiere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skai du veere specielt opmrerksom pâ, at BBR's boligareal ofte vil vzere forskellig fra det tinglyste areal. 
Det skyldes, at arealerne opqeres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal lii beboelse, 
areal lii erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvende/se Materia/er 

Helàrsbeboelse 
Stuehus til landbrugsejendom. 
Fritliggende enfamiliehus. 
Rrekke-, keede- eller dobbelthus. 
Etageboligbebyggelse. 
Kollegium. 
Deqninstituûcn. 
Anden bygning lii helärsbeboelse. 

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige va,rker og lign. 

Landbrug, skovbrug, gartneri, 
rästofudvinding m.v. 
Industri, Fabrik, hándveerk m.v. 
El-, gas-, vand- eller vanmevrerker, 
forbrrendingsanstalter m. v. 
Anden bygning lii landbrug, industri 
m.v. 

Handel, kontor, transport og service 
Transport- og garageanlreg, stationer, 
lufthavne m.v. 
Kontor, handel, lager, herunder 
offentlig administration. 
Hotel, restaurant, vaskeri, friser og 
anden service virksomhed. 
Anden bygning lii transport, handel 
m.v. 

lnstitutioner og kultur 
Biograf, teater, erhvervsmressig 
udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 
Skole, undervisning og forskning. 
Hospital, sygehjem, fedekliruk, 
offentlige klinikker m.v. 
Daginstitutioner m.v. 
Anden institution. 

Fritidsformàl 
Sommerhus. 
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 
fra sommerhus. 
ldreetshal, klubhus, svemmehal m.v. 
Kolonihavehus. 
Anden bygning til fritidsformäl. 

Mindre bygninger til garagefonmàl, 
opbevaring m.v. 

Garage til et eller to keretejer, 
Carport. 

• Udhus. 

Listen ovenfor er under 
a,ndring.Optrreder den registrerede 
anvendelse ikke pá listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http://bbr.dk/hvordanfaanegbbr 

Kekken, toilet og afleb 

Toiletforhold 
Antal vandsky!lende toiletter i bolig 
eller erhvervsenhed. 
Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
Anden type toilet udenfor enheden 
eller intel toilet i forbindelsen med 
enheden. 

Badeforhold 
Antal badevrerelser i enheden. 
Adgang lii badeveereìser. 
Hverken badevrerelser eller adgang til 
oadeveerelser. 

Kekkenforhold 
Eget kekken (med afleb cg 
kcgeinstallation). 
Adgang lii freiles kekken. 
Fast kogeinstallation i veereise eller pà 
gang. 
I ngen fast kcgeinstallation. 

Yderva,ggenes materialer 
Mursten (tegl, kalksten, 
cementsten). 
Letbeton (lette bloksten, 
gasbeton). 
Fibercement, as best ( etemit el. 
lign). 
Fibercement, asbestfri 
Bindingsvrerk (med udvendigt 
synligt trrevrerk). 
Trrebeklredning. 
Betonelementer (Etaqeheje 
betonelementer). 
Metalplader. 
PVC. 
Glas. 
lngen. 
Andet materiale. 

Tagda,kningsmateriale 
Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
Tagpap (med taghreldning). 
Fibercement, herunder asbest 
(b0lge eller skiferetemit). 
Cements ten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Strätag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grant levende tag (Granne tage) 
lngen 
Andet materiale 

Asbestholdigt materiale 
Asbestholdigt 
ydervregsmateriale. 
Asbestholdigt 
tagdrekningsmatenale. 
Asbestholdigt ydervregs- cg 
tagdrekningsmateriale. 

Opvarmningsforho/d 

Varmeinstallation 
Fjernvanme/blokvarme. 
Centralvanme fra eget anlreg et 
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
breenceovn o. lign.) 
Vanmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast brœndsel, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
lngen vanmeinstallationer. 
Blandet (krœver specifikation pà 
enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
Elektricitet. 
Gasvrerksgas. 
Flydende brrendsel (olie, 
petroleum, flaskegas). 
Fast brrendsel (kul, breende mm.) 
Halm. 
Naturgas. 
Andet. 

Supplerende varme 
lkke oplyst. 
Vanmepumpeanlreg. 
Ovne lii fast brrendsel 
(breendeovn o.lign.) 
Ovne lii flydende brrendsel. 
Solpaneler. 
Pejs. 
Gasradiator. 
Elovne, elpaneler. 
Biogasanlreg. 
Andet. 
Bygningen har ingen supplerende 
varrne. 

Aflebsforhold 

Aflebskoder 
Kodesrettet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver rendring skai nyt 
kodeseet benyttes: 

Afìab til offentligt spildevandsanlreg. 
Afìeb til freiles privat 
spildevandsanlreg. 
Afteb til samletank. 
Afleb til samletank for toiletvand cg 
mekanisk rensning af avriqt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlreg (med tilladelse). 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlreg (uden tilladelse). 
Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandleb. 
Mekanisk cg biologisk rensning. 
Udledning direkte uden rensning til 
vandleb, seer eller havet. 
Andet. 

Afl0bskoder nyt kodeseet 
Der er inolert mange nye añebskoder i 
BBR. De nye koder skai benyttes ved 
alle fysiske rendringer i aflebsforholdene 
pá en ejendom. Kommunen har dog 
ogsà rel lii pá egei initiativ at konvertere 
koden, uden der er sket fysiske 
rendringer i forholdene. 

Det nye kodeseet er hierarkisk inddelt, 
säledes at det vigtigste kriterium er om 
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller 
om ejendommen ligger i del âbne land. 

Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, 
inddeles efter om spildevandet (typisk 
fra kekken, bad cg toilet) ledes ned i 
samme kloak som regnvandet 
(overfladevandet fra tage og befrestede 
arealer), eller om de behandles hver for 
sig. 

Ejendomme, der ligger i det äbne land, 
inddeles efter den mäde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser del lokale 
renseanlreg overholder. Renseklassen 
kan vrere O, OP, SO eller SOP, idei O 
er en forkortelse for organisk stof, P for 
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder 
sä, at rensningen bäde omfatter 
organisk stol og Phosphat, osv. 

Deter ikke altid, at alle bygninger pá en 
ejendom har ens aflebsforhold. I sä fald 
kan forholdene registreres individuel! pá 
den enkelte bygning. 

En fuldstrendig oversigt over 
aflebskoder i BBR og en vejledning hertil 
kan findes pà www.bbr.dk. 

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blandet erhverv og bolig 
med egei kekken. 
Enkeltvrerelse. 
Frellesbolig eller 
frelleshusholdning. 
Sommer-/fritidsbolig. 
Andet. 

Ejerforhold 
Privatperson(er) eller 
interessentskab. 
Aiment boligselskab. 
Aktie-, anparts- eller andet 
selskab. 
Forening, legal eller 
selvejende institution. 
Privat andelsboligforening. 
Kommunen 
(beliggenhedskommune ). 
Kommunen (anden 
kommune). 
Region. 
Staten. 
Andel, moderejendom for 
ejerlejligheder. 

Vandforsyning 
Aiment vandforsyningsanlreg 
(tidligere offentligt). 
Privat, aiment 
vandforsyningsanlreg. 
Enkeltindvindingsanlreg 
(egen boring). 
Brend. 
lkke aiment 
vandforsyningsanlreg 
(forsyner < 10 ejendomme). 
lngen vandforsyning. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Eksp.: Mandag - torsdag 8 - 15 
Fredag 8 - 13 

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Modtager 

Udskrevet den. Moms-nr 

18/08-2021 29189668 
Debtomurnmer 

xxx xx xxxxxx xx xx 
E1endommens behggenhed 

Byvejen 022,S0nderb~k 2578 
Vurderingsâr 

2019 (01/10-2019) 
Vurderei areal. 

Matnkelbetegnelse 

S0NDERB~K BY, S0NDERB~K Sc M.FL. 
Ejendornsvœror 

390.000 
Grundveerdi Stuehusgrundv.erdi Grundskatteloftvcerdi 

126.700 119. 100 
Fradrag I grundvcErdi for forbednnger Fntagelse for grundskyld t1I kommunen 

Del ar grundvcerd1 der beskattes t anden kommune Oéekrnngsafg1ftspligllg Iorskelsveertn Fntaget dcekrnngsafg1ftsphgtig forskelsv.erda 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2021 Side 01 af 01 

Specfikaucn Beleb Heraf moms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 : 119100 01/01-31/12 3326,46 

47,58 

353,14 70,63 

1887,50 377,50 

827,50 165,50 

783,75 156,75 
718,75 143,75 

ROTTEBE~MPELSE 

* 
SKORSTENSFEJNING TLF. 40267106 

* 
KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER: 
180L REST 1 GA.NG PR. UGE 1 stk 
GENBRUG M/TAKST: 
140L ORGANISK 14 DAGS 1 stk 
GRUNDBIDRAG PR. BOLIGENHED: 
INDSAMLING AF GENBRUG M.M. 1 stk 
GEBYR FOR GENBRUGSPLADSER 1 stk 

* 
* 
HVIS DU IKKE ER TILMELDT PBS 
SENDES OPKR.k:VNINGEN 
FRA BETALINGSKONTORET MED BETALINGS-ID 
l. RATE SENDES CA. 21. JANUA..~ 2021 
2. RATE SENDES CA. 21. JULI 2021 
KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER: 
180L REST 1 GANG PR. UGE Reg 2021 72,30 14,46 

MERV.IERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede íerst 
medregnes som indgâende afgift pâ faktureringstidspunktet. 

!ALT 8016,98 928,59 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdato 

01/02-2021 
01/08-2021 

Sidste rettidige ìndb.dag 

01/02-2021 
02/08-2021 

Ratebelab 

3972,35 
4044,63 

Fakturadato 

01/02-2021 
01/08-2021 

Moms beleo 
457,08 
471,51 

g 
(.'.) 
u 
(.'.) 
o 
Q 
::i, 

" 

Sâfremt del forfaldne beleb ikke er betalt senesi sidste rettidige 
indbetalingsdag, seqes del inddrevet ved udlaeq. 

Ved for sen indbetaling pàleber renter og evt. gebyr. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
g<Eld for län vil blive videregivet lii SKAT. 

28 



Sidste trist for indbetaling er den 1. februar og 2. august 2021 

lndbetaling via PBS: Du er selv ansvarlig for at til- og afmelde PBS 

Du kan fa mere information pa Randers kommunes hjemmeside www.randers.dk 

Har du sperqsmát vedrerende de enkelte punkter, skai du henvende dig til: 

Ejendomsvurdering: 
Sperqsrnáí og klager vedrnrende ejendomsvurdering skai ske til Vurderingsstyrelsen 
tif. 7222 1616. 
Se mere pa www.vurdst.dk/om-styrelsen/kontakt 

Renovationsgebyr: 
Affaldskontoret, tif. 8915 1617 

Pumpe- og vandlebsbldraq: 
Natur & Milj0, tif. 8915 1693 

e-mail: affald@randers.dk 

e-mail: natur@randers.dk 

Län til betaling af ejendomsskatter for pensionister: 
Borgerservice, tif. 8915 1423 e-mail: borgerservice@randers.dk 

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tif. 8915 1854, 8915 1744, 8915 1565 

e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Sperqsrnál angäende betaling: 
Betalingskontoret, tif. 8915 1188 
Skylder du naget? se: 

e-mail: betalingskontoret@randers.dk 
www.randers.dk/gffild - tjek din borgerkonto 

Opkrcevning af skorstensfejergebyr: 
0nsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skai du kontakte skorstensfejeren. 

Du skai selv kontakte skorstensfejeren, der fejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrœvninq og fejningen. 
Randers kommune opkrœver gebyr for skorstensfejning pa vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, frernqár af telefonnr. ved teksten skorstensfejning pa forsiden. 

Navn 
Seren Thomsen 
Claus Christensen 
1/S Skorstensfejerne 
Henrik Hviid Hjorth-Jensen 

tlf.nr. 
4026 7106 
4088 9030 
8647 4440 
6021 6821 

e-mail 
thomsen@lizard.dk 
randers@skorstensfejeren.dk 
isskf@skorstensfejeren.dk 
hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMO OGCG7302 14 udg. 10 2020 
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EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag dannet 18/8 2021 

<Si?;, --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Byvejen 22, 8920 Randers NV 
Ejendommens adresse: 

E¡endomsnummer: ... 

Kommune: .. 

Ejerforhold:. 

Enhedens samlede areal 

Anvendelse 

.......................... Byve¡en 22. 8920 Randers NV 

............ 004729 

Randers Kommune 

. Pnvatpersoner eller 1nteressentskab 

140 m2 

. Fr1tliggende enfamiliehus 

Antal veereíser . 

Antal matnkelnumre . 

. 4 

2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. Sc Sanderbzek By, Senderbzek 

Matr.nr. Sy Sanderbœk By, Senderbœk 

)~pport-10: ac3b3f75-5897-4fb5·ab3c-ce67782f09d8 



g 
EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
B,lag dannet 18/8 202 I 

Forfalden gzeld til kommunen for ejendommen 
Her fremgâr evt. forfalden fortrinsberettiget gaild til kommunen, dvs. gaild der heerter pá 
ejendommen, og derfor overtages af evt. keber, 
NB: Hvis vurdenngse¡endommen har arealer i fiere kommuner, skai der ogsâ bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvninqserendornrnene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gaild 
Hvis der er registreret fortnnsberett,get forfalden gaild pâ ejendommen, kan kommunen have 
päbegyndt at mdcnve gélllden. I den fornmdelse kan aer pàlebe yderligere omkostrunqer , 
ïorbndelse med mdcnvetsesforretnmqen. Sterrelsen af disse ornkostrunqer er ikke ,ndeholdt , 
Ejendomsdatarapporten, men kan fas ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderhgere fortrinsberett,gede restancer samt ornkostmnqer, der 
t,lskrives i kommunens debitorsystem frem t,I auktionsdaqen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvanqsauktion i nœste kalenderär ber rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gaildsposter fra den nye e¡endomsskatteb,llet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. beleb send\ t1l mdorivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. mdcrivelsesomkostrunqer, der haifter pa ejendommen. Oplysrunq 
fas ved kontakt t,1 SKAT lnddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvár 
I starte af 1. og 2. halvár, kan del fremgä af ejendomsdatarapporten, al der forfalden géllld 
pà e¡endommen, selvom den rettidige indb.dag for e¡endomsskal o.lign. IKKE er overskredet. 
Probleme\ opstär, hvis forfaldsdatoen Jigger F0R sìdste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. Forfalden gaild til kommunen for ejendomrnen er indhentet d. 18. august 
2021 

Er der forfalden gaild pà ejendornrnen? . 

Forfalden gaild , alt .. 

Geelden er opgjort pr .. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

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

Gëeldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Geeld vedrerende .. 

Krav I alt vecrerende denne gaildstype . 

Beleb .... 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1l mddrivelse hos SKAT. 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt tri inddnvelse hos SKAT. 

Gëeldsposter vedr0rende: Renovation 
Gœld vecrerende. 

Krav i alt vedrerende denne gaildstype . 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

.. . .. Ja 
... 9 158.52 kr 

. 27-10-2021 

27-10-2021 

. .... Ne¡ 

.... E¡endomsskat 

. ..... 3 326.38 kr 

. .. 1 663.15 kr 

. 01-02-2021 

....... Ne¡ 

. 1663.23 kr 

. O I -08-2021 

.. . Ne1 

. Renovation 

. 4.289.80 kr 

. ... 2 108,76 kr 

................................................... ············ 01-02-2021 

. Ne¡ Er be'ebet sendt tri inddnvelse hos SKAT. . 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Blag danne! t 8/8 2021 

Belëb .. 

Forfaldsdato .. 

72.30 kr 

............................................................. O l -08-2021 

. Nej Er belebet sendt t1I mddnvetse hos SKAT .... 

Beleb 

Forfaldsdato .... 

Er belebet sendt til mddnvelse nos SKAT.. 

....... 2108.74 ~r 

. 01-08-2021 

. ... NeJ 

G.:eldsposter vedr0rende: Rottebek.:empelse 
Geeld vecrerende .. 

Krav I alt vedmrende denne greldstype . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 

..... Ro ttebe ëempelse 

. 47.58 kr 

Beleb 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt ttl mddrivelse hos SKAT .. 

. 23.79 kr 

................ 01-02-2021 

........ Nei 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

. ..... 23.79 kr 

01-08-2021 

.. NeJ 

G.:eldsposter vedr0rende: Skorstensfejning 
Greld vedmrende .. 

Krav i alt vedrerenoe denne greldstype 

.......... Skorstensfejnng 

353.14 kr 

Beleb. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt ttl inddrivelse hos SKAT. ... 

... 176.57 kr 

01-02-2021 

.......... NeJ 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I inddrivelse hos SKAT .. 

. 176.57 kr 

01-08-2021 

.. Nej 

G.:eldsposter vedr0rende: Gebyr 
Gœld vedmrende ..... 

Krav i alt vedmrende denne greldstype .. 

...... Gebyr 

500.00 kr 

Beleb 

Forfaldsdato 

. . . . . . 250.00 kr 

... l 5-04-2021 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT ......... NeJ 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt t1I mddrivelse hos SKAT. ..... 

........ 250.00 kr 

04-05-2021 

. Nej 

G.:eldsposter vedr0rende: Renter 
Greld vedmrende .. .. Renter 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
S.lag dannet 18/8 2021 

Krav I alt vedmrende denne gaeldstype ... .. . 111 30 kr 

Beleb. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! t1l mddnvelse hos SKAT.. 

....... 6,65 ~r 

. 28-02-202 l 

............ Ne¡ 

Beleb ... 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt t1I inddrivelse hos SKAT .. 

...... 0.71 kr 

.. 28-02-2021 

. .... Ne¡ 

Beleb ... 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I mddrivelse hos SKAT 

. .... 0,1 O ~r 

28-02-2021 

.......... Ne¡ 

Beleb ... 

Forfaldsdato 

Er belebet send! t1I inddrivelse hos SKAT. 

...... 8.44 kr 

. 28-02-202 l 

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

Beleb .. 

Forfaldsdato ... 

Er belebet sendt t1I inddrivelse hos SKAT .. 

.. .... 6.65 kr 

. 02-03-2021 

.. Ne¡ 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt t1I mddnvelse hos SKAT 

. .. 8.44 kr 

................. 02-03-2021 

. Nej 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I inddrivelse hos SKAT 

.. 0.10 kr 

. 02-03-2021 

........ Ne¡ 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! ttl inddrivelse hos SKAT 

..... 0.71 kr 

. 02-03-202 l 

.. Ne¡ 

Beleb ... 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! t1I inddrivelse hos SKAT 

.... 6,65 kr 

. .. 03-04-202 l 

.. Nej 

Beleb 

Forfaldsdato. 

Er belebet sendt til mcdrivelse hos SKAT 

............. 0,71 kr 

...... 03-04-2021 

Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I mddrivelse hos SKAT 

.................... 0.1 O kr 

.. ......... 03-04-202 l 

....... Ne¡ 

Side 4 al 7 
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g 
EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Blag darmet 18/8 2021 

Beíeb .. 

Forfaldsdato . 

Er belebet sendt ttl mddnvelse hos SKAT . 

........... 8,44 kr 

.... 03-04-2021 

. NeJ 

Beleb . 

Forfaldsdato 

Er belebet send! ttl inddrivelse nos SKAT .. 

... 8,44 kr 

....................................... 02-05·202 I 

.......... NeJ 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! ttl inddnvelse hos SKAT 

. 0,10 kr 

... 02-05-2021 

. Nej 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! !ti mddnvelse hos SKAT . 

......... 0.71 kr 

......... 02-05-2021 

. NeJ 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! !ti inddrivelse hos SKAT .. 

. .. 6.65 kr 

. ... 02-05-2021 

. .. Nej 

Beleb ... 

Forfaldsdato. 

Er belebet sendt ttl tnddrivelse hos SKAT 

. 6.65 kr 

. .. 02-06-2021 

. NeJ 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt ttl inddrivelse hos SKAT 

.... 0.71 kr 

.... 02-06-2021 

. .. NeJ 

Beleb. 

Forfaldsdato .. 

. . 0,10 kr 

. 02-06-2021 

. NeJ Er belebet sendt til tnddrivelse hos SKAT . 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt lt! inddrivelse nos SKAT ... 

. ... 8.44 kr 

.. 02-05-2021 

... NeJ 

Beleb . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 8,44 kr 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt ltl inddrivelse hos SKAT 

......................................... 02-07-2021 

. NeJ 

Beleb 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt !ti inddrivelse hos SKAT ... 

... 0,10 kr 

............................. 02-07-2021 

. .. NeJ 

Beleb .. . 0.71 kr 
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RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
S.lag dann et I 8/8 2021 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt tif inddnvelse hos SKAT 

.... 02-07-2021 

. NeJ 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt ttl inddnvelse hos SKAT. 

... 6.65 kr 

....... 02-07-2021 

......... NeJ 

Bel0b ... 

Forfaldsdato .. 

Er belebst sendt t1I mddnvelse hos SKAT 

.. 8.44 kr 

01-08-2021 

. Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er oelobet sendt t1l mddrivelse hos SKAT 

....... O.IO ~r 

. O I -08-2021 

....... Ne¡ 

Beleb .... 

Forfaldsdato 

Er belebet send! t,1 mddrivelse hos SKAT .. 

.. 0.71 kr 

.. O l -08-2021 

.... NeJ 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

. ... 6,65 kr 

. ..... O l -08-2021 

. .. NeJ Er belebet sendt t,1 inddrivelse hos SKAT . 

G<Eldsposter vedr0rende: Renter 
Gaeld vedrerende 

Krav I alt vedrerence denne gaeldstype .. 

....... Renter 

... 80.32 kr 

Beleb . 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt ttl mddnvelse hos SKAT. 

. 0.87 (í 

... Ne¡ 

Beleb ... . 19.96 kr 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt tif inddnvelse hos SKAT Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt ttl inddrivelse hos SKAT.. 

. .... 2.12 kr 

..... Ne¡ 

Beleb ..... 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t,I inddrivelse hos SKAT ... 

. 0,29 kr 

..... NeJ 

Beleb 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t,1 inddrivelse hos SKAT.. 

25.30 kr 

....... NeJ 
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EJENDOMS 
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Byvejen 22 
8920 Randers NV 
B,lag darr-et 18/8 2021 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebe send! lii inddnvelse hos SKAT . 

13.3 l kr 

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

Beleb .. ............ l .4 l kr 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt 111 inddnvelse hos SKAT NeJ 

Beleb ..... 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I mddnvelse hos SKAT 

..................... 0,19 kr 

.. NeJ 

Beleb 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt t1I inddnvelse hos SKAT. 

16.87 kr 

......... NeJ 

Gc:eldsposter vedr0rende: Underret.gebyr-bogf0res straks 
Gaeld vedrerende .. 

Krav i alt vedrerende denne gaeldstype 

....... Underret gebvr-bogteres straks 

. ..... 450.00 kr 

.............................................................. 450.00 kr 

. .. 28-05-202 l 

Beleb .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! t1l mddrivelse hos SKAT .. . NeJ 
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Byvejen 22 
8920 Randers NV 
S.lag dannet 1 8/8 2021 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gèEld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gœld t1I kommunen" er forfalden fortnnsberettiget gœld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 
oplyses typesk om f0lgende gœldsposter. Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfe¡rnng, rottebekœmpelse. 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gœldspost er fortrinsberetttget betyder, at gœlden hœfter pà 
den faste e¡endom uden t1nglysning og forud for al anden pantegœld og kan gâ videre til ny e¡er. Fortnnsretten 
fremgàr af Tinglysrnngslovens § 4 og en rEekke sektorlove. 
I e¡endomsdatarapporten er alene antert det samlede krav pr. gœldspost. I dette b1lag kan du se en 
udspecificenng af hver gœldspost med alle de krav, der er índhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 8 at 7 
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Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 
Vedhél!ftede filer: 

Christtine Overby Schou <chov@kammeradvokaten.dk> 
13. august 2021 11 :43 
Edith Jensen 
Hanne Mejborn; Michele Vissing Pedersen 
Anmeldelse af krav ifbm. tvangsauktion - ref. 4018064 [KA-ACTIVE.FIDl 184744] 
Opqerelse fra kommunen pr. 27.10.2021.PDF; lnkassoskrivelse - 4018064.PDF; 
sig natu rbevis.txt 

Til Lou Advokater, Randers. 

Vedr. ejendommen Byvejen 22, 8920 Randers NV tilherende Peter Stidsen. 

Vi er af fogedretten i Randers blevet orienteret om, at I har beqeeret ovenstàende ejendom pa tvangsauktion pa 
vegne af Totalkredit, og at 1. auktion er berammet tilden 27.10.2021. 

Vi skai hermed informere om, at vi reprcesenterer Randers Kommune vedrerende inddrivelsen af ejendomsskatterne. 
I bedes venligst meddele vort kontor, hvis auktionen aflyses. 

Jeg har vedhœftet opçerelse fra kommunen samt en kopi af vares inkassoskrivelse, og belebene herfra figurerer i 
skemaet herunder. Restancen kan indbetales til vares konto i Nordea A/S, reg. 2191, konto 8011 707 786 med 
henvisning til j.nr. 4018064. 

I sagen eroverdraget fra kommunen 
Skvldig: bel ob til kornrnu en, jº. oogorelse pr. 27.10.2021 
:nkassosalacr f-a ·n'<assosk-;velser 
Gebvr :or <r.:evebrev 

Kr. 
9.158,52 k, 
1 250,00 kr. 
100 00 kr. 

IEjendommen er begasret pá tvangsauktion 
TVA sa:ëe' (udgor kr. SOO + oms) l.OC(),00 kr. 

If alt til be tali ng ---- - - ---- - 

11.508,52 kr. 

Vi irnedeser tillige en kopi af salgsopstillingen, nàr den ne foreligger. 

Sáfrernt ovenstàende giver anledning til bemcerkninger, er I velkommen til at kontakte os. 

I bedes venligst bekrœfte modtagelse af denne e-mail. 

Med venlig hilsen 

CHRISTTINE OVERBY SCHOU r:l 
SAGSBEHANDLER 

M +45 31 71 92 98 
@ CHOV@KAMMERADVOKATEN.DK 
W KAMMERADVOKATEN.DK 

Kammeradvokaten 
Advokatfirrnaet Poul Schmith 

Sàdan hàndterer vi dine personoplysninger 

[~fàe #] 



\/edr. Skyldiq ejendomsskat, renovation samt omkostninger til Skat 

Der g0res udtrykkeligt oprnzerksorn pa, at der tages forbehold for opqerelsen fra 
Kommunen og Skat. 

Det ovenfor oplyste skyldige beleb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanske- 
1/gt at afstemme, ìdet Kommunen opçer sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, 
mens en del/noget af kravet kan vëere overgivet Skat til ìnddrivelse. 
Skyldige beleb kan derfor va:re medtaget ogsa i Skats opqarelse, ligesom der skai 
tages h¢jde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner 
sig, samt restancer, der lebende overgives Skat til inddrìvelse. 

Kommunens og Skats frernqançsrnàde lndebeerer, at en auktionskeber er nadsaqet 
ti! efter auktionen, at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen, for at fa op 
lyst den korrekte sterrelse pa kravene pa ny, forinden der foretages betaling. 
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Totolkredit 

LOU Advokater 
0stergrave 4, 3 
8900 Randers 

Oato 2 5 auqust 202 l 
Deres rer : -tr 95944 
,\.nde Peter Stidsen 
E iendor-isnr 165 74)2 
Bel·gge~hed Byve,en 22 

8920 Rande'S NV 

''ª'' nr 0005 e ref 
E er.av Senderbœ-c By 

S0nderb.Ek 

Auktionsopqeretse pr. 27. oktober 2021 

Hermed fremsendes aukuonsooçeretse for Ian I ovenstàende ejendorn 

Totalkredits tilgodehavende er folgende· 

Hovedstoi Kr Restqeetd Kr ÜD11gat10'1S 
restgae d K' 

165743203 676 ººº·ºº 
6 76 ººº·ºº 

676 ººº·ºº 
676 ººº·ºº 

16 073,80 

16 073,80 : ait 

Specrñkation af laner 'indes pa ettertelçende side 

Nar salqsopstilhnq er udarbejdet, skai kopi fremsendes til Sparekassen Vendsyssel. 

Hvrs auznonen blrver tubaqekaldt , skai dette meddeles til Sparekassen Vendsyssel 

Der beregnes vderlrqere morarenter pa pt 10,0000 % p.a. af det forfaldne beleb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis cet beta les efter 27. oktober 2021. Hvis der er en ydelse, som forfalder ti/ oetahnq 
1 rndeveerende maned, og sidste rettìo.çe mdbetahnqsdato overskndes, sa beregnes der morarente fra 
den 11. 1 rndevzerende maned regnet fra forfaldsdagen ti! beta ling finder sted. 

Der henvises ievnçt nt 'T1ilëEg ti/ salqsopsnlhnq", som er vedlagt denne auktronsopçeretse 

Ven/19 hi/sen 

// -~-- -t 
Claus Lyngbt _Ji;_ --- 
Telf Dir· 82229516 _ 

Mail: cl@sparv.dk 

-- 

TotaiKred.c A.IS • xarveboo Brvgge l · J • • 780 <0benhavn V • T·f 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 l 4 
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Totolkredit 

Auktionsopg0relse pr. 27. oktober 2021 pâ lânenr. 165743203 

Specifikation af skyldige beleb pr. 27. oktober 2021 

Restg~ld pr 1 oktober 2021 
Rente (incl brdraq og KundeKrone·) 'ra 1 oktober 2021 
Terrrunsvdelse. 

Heraf pr 11 september 2020 
Heraf pr 11 september 2021 

Gebyrer. 
Heraf M1sl1gh gebyr af 2 december 2020 

Morarente pr 27 oktober 2021 

[ alt 

kr 676 000,00 
- 26 oktober 2021 .. kr 2 123,65 

k- 15 028,84 
kr 7 514,42 
kr 7.514,42 

kr 100,00 
kr 100,00 

kr 944,96 

........... kr 694 197 45 

Efter aul<tionen skai folgende betales: 

Terrrunsvdelse . 
Mora renter pr. 27 Oktober 2021 
Gebyrer 

I alt .. 

kr 
kr 
l<r 

15 028,84 
944,96 
100,00 

16.073,80 kr 

Specifikation af lânet 

Lantype · Obhqatronslàn 

Hovedstol 
Restg~ld pr 1 oktober 2021 

kr 
kr 

676 000,00 
676 000.00 

Lanet er udbetalt den 10 juh 2012 og udleber den 30 september 2042 

Specifikation af obligationer 

3 50 

Ârga..,g 

2044 

Fonds code Foren ng Afde ng º'ocent 

01 Edd 0978744 

Specifikation af terminsydelsen 
Ydelsen betales «vartatsvrst og forfalder 11 marts, 11 Juni, 11 september og 11 december 

Ydelse for penoden 1 Oktober 2021 til 31 december 2021. 

kr 
kr 

5 915.00 

1.852 92 
-253,50 

7 514,42 

Ycerse (exct bidraq) 
Heraf rente 0,8750 % af restg~ld 

B1drag 0,2741 % af restçeeld 
KundeKroner 

.. kr. 
kr 5 915,00 

I alt . kr 

TotdlKreo:t A/5 • Kalvc:>00 drygge .. -3 • : 780 K0cerihdv,, V • ·r¡f 44 55 54 ,Jn • CVR 71 83 22 78 214 
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Vend SPy:Asël 
Totalkredit 

Tillc:eg til salgsopstillingen vedrarende län i Totalkredit A/S 

Tota/Kredits Ian forfalder ved ejerskífte En auktronskcber kan ikke pâreçne gaeldsovertagelse af 
lanene 

Anseqn ng om gaeldsovertagelse skai ske gennem et af veres sarnarbejdende penqetnstrtutter. 
Pa totatkredit.dk er der en oversiqt over de pagaeldende penqemstrtutter. 

Auktionskaber opfordres t1I hurtigst rnuhqt efter tvanqsaukuonen at tage stilling trl. om lanene skai 
mdfrtes e/Ier der seçes om gëeldsovertagelse 

Hvis formälet er erhvervsmc:essig udlejning 
Hvis e¡endommen kebes pa tvanqsauktionen med ernvervsmeess g udlejrunq som formal, vil 
gaeldsovertagelse normalt blive afslaet, nár euxtronskeber har andre udlejede ejendomm 

Hvis formälet er videresalg 
Hvis ejendornrnen kebes med henbi k pa vrderesalq. er gaeldovertagelse ikke en mul1ghed 

Hvis auktionskeber er et selskab 
Totalkredit yder kun I ganske fa situanoner gaeldsovertagelse trl selskaber, og I de tilfëelde, vii der 
veere xrav om supplerende personhq heeftetse fra selskabets ejer 

Indfrielse af länene 
Hvis der rkke bevi/ges gaeldsovertagelse, vii lanene büve krzevet mdfrtet efter tvanqsauktronen 

lndfrielse skai ske I overensstemmelse med de v1/kar og opsrqelsesbesternrnelser. der gaelder for 
de enkelte lantyper. For kontant/an, trlpasrunqslân og 1ndekslan skai eventuel indfrtelse foretages 
pa baggrund af obliqatlonsrestçeelden Der Kan veere seerhqe mdtnersesvukâr for /anene, herunder 
en sëerl1g indfnelseskurs. 

Frem ti/ mdfrtelsen skai aukticnskeber beta/e ydelse pa lanene I overensstemmelse med lanenes 
vilkar 

Betaling af eventuelle morarenter 
Uanset tvançsauknonsvnkârenes punkt 6 A.a. skai auktionskeber betale morarenter, der matte 
pal0be ved at restancer mv. betales senere end datoen for terste auktron 

Ret til c:endring af bidragssatser 
Totalkredit A/5 forbeholder s1g retti/ at foretage zendrinq af bidraqssatser pa de Ian, som 
overtages af en auktìonskeber. 

Udstedelse af aukttonsskede 
Totalkredit A/5 forbeholder s1g ret t1I rkke at ville udstede sarntvkkeerkleermq ti/ udstedelse af 
auktronsskede. f0r restancer er betalt, og Totalkredits Ian enten er rndtnet, e/Ier gaeldsovertagelse 
er bevuçet 

Tota'kred,, A/5 • <etveboc Brvgge ! 3 • : 780 <0benhavn V • Tif a4 55 5<> 00 • CVR 21 83 22 78 )/4 
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Bek~mpelse af Hvidvask og terrorfinansiering 
Auktionskeber skai , henhold t,I Lovg,vrnngen ornkr.nq Hvidvask og Terrorfinans,enng reqrtrmere s1g 
over for Totalkredit A/S. 
Pnvatpersoner ska, udlevere Iarvekopi af sundhedskort samt farvekop, af pas eller kerekort. 
Selskaber skai udlevere teqnmçsdoxurnentatron I form af udsknft fra Erhvervs- og 
Selskabsstyre'sen, kepi af setsxabets ejerboç samt leqrtrrnatton for selskabets reelle eiere 
(pnvatpersoner) og teqrunçsberetuqede personer. 

Tota'k0ed•t A/5 • Kalvebod B~¡ggs, 1-3 • 1780 K0oennavn v • -¡¡ 44 55 54 OC• CVR 21 83 22 78 4'4 
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VendSPyssë 

Pnvatafdclmgcn \ ra 
Ostergadc I 5 
9~6U \ r.l 

Lou Advokater 
Ostergrave 4, 3. 
8900 Randers C 

Mail.: ej@Lou.dk 

T clcfon 822: 95 J 6 
Telefa, ~222 9594 

7. septernber 2021 

Tvangsauktion over Byvejen 22, 8920 Randers :\V, tilherende Peter Stidsen. 

Med henvrsrung ti! Jeres mad af 02.09.21 mcddeles, at Sparekassen Danmarks 
tilgodehav ende 1folge ejerpantebrev kr.200.000,00 opgeres sáledes: 

Restgœld pr. 27 I 0.21 
+ rente 
Fordnng opgjort pr. auktionsdagen 

Gœld der krœves indfnct 

138.133,78 
O 00 

kr 
kr. 
kr 

kr. 

138 133,78 

138.133,78 

Ejerpantebrevet forren tes fra overtagelsesdagen/auktionsdagen med lOº·o p.a O\ er 
Nationalbankens diskonto. 

Det kan op lyses. at der p.t. ikke overfor os er anmeldt secundœre reuigheder. 

Salgsopstilling nì den berammede tvangsauktion bedes sendt ti! - cltg;sparv dk 

Har I spergsmäl er I velkornmen trl at kontakte undertegnet. 

Med vcnlig hilse::en ,.,,.,.,...,.--· -- -e-: 

Claus Lyngby ----r~- - 

- tif. direkte: --- 
. mail direkte c!l0span .dk 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Resumé 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapport k0bt 18/8 2021 

Rapport fœrd19 18/8 2021 

~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Overbl i k- arbejdsredskab tor den professiane11e bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse 
Ejendomsnummer: .. 
Kommune: . 
Ejerforhold: 
Enhedens samlede areal: .. 
Anvendelse 
Antal vaerelser: ... 
Antal samlet fast ejendomme: 
Antal matrikelnumre:. 

... Byvejen 22. 8920 Randers NV 
......... 004729 

. Randers Kommune 
. .... Pnvatpersoner eller interessentskab 

. 140 m' 
........................ Fmliggende enfamiliehus 

.. . ..... 4 
..... 1 

2 

Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Energimaerkning . 
Tilstandsrapport 
Elinstallationsrapport 
Byggesag.. . . 
Byggeskadeforsikring .. 
Olietanke .. 
Fred ed e bygninger . 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld} 
Ejendomsskattebillet.. 
lndefrysning af grundskyldsstigning .. 
Ejendoms- og grundvaerdi 
Vurderingsmeddelelse 
Forfalden gaeld til kommunen. 
Huslejenaevnssager ... 
Arbejderbolig 
Jordrente ... 
Statstilskud efter stormfald. 

Planer 

. Ja. se bilag 
.... EJendommen har 1kke naget energ1ma:rke 

. .. NeJ 
.... NeJ 

eJ 
NeJ 

. ..... NeJ 
NeJ 

. 3 326 kr 
Ja. se bilag 

NeJ 
. 390000, kr 

...... Ja. se bilag 
Ja. se bilag 
........ NeJ 

... NeJ 
... NeJ 

NeJ 

Zones ta tus . . ...•.................................................. Landzone 
............................. Nej 

. .. NeJ 
·················· . Ja 

.. Ja 
.NeJ 

... Se b1lag 
. NeJ 

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

Lokalplaner .. 
Landzonetilladelser .. 
Kommuneplaner .. 
Spildevandsplaner 
Varmeforsyning 
Vejforsyning.. . . 
Hovedstadsornrádets transportkorridorer .. 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" .... 
Landsplan direktiv "Udviklingsomrader" .. 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflabstorhold.. . Afteb til spildevaodstorsyrungens renseanla:g 
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pa ejendommen . NeJ 
Pâbud vedr. spildevandsforhold pa ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . .... NeJ 
Medlemskab af spildevandsforsyning.. NeJ 
Aktuel vandforsyning Privat vandforsyningsanla:g 
Pabud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaeg pa ejendommen. . Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ja 
Grundvand - Felsornrne indvindinqsornrâder.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . NeJ 

jordforurening 
Jordforureningsattest 
Kortlagt jordforurening . 
Omrâdeklassificerinq 
Pàbud iht. jordforureningsloven .. 

Natur. skov og landbrug 
Fredskov . 
Majoratsskov . 
Beskyttet natur 
Internationale naturbeskyttelsesornráder . 
Landbrugspligt. .. 

.. Ja. se b1lag 
. Nej 

. Ne1 
Ne1 

eJ 
NeJ 
Nej 

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

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

. NeJ 
. .....•............. NeJ 

.. Nej 
. ... Ne1 
. .. NeJ 

.NeJ 
. NeJ 

4 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport kebt 18/8 2021 

Rapport frerdig 18/8 2021 

csb:, --=--- ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 
Byvejen 22, 8920 Randers NV 
Ejendommens adresse:. 

E¡endomsnummer: .. 

Kommune:. 

Ejerforhold: .. 

Enhedens samlede areal 

Anvendelse:. 

Antal veerelser: 

Antal samlet fast ejendomme . 

Antal matnkelnumre: 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. Sc Sanderbzek By. Senderbeek 

Matr.nr. Sy Sanderbzek By, Senderbzek 

Rapport -ID· ac3b3f75-5897 -4fb5-ab3c-ce67782f09d8 
46 

. Byvejen 22. B920 Randers NV 

. .. 004729 

. _ .. Randers Kommune 

. .. Pnvatpersoner eller 1nteressentskab 

140 m' 

... Fr1tliggende enf amiliehus 

.... 4 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapp0r1 k0bt 18/8 2021 
f1app0r1 la,rdtg I 8/8 202 I 

Ind hold 
Dette afsnit indeholder alle svari ejendomsrapporten 

Resumé . . 3 

Uddybning af enkelte svar 

0konomi. .. 
E¡endomsskat (grundskyld) 
E¡endoms- og qrundvœrdi. . 
Forfalden gœld t1I kommunen. 

.7 
..... 7 

··-··············· 7 
. 8 

Planer ... 11 
Zonestatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. _. . •.................. 11 

.......... 11 
.. 15 

Kommuneplaner 
Sptldevandsplaner 

Spildevand og drikkevand . 16 
Aktuelle añebstorhold .. ···························· 16 
Aktuel vandforsyrnng 
Grundvand - Dnkkevandsinteresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•................. 1 7 

. 17 

Om ejendomsdatarapporten. . 19 
Generell om ejendomsdatarapporten 1 9 
Ordforklanng - ejendomsoplysrnnger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

F0lgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden gffild til kommunen 
• Vejforsyning 
• Jordforureningsattest 

SideJ1t 23 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapport k0bt 18/8 2021 

rlapport fa,rdog t 8/8 2021 

Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Energimaarkning 
Hvad er e¡endommens enerqirnasrke? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

. Ja. se bi lag 

Ejendommen har 1kke naget energ1m.Er~e \ 4- 
Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for e¡endommen? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallanonsraoport for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Byggesag 
Er der igangvaarende byggesag for e¡endommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger pà ejendommen, som er dœkket af oyqqeskadeforsiknnq? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Olietanke 
Er der registrerei oplysninger om olietanke pá e1endommen? .. 
Oplysrnnger er mdhentet d. 18. august 2021 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygrnnger pà eiendomrnen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

..... Ne¡ 

. Ne¡ 

.. Ne1 

. .... NeJ 

.. Nej 

.... Nej 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendornsskattebillet for ejendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning pà ejendommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Ejendoms- og grundvaardi 
Hvad er ejendommens vaardi if0lge den offentlige vurdering? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for e¡endommen? 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 

Forfalden gaald til kommunen 
Er der utinglyste gaaldsposter/garant1er/restancer t1i kommunen, der hœñer pá ejendomme 
overtages af keberen? 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 
Bcmeerk: Som udgangspunkt om fatter oplysningen tkke fortrinsberettiget gœld til forsyningsselskaber. 

Huslejenaavnssager 
Er der registreret én eller fiere huslejenaavnsager eller ankenaavnsager for ejendommen? .. 

3 326 kr 

. Ja. se b1lag 

.... 390000. kr. 

. Ja. se bilag 

Nej 
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EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapport k0bt 18/8 2021 

f1appM la::rd,g 1 8/8 202 I 

Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbeiderboliq? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Jard rente 
Er ejendommen pálaqt jordrenteíorpliqteise? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Statstilskud efter storm/aid 
Giver staten ulskud lii oprydning eller gentilplantrnng af skov efter stormfald? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

. NeJ 

.. NeJ 

NeJ 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er reqistreret for ejendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for eiendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Landzonetilladelser 
Er der give! en landzonetilladelse til ejendommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Spildevandsplaner 
Er ejendornmen beliggende indentar en spildevandsplan? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ... 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene I omrädet omknng ejendomrnen? . 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 

.. NeJ 

.... Ne1 

··® 
f) 

. ... NeJ 

. . Se b1lag 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beltggende indentar hovedstadsomrädets transportkorndcrer? NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indentar arealreservationen for Baltic Pipe? ... 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 

Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklinqsornràde? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

NeJ 

NeJ 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aftabstorhold 
Hvilke añebstorhold er der registrerei for ejendommen? ..... Afleb t1I sp1ldevandsforsyrnngens renseanla2g 
Oplysninger er indhentet d. 18. august 2021 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold pá ejendommen 
Er der registrerei tilladelser vedr. spildevandsforhold pa ejendomrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Side 4 af 23 
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Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapport kebt 18/8 2021 
11apport la:,rd,g I 8/8 202 1 

Pâbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der registrerei pàbud vedr. spildevandsforhold pá e¡endommen? .. 
Oplysrnnger er mdhsntst d. 18. august 2021 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registrerei medlemskab af spildevandsforsyningsselskab pá ejendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

.. NeJ 

Aktuel vandforsyning 
Hvuken type vandforsyrnng er der registrerei for ejendornrnen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Privat vandforsyrnngsanla2g 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlreg pâ ejendommen 
Findes der pá ejendomrnen vandmdvindmqsanlesqz-borinqer, hvortil der er udstedt pâbud eller givet 
koqeanbetalinq". . NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 1 8. august 2021 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende I et ornràde med drikkevandsmteresser". 
Oplysrnnger er mdhentet d. 18. august 2021 

Grundvand - Felsornrne indvindingsomrâder 
Er ejendornrnen beliggende i et telsornt mcvindmqsornráde? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. augus 2021 

Nej 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der iordforureninqsattest for ejendommen? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for eiendornrnen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Omrâdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et omräde klassiñceret som lettere forurenet?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

. . Ja. se bi lag 

.. Nej 

. NeJ 

Pâbud iht. jordforureningsloven 
Er der pá e¡endommen registrerei pâbud tht. jordtorurenmqsloven I areahnformatlonssystemet (DAI)?. NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pâlagt fredskovspligt? ... 
Oplysmnqer er indhentet d. 18. august 2021 

. NeJ 

Majoratsskov 
Er der noterei majoratsskov oà ejendommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

. NeJ 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandleb pà ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 
De faktiske forhold pá area let afger, om deter beskyttet e lier ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 
yderligere information. 

. NeJ 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Er der arealer, der er udpeget som international! naturbeskyttelsesomräde pâ ejendommen?.. . NeJ 
Oplysrnnger er indhentet d. 18. august 2021 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pàlaqt landbrugspligt?.. . ..... Nej 

Sid~(5f 23 
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Oplysmnqer er mdhentet d. 18. august 2021 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registrerei fredede fort1dsm1nder/fortidsm1ndebeskyttelseslin1er pá ejenoornmen?.. 
Oplvsmnqer er indhentet d. 18. august 2021 

. NeJ 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller [ordciqer oà ejendammen? NeJ 
Oplysrunqer er indhentet d. 18. august 2021 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? 
Oolysrnnçer er indhentet d. 18. august 2021 

S0- og äbeskyttelseslinjer 
Er ejendornmen beliggende mdentor en se- eller àbeskyttelseslin¡e? .. 
Oplysnmqer er indhentet d. 18. august 2021 

Kirkebyggelinjer 
Er ejenoornrnen beliggende mdeníor en kirkebyqqelirue". 
Oplysrunqer er indhentet d. 18. august 2021 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indentar en klitfredningslinje?. 
Optysrunqer er tndhentel d. 18. august 2021 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende mdentor en strandbeskyttelseslinje? ... 
Oplysrmqer er indhentet d. 18. august 2021 
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0konomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der beta les i ejendornsskat for ejendornrnen? . 

Ejendomsskat opkraeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en oromdlesats af 
den laveste af de to seneste grundvaerdiansaettelser. Prom,llesatsen vanerer afhaengig 
af kommunen. Derudover kan der I den samlede e¡endomsskat 1ndgä grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige deskrunqsbicraq. 
BEMA:RK: Hvis vurdenngsejendommen bestàr af arealer beliggende , nere kommuner, 
skai der for at tä et fuldstaendigt overblik ogsä bestilles erendornsdatar apporter tor 
opkraevrnngsejendommene I de evnqe kommuner. 

Oplysrnnger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 18. august 2021 

Skatteär .. 

Kommune .. 

Grundsky!d. 

Grundskyld af vaerdi af skovbrug/landbrug .. 

Grundsky!d af vaerdi af stuehus .. 

Drekrnngsafg1ft, erhvervsejendomme. 

Drekningsafg1ft af forskelsvrerdi .. 

Drekningsafg1ft af grundvrerdi. . 

Drekningsafg1ft af grundvœrdi (statsejendomme). 

Skat ialt .. 

Kontaktoplysninger 

Administrallv myndighed ... Kommunen 

Ejendoms- og grundvzerdi 
Hvad er ejendornrnens vcErdi if01ge den offemlige vurdering? . 

Vurderingsstyrelsen fastsaetter separat ejendomsvaerdi og grundvaerdi for alle ejendomme, 
der er omfattet at offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet ár, men en ejendom kan 
ogsä vurderes i mellemàret, hvis der er sket vœsentlige aendnnger. 

Fra andel halvàr af 2020 sker vurderingen at ejerboliqer ud fra en ny lov 
(ejendomsvurdenngsloven). hvor ejendomsvaerdi og grundvaerd, overordnet fastsaettes t,1 
den kontantveerdi. som en ejendom forventelig kan opnâ i fn handel under hensyntagen 
t1I alder, sterrelse, behggenhed og evnqe karakterisnka, Den fastsatte vaerdi er ikke den 
eksakte handelspris lor en e1endom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg al sammenlignelige e1endomme i naeromrâdet, justeret for saerlige karakteristika ved den 
vurderede ejendorn og omgivelserne. 

Ejendomsvaerdi er vaerdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede vaerd1 at 
grundareal og de bygninger, der er optert pa grundarealet. Ejendomsvœrd,en ansaettes ud fra 
ejendommens sterrelse, fremtraeden og prisforholdene pà vurderingstidspunktet. 
Grundvaerdi er vaerdien al grunden i ubebygget stand (dog inklusive vaerdien af eventuel 
byggemodningsarbejde) under forudsœtning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt , ekonorrusk henseende. 

lndtil det nye ejendornsvurdennqssystern tages , brug i 2020 tor eierboüqer. sker vurderingen 
som h,dtil efter den tidligere Vurdenngslov. For ererbohqer tages der afsaet , 2011-vurdenngen 
med fastsat nedsaettelse (rabat). 
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Oplysnrnger vedr. Ejendoms- og grundv.:erdt er rndhentet d. 18. august 2021 

Vurderingsär. 

Dato for seneste vurderrng eller a3ndring 

Ejendcmsvaarth.. 

Grundveerdi.. 

Fradrag .. 

Stuehus qrunovœrdi 

Stuehusvesroi .. 

Kontaktoplysninger 
Admrnrstratrv myndrghed . 

Telefonnummer .. 

www adresse. 

. vurde-mqsstyrelsen 

. 7222 1616 

. hrtps://www.vurdst.dk/ 

. ..... 2019 

.. O I - I 0-2019 

.... 390000 kr 

_____ 119100 kr 

. .. O kr 

... O kr 

. O kr 

Forfalden g~ld til kommunen 
Er der utinglyste gëEldsposter/garant1er/restancer til kommunen. der hëEfter pâ 
ejendornrnen cg dermed overtages af keberen? _ 
Bemœrk: Som udgangspunkt omfatter oplysnrngen ikke fortrrnsberettiget gœld tri 
forsyningsselskaber." 

Her fremgàr evt. forfalden fortrinsberettiget gaild til kommunen, dvs. gaild der neerter pà 
ejendommen, og derfor overtages af evt. keber, 
NB: Hvis vurdennqsejendommen har arealer r nere kommuner, skai der ogsà bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvnmqsejendornrnene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gœld 
Hvis der er registreret fortrrnsberettrget forfalden gœld pá ejendommen, kan kommunen have 
pàbegyndt at inddrrve gailden. I den forbrndelse kan der pàlebe yderligere omkostninger i 
forbrndelse med rnddrivelsesforretningen. Sterreìsen 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 omkostnrnger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem tri auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion r nasste kalenderàr ber rapporten fornys efter nytàr. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gœldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontakles. 

Vedr. beleb sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostnrnger, der heetter pa ejendommen. Oplysnrng 
fas ved kontakt tri SKAT lnddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvàr 
I starten af 1. og 2. halvàr kan del fremgà af ejendomsdatarapporten, at der forfalden galid 
pà e1endommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstàr, hvis forfaldsdatoen ligger F0R sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. Forfalden gœld til kommunen pá erendornrnen er rndhentet d. 18. august 
2021 

Er der forfalden ga3ld pa e¡endommen? . 

Forfalden qœld i alt .. 

Geelden er opgjort pr. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

.. .. .. .. . Ja 

Er der renter, der er overtert til ESR og derfor rkke er medtaget i opqerelsen. 

Forfalden gél31d brlag 
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GcEldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Krav i alt vedrerende denne gaildstype .... . .....•.............. 3326.38 kr 

GcEldsposter vedr0rende: Renovation 
Krav i alt vedrerende den ne gaildstype .... . ..... 4 289.80 kr 

GcEldsposter vedr0rende: RottebekcEmpelse 
Krav I alt vedrerence denne qzeldsrype ........... 47.58 kr 

GcEldsposter vedr0rende: Skorstensfejning 
Krav i alt vedrerende denne gaildstype 353.14 kr 

GcEldsposter vedr0rende: Gebyr 
Krav i alt vedrerenoe denne gaildstype . . 500.00 kr 

GcEldsposter vedr0rende: Renter 
Krav i alt vedrerende denne gaildstype . 111.30 kr 

Side 9 al 23 
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G~ldsposter vedr0rende: Renter 
Krav I alt vedrerende denne gaaldstype . 

G~ldsposter vedr0rende: Underret.gebyr-bogf0res straks 

..... 80.32 kr 

................................... 450,00 kr Krav i alt vecrerende denne gaaldstype .. 

G~ldsposter vedr0rende: Afsavnsrente 
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype .. 

G~ldsposter vedr0rende: Boligopvarmning lejelov §46 

SidS~ at 23 
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Krav i alt vedrorende denne gaeldstype ......... O kr 

Gèeldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr - tilladelse 
Krav i alt vedrerende denne gaeldstype .. ...... O kr 

Gèeldsposter vedr0rende: Lan til grundskyld 
Krav i alt vedrerende denne gaeldstype ... ...... O kr 

Gèeldsposter vedr0rende: Pumpelag 
Krav I alt veorerende denne gaeldstype . ................... O kr 

Gèeldsposter vedr0rende: Renholdelse af veje 
Krav I alt vedmrende denne gaeldstype .. ........ O kr 

Gèeldsposter vedr0rende: Retsafgift - bogf0res straks 
Krav i alt vedrerende denne gaeldstype .. ... O kr 

Kontaktoplysninger 

Adrrnrustratv myndrghed .. 

r<ontaktoplysn,nger - forklanng .......•.............. 

. .. Kommunen 

. ... Kontakt egen kommune 

Planer 

!:l~e:5,:~!~t:WS er regrstreret for eienoornmen? e 
landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomrâder. Der ga;)lder forskelltge 
regler alt afha;)ngig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sommerhusomrâder fremgâr at planlovens § 34. 

Oplysninger vedr. Zonestatus er ,ndhentet d. 18. august 2021 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. Sc Sanderbeek By, Sanderbœk 

Andel af matrikel daekket af zonen. . 100% 

Matr.nr. Sy Sanderbesk By, Sanderbzek 

Andel af matrikel dœkket af zonen. ... 100 % 

Kontaktoplysninger 

Adrrnnlstratw myndighed .. 

Kontaktoplysnrnger - forklaring .. 

. .. Kommunen 

..... Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .. 

Sid~l/ 23 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Byvejen 22 
8920 Randers NV 
Rapport kebt t 8/8 2021 

flapport fa::,d,g t 8/8 202 t 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en periode pà 12 âr og íastleeqqer de overordnede màl og 
retrunqslìruer for den enkelte kommunes udvikhnq, bàde i byerne og i der âbne land. 
Kommunalbestyrelsen skai lebende revidere kommuneplanen. 

Kommuneplanen udqer rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for 
behandhng af en reekke sager, herunder den konkrete administration I det àbne land og 
anseqninqer om bygget1lladelse. 

Kommuneplaner har delvis retsvirkrnnq. idet de tastseetter rammebestemmelserne for 
delomràderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens sterste hejde 
- og andre sairlige hensyn -Ix bygningsbevanngshensyn 

Oplvsnmqer vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 18. august 2021 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 
Planens navn 

Kommune 

....................................... _... . . . . . . Kommuneplan 202 1 

... Randers 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Link lii plandokument. 

Matr.nr. Sc Senderbœk By, Sanderbzek 

Matr.nr. Sy Sanderbeek By, Sanderbzek 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed 

Koruaktopìysrmqer - forklanng. 

... Kommunen 

.......... KomaKt egen kommune 

. 14-06-2021 

. 29-06-2021 

. . Link 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er mchentet d. 18. august 2021 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklanng under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 18. august 2021 

Kommuneplan: S0nderba2k By 
Planens navn. 

Plannummer 

Kommuneplanid pa den kommuneplan, rammen vedrerer 

Navn pá plandistrikt ... 

Planstatus ... 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Generel anvendelse. 

......... Senderbœk By 

.4.0BBE 1 

9716178 

... Distrikt 4 

. .. Vedtaget 

. .. 14-06-2021 

. 29-06-2021 

. Blandet bolig og erhverv 
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Fremtidiq planzone 

Erdet sand!, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?. 

Maksirnal bebyggelsesprocent. . 

Heieste andel af grundarealet, der ma bebygges 

Maksimalt antal etager .. 

Maksimal byqninqshejde 

Mindst tilladte rnilieklasse 

Maksnnalt tilladte m1lj0klasse .. 

.. Landzone 

. Ne¡ 

. 30 % 

... 30 % 

.. 2 
... 8.5 m 

.. l 

... 3 

Notat om omrâdeanvendelsen .... Bolig- 
og erhvervsformâl samt ottentuge formâl. herunder msutuuoner og facihteter til tnnds- og kulturformâl 

Link til plandokument. . . .. Link 

Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner 

Specifik anvendelse .. Kulturelle mstrtutioner 

Specifik anvendelse: Omräde til offentlige formäl 

Specifik anvendelse ... Omrâde tíl offentltge formâl 

Specifik anvendelse: 0vrige ferie- og fritidsformäl 

Specifik anvendelse .. ... 0vr1ge ferie- og fmidsformâl 

Specifik anvendelse: Erhvervsomräde 

Specifik anvendelse ...... Erhvervsomrâde 

Specifik anvendelse: Âben-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse ...................................... Âben-lav boltgbebyggelse 

Matr.nr. Sc Senderbœk By, Senderbœk 

Andel af matrikel dœkket af plan .. 100% 

Matr.nr. Sy Sanderbeek Sy. Senderbeek 

Andel af matrikel dœkket af plan .. 100 % 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er mdhentet d. 18. august 2021 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklanng under ''Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kornrnunepìanstrateqr, vedtaget er indhentet d. 18. august 2021 

Kommuneplan: Strategi 2017 
Planens navn 

Kommune ... 

Planstatus .. 

Omfang af revision. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for tkraíttrzedelse af plan 

Link til plandokument. . 

... Strateg! 2017 

........... Randers 

. ... Vedtaget 

. . Fuld revisan 

. .. 22-11-2010 

..22-11-2010 

. Link 
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Matr.nr. Sc Senderbesk By, Sanderbzek 

Matr.nr. Sy Senderbzek By, Sanderbeek 

Kommuneplan: Till<I:!g til Planstrategi 201 O 
Planens navn. 

Plannummer .. 

Kommune . 

Planstatus 

Omfang at revision. 
Dato for vedtagelse at plan .. 
Dato for ikrafttr.:edelse af plan 

Lrnk til plandokument 

Matr.nr. Sc Sanderbeek By, Senderbask 

Matr.nr. Sy Senderbœk By, Sanderbeek 

................... T1ll;:eg til Planstrateg: 20 l O 

. Ttllêeg rii Strateg, 2017 nr l 

....... Randers 

..... Vedtaget 

... Delvis revrsron af omräder eller planemner 

. 30-11-201 l 

... 30-11-2011 

.... Link 

Kommuneplan: Till<I:!g til strategi 2017 vedr. st0rre udvalgsvarebutikker 
Planens navn 

Kommune . 

Planstatus .. 

Omfang at revision .. 
Dato for vedtagelse af plan . 

Dato for ikrafttr;:edelse af plan . 

Link til plandokument. . 

Matr.nr. Sc Sanderbzek By, Senderbesk 

Matr.nr. Sy Senderbœk By, Sanderbœk 

Kommuneplan: Planstrategi 2018 
Planens navn 

Plannummer . 

Kommune .. 

Planstatus 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse at plan. 

Dato for ikratttreedelse af plan .. 

Link til plandokument 

Matr.nr. Sc Senderbeek By, Senderbœk 

Matr.nr. Sy Senderbeek By, Sanderbzek 

Tillëeg ttl strateg: 20 l 7 vedr starre udvalgsvarebutikker 

...... Randers 

. . Vedtaget 

Delvis revrsion af omräder eller planemner 

14-01-2013 

. 16-01-2013 

. Link 

.. Planstrateg: 2018 

. Plans tr ategi 20 l 8 

. Randers 

.... Vedtaget 

. Fuld revisan 

. .... 20-05-2019 

.... 29-05-20 l 9 

...... Link 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. Komrnuneplanstrateqr, forslag er indhentet d. 18. august 2021 
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Kornrnuneplantillœg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. Kommuneplantillreg, vedtaget er indhentet d. 18. august 2021 

Kornrnuneplantillœg. forslag 

Se forklanng under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillreg, forslag er indhentet d. 18. august 2021 

Kornrnuneplentilleeg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kornrnuneplanbllasq, wm, vedtaget er mdhentet d. 18. august 2021 

Kornrnuneplantilleeg. vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oolvsrunqer vedr. Kornrnuneplannlíœq. wm, forslag er mdhentet d. 18. august 2021 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende mdentor en spildevandsplan? ··é) 
Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande mdeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus e¡endommene I et 
omräde har iht. kommunens planer og hvilken kloakenngsstatus de evt. planlregges at tà i 
fremtiden. 
Vrer opmrerksom pà at kloaktyper omtalt I planer ikke nedvendiqvis er den samme som de 
aktuelle añebsforhold pá erendornrnen. 

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er mdhentet d. 18. august 2021 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et kloakopland? 

Spildevandsplan: PKOZ.07 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand l0ber 
i hver sin ledning) 
Navn pá ornráde med kloakopland .. .... PKOZ.07 

Eksisterende kloaktype for omrädet. Separatkloakeret (spûdevand og overfladevand leber I hver sin ledning) 

Er der planlagt œndringer af kloakeringen i forhold ti! den eksisterende kloakering i del omräde, hvor 
ejendommen er beliggende?.. . NeJ 

Matr.nr. Sc Sanderbeek By, Sanderbeek 

Andel af matrikelnummeret, der er dœkket af planen .. ............. 100% 

Matr.nr. Sy Sanderbeek By, Senderbeek 

Andel at matrikelnummeret, der er dœkket af planen .. ... 100% 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. . .. Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 
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Opfysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 18. august 2021 

Er matrikelnummeret beliggende mdentor et forslag t1I kloakopland? NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrnrustrativ mynd,ghed ... . .. Kommunen 

Udtrzeden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der t1lslutn1ngspligt t,I offentltg spädevandsforsyrnnq. Denne oplysrunq 
svarer pá, om kommunen evt. er indsullet pà at ophœve tilslutningsretten cg -pligten til 
sptldevandsforsyning helt eller delvist. 

Opfysn,nger vedr. Udtrreden af spildevancstorsyrunq, vedtaget er mdhentet d. 18. august 
2021 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde, hvor kommunalbestyrelsen er mdstillet pá at 
ophœve tilslutninqsretten og -pligten til spildevandsforsyninq hell eller delvist?.. . NeJ 

Kontaktoplysninger 

Aorrurustratw myndtghed .. 

Kontaktoplysrunqer - forklanng 

. .... Kommunen 

..... Kontakt egen kommune 

Udtrzeden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklanng under "Udtrœden af Sptldevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysrunqer vedr. Udtrreden af Spildevandsforsyning, forslag er mdhentet d. 18. august 2021 

Er rnatrikelnumrneret beliggende indenfor et omräde, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at 
kunne ophaave tilslutningsretten og -pligten til spildevandstorsyrunq hell eller delvist?.. NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratrv mynd1ghed. . .... Kommunen 

Renseklasse 

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der grelder i det omräde ejendommen ligger , og 
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlreg skai opfylde. 
Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale 
kloaknet. 

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 18. auqust 2021 

Er matnkelnummeret beliggende ,ndenfor et omräde, hvor der er udpeget renseklasse", .. NeJ 

Kontaktoplysninger 

Adrrnrustratrv mynd,ghed .............•.................... Kommunen 

Kontaktoplysninger - forklanng Kontakt egen kommune 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle atlebstorhold 
Hvilke añebsforhotd er der registreret for eiendorrmen? . 
Atleh til spildevandsforsynmgens renseanleeg 

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. 
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Bebyggede e¡endomme, der er beliggende , et kloakeret omràde kan ,nddeles efter om 
erendommen ligger , et omràde, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befrestede 
arealer) og spildevand (k0kken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rersysterner eller om alt 
bortledes i ét og samme rersvstern. 
Bebyggede e¡endomme, der er beliggende udenfor et kloakeret omràde eller er udtràdt af 
kloakfrellesskab, kan ,nddeles efter den màde sptldevandet behandles. 
Du kan lœse mere om reqistrermq at añebstorhold r BBR pà https://kl.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. Aktuelle aûeosforhoìd er indhentet d. 18. august 2021 

Matr.nr. Sc Senderbzek By, S0nderb~k 
Añebsforholc .. Afl0b ni spilaevandsforsyrnngens renseanleeg 

Matr.nr. Sy S0nderb~k By, S0nderb~k 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndtghed 

r<ontaktoplysninger - forklanng 

............. Kommunen 

Konta-c egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandtocsyrung er der registreret for ejendornrnen? . 
Pnvat vandtorsynngsanleeg 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyrnng en e¡endom er tñkoblet, fx aiment eller 
pnvat aiment vandforsyningsanlreg, brend, vandindv,ndingsanlreg (egen boring), ikke aiment 
vandforsyningsanlreg eller blande! vandforsyn,ng. 

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 18. august 2021 

Matr.nr. Sc S0nderb~k By, S0nderb~k 
vandrorsynmq Pnvat vandforsyrnngsanl~g 

Matr.nr. Sy S0nderb~k By, S0nderb~k 

Kontaktoplysninger 

Adrnmstratv mynd1ghed . Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendornrnen beliggende I et omräde med drikkevandsinteresser7 .. 

Oplysningen viser drikkevandsomràder i kategorierne "Omràder med Srerlige 
Drikkevandsinteresser (OSO) og "Omràder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD 
omràderne er oprindeligt udpeget ud fra f0lgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige 
dnkkevandsbehov skai kunne deekkes af omràderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vasre den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vœre den beds! mulige. 4. Den 
eksisterende indvindingsstruktur skai kunne bevares, samt byomràder med et start antal 
forureningskilder skai kunne udelades. Omrâder med dnkkevands,nteresser (OD) er omràder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformàl men som 
oververende har lokal betydrunq for mindre vandvœrker og erhverv. Der har tidligere vœret 
en afgrrensning af Omràder med Begrrensede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse 
udpeges ikke lrengere. 

Oplysninger vedr. Grundvand - Dnkkevands,nteresser er ,ndhentet d. 18. august 2021 

Matr.nr. Sc S0nderb~k By, S0nderb~k 

···0 
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Er matnklen beliggende I et omràde med dnkkevandsinteresser? ... Ja 

Omrâder pà matriklen: 

Type af ornráde ... Omrâder med dnkkevandsmteresser (l stk) 

Matr.nr. Sy S0nderbcek By, S0nderbcek 
Er matriklen beliggende i et ornràde med dnkkevandsinteresser? ... Ja 

Omrâder pâ matriklen: 

Type af ornráde ... . .. Omrâder med dnkkevandsmteresser ( I stk) 

Kontaktoplysninger 

Admmstratw mynd,ghed ... . .. Kommunen 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter frernseqninq af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger I offentlige registre om 
den pàqeeldende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar pà et sperqsrnàl og evt. et bilag. De hentede oplysninger 
orœsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en raakke 
bilag samt et appendiks, hvor der kan lœses naarmere om oplysningerne, der 
indgar i ejendomsdatarapporten. Endelig pressen eres et overblik over svarene i 
ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pdD t1I elektrorusk v1sn1ng eller udskrift. 

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

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

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 e¡er eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimaarke 
• Kort over vejforsyning 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden gaaldsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registrerei om en e¡endom i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne pá BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold pà ejendommen, ogsâ selvom 
de ikke nedvendiqvis er lovlige. Ansvaret for oplysrnnqernes ngt1ghed pà BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 
ejendommen. 

EnergimëErkning 
Et energimrerke er en vurdering af en byqrunqs enerqirneessrqe tilstand. En bolig, der seelqes, skai have et 
gyldigt enerqimeerke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

Eli nsta llationsrapport 
En ehns allationsrapport er resultatet al en autoriseret etinstaüatervirksornheds gennemgang al bygningens 
elinstallationer under husettersvnsordrunqen, Rapporten giver en protessronel og objektiv gennemgang al 
elinstallationernes tilstand. 
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Byggesag 
En byggesag veorerer nybyggeri, til/ornbyqrunq, eenoret anvendelse eller nedrivrunq (hel eller delv,s). 
Kommunen reg,strerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggenets 
omfang, anmeldelse/anseqninq, tilladelser, päbegyndelse og fuldf0relse. Visse byggesagstyper registreres ikke 
I BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1. apnl 2008 har professionelle bygherrer vœret forpligtet t,1 at tegne en byggeskadefors,knng 
, Iorbmdelse med nybyggen af private helàrsbohqer. Forsiknnqspliqten grelder fra 1. iuli 2012 , nogle 
t1lfrelde ogsâ, när der etableres nye boligenheder i eksisterende byggen. Hvis ejendommen er omfattet af 
byggeskadeforsikring, vil der veere en eftersynsrapport for hhv. t-àrs og 5-ârs eftersyn. 

Olietanke 
Kommunen registrerer oplvsrunqer om olietanke i Bygnings- og boligreg,steret (BBR). Oplysrunqerne stammer 
typisk fra den at ejer eller bruger ,ndsendte tankattest. Del bernœrkes at olietankens registrenng i BBR ikke , 
s1g selv er en garant, for at tanken er lovhg. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. 

Fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygninger , Danmark. Det er bygninger, som skennes at have national interesse. Alle 
fredede bygninger er fredet bâde udvendigt og indvendigt, og der skai seqes om tilladelse t,1 alle rendringer, 
som gar ud over almindelig vedhqeholdelse. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Eiendornsskat opkreeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en prorrnllesats af den laveste at de o 
seneste grundvrerdi ansrettelser. Prornñlesatsen vanerer afhreng,g af kommunen. Derudover kan der, den 
samlede ejendomsskat indgâ grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt Iorskehqe deekninqsbdraq. 

Ejendomsskattebillet 
En ejendomsskattebillet mdeholder oplysninger om ookrœvnmç at den ejendomsskat (grundskyld mv.), som 
ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskatteb,lletten kan ogsá indeholde andre afgifter, der 
opkrœves at kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune t,I kommune, hvilke afgifter der opkrreves v,a 
e1endomsskatteb1lletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrvsninqsordninq at grundskyld. lndefrysrunqen betyder. 
at boligejerne ikke skai betale evt. grundskyldsstigninger nu, men, stedet fâr et Ian pá belebet, som terst 
t,lbagebetales, nâr ejendommen seelqes. 

Ejendoms- og gruncvœrdi 
Ejendomsvurderingen er et sken, hvor Vurderingsstyrelsen tastseetter ejendomsvrerdi, grundvrerdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydrunq for ejendomsskatter(ejendomsvrerdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andel àr, men ejendomsvurdenngssystemet er under 
omlaegning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 21, 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurdenngen, som fremgâr at vurdenngsmeddelelsen, er et sken, hvor Vurderingsstyrelsen fastsretter 
ejendomsvrerdi, qrundveerdi og evt. fradrag for forbednnger. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andet ár, men mdtil der kommer nyt ejendomsvurderinqssvstern. sendes ikke autornansk en ny 
vurdenngsmeddelelse. Derfor KAN vurdenngsmeddelelsen for private ejendomrne veere fra 2011 og for 
erhvervse¡endomme fra 2012. Se seneste vurdering under" E1endoms- og grundvrerdi". 

Forfalden gcEld til kommunen 
Forfalden greld lii kommunen er fortrinsberett,get greld, hvor deter kommunen, der er kreditor. Der oplyses 
typisk om f0lgende former for greld: Ejendomsskat, skorstensfeirunq, rottebekrempelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et greldskrav er fortnnsberett,get betyder, at kravet hrefter pá den faste ejendom uden t,nglysning 
og forud for al anden pantegreld. Fortrinsretten fremgâr at Tinglysningslovens § 4 og en rzekke sektorlove. 

Huslejenzevnssager 
I alle kommuner findes et huslejeneevn. som atqer de tvister, der opstár imellem leiere og udlerere : private 
lejebohger. Nrevnet skai ,ndberette sager til Nrevnsdatabasen. lndberetninqen omfatter sager, som modtages, 
nrevnet den 1. september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens sterrelse. 
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Arbejderbolig 
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslàn til keb af parcellen og ootersel af beboelsen. Lànet 
forfalder lii ubetinget ,ndfrielse ved e¡erskifte, dog kan en efterlevende aegtefœ!le anseqe om gaeldsovertagelse. 
Der er bopaelspligt for eieren pa ejendommen. 

Jard rente 
Ejere af ejendomme, der pàhviler ¡ordremeforpligtelse, skai betale en nalvàrlig afgrft oä 2% af e¡endommens 
kontante grundvaerdi ni staten. Jordrenteforplrgtelsen kan overtages af en keber af e¡endommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan encvicere aflases ved 1ndbetaling ar en atlesnmqssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ans0gnrng yde tilskud til oprydnrng eller gent,lplantnrng af pnvate fredskove, der er veeltet som 
Ielqe ar storme. Tilskuddet gives kun lii skovejere, som har tegnet en basrstorsiknnq mod stormfald. 

Zonestatus 
Zonestatus kan vaere landzone, byzone eller sommerhusomräde. Afhaeng,g af zonestatus kan der vœre 
forskellrge bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skai der fx seqes om landzonet,lladelse 
ved starre byggerr, mens der , byzone afte er lokalplaner, der tastseetter regler om bebyggelse og anvendelse 
af arealer. 

Lokalplaner 
Grunde¡erne má ikke bygge nyt, aendre anvendelse osv. r strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter naboherinq - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med prinapperne I planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den krœves som udgangspunkt for at man r landzone 
mä optere nyt byggeri eller foretage udstyknrng eller aendring i anvendelsen af bestäende bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode oà 1 2 àr og tastlzeqqer de overordnede mäi og retningslin¡er for den 
enkelte kommunes udviklinq. Den udqer rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandlrng 
af en rzekke sager, herunder den konkrete administratron i det äbne land og anseqrunqer om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen anqiver, hvilken forsyningsform, der er til ràdighed for omrâdet. Det kan fx veere naturgas eller 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmnrngstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrädet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har registreret som veerende hhv. offentlige, privat fagllesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysnrnger om disse. 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Transportkorrrdorerne I hovedstadsomrâdet er arealer, der er reserveret tri fremtidige motorve¡e og baner m.m. 
De er en del af den overordnede fysrske planlaggning og har hjemmel i plani oven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke fàr erstatning for de beqrœnsninqer, de fàr päiagt i denn e sarnrnenheenq. Hovedstadsomrädet 
omfatter i denne torbmdelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regronskommune, 
samt Greve, K0ge, Lejre, Roskilde, Solred og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Bal tre Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsynrngssrkkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransmissronsledningen fà forbindelse til gasfelter i Nordseen og gastransm,ssionsnettet i 
Polen. 

Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" 
Udpegningen ar udviklingsomràder i kystneerhedszonen er en ny mulrghed for kommunalbestyrelserne 
til at fremme veekst og udviklrng i de kystneere omrâder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af 
sarnrnenheenqende naturomràder styrkes. 
Udvrklingsomràder er omràder rnden for kystnœmedszonen uden saerlige landskabs-, natur- eller 
milj0interesser. Udviklingsomràder vil som udgangspunkt ikke lrgge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. 

Aktuelle atìebstorhold 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra e¡endommen. 
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Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hvdken form for vandtorsyrnnq ejendornrnen er tilkoblet, fx aiment eller privat aiment 
vandforsyningsanlceg. 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlœg pá ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysrunqer af betvdrnoq for ejendomshandler med henblik pà 
oñentliqqerelse og vrdereqivelse af visse oplysrunqer pá vandforsyningslovens omrâde t1I den faelles oñenthçe 
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Orikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, om e¡endommen er behggende indentar et drikkevandsomräde. Afhaengig af 
dnkkevandsomrâdets kategonsenng kan der vœre begraensninger for anvendelse af arealerne pà 
ejendommen. 

Grundvand - F0lsomme indvindingsomrâder 
Optvsnmqen er etableret for at beskytte drikkevandet mtrat- og sprejterruddelfelsornrne mdvmdmqsomràder. 
Hvrs ejendommen er beliggende indenfor et relsornt mdvmdmqsornràde, kan der vaere begraensninger for 
anvendelse af arealerne pá ejendornrnen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Milj0portals ¡ordforureningsattest viser oplysninqer om jordtorurerunq for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra reqionernes og kommunernes oplysninger om jordtorureninq. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt ¡ordforurening kan vaere betegnet som kortlagt pá hhv. vidensruveau 1 (V1) og/eller vioensruveau 2 (V2) 
i henhold til lov om forurenet jard. Oplysrmqen fremgàr ogsä af ¡ordforureningsattesten. 

Omrädeklassificering 
Byzoneomräder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes ornràdeklassiñcerínq. 
Omràdeklassificeringen er dog ikke nedvendiqvis alud sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden 
om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgá under "Anden viden". Hvis ejendornrnen er omfattet af 
lettere torurerunq, kan der vaere anmeldepligt ved starre [ordflytrunq. 

Pâbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt pàbud pà etendornrnen efter reglerne i lov om forurenet jord. 
Der oplyses om päbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, ¡f.§ 7, nr. 1 1 bekendtqerelse om mdberetrunq af 
jordtoruremnqsdata. 

Fredskov 
När en skov er fredskovspaqtrq, betyder det, at den, der eier skovarealet, til enhver tid har pligt t1I at anvende 
det lii skovbrugsformâl. Med fredskovsphgten f0lger desuden en raekke regler, der ulsamrnen sikrer den 
lanqsrqtede skovdyrkrunq. 

Majoratsskov 
Majoratskov er i f0lge skovloven arealer, der skai holdes under én ejer, Skovmyndiçheden (milj0styrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophaeve majoratsskov noteringen pa hele eller dele at skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan vaere beskyttede naturtyper eller vandleb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende mdentor et omrâde med beskyttet natur, kan der vaere beqrasnsrunqer for anvendelse af 
arealerne pa e1endommen. 

Internationale naturbeskyttelsesomräder 
Internationale beskyttelsesomräder er opdelt I hhv. Ramsaromräder, Fuglebeskyttelsesomräder og 
Habitatomräder. Hvis ejendommen er beliggende indentar et omräde med mternanonale beskyttelsesomrâder, 
kan der vaere begraensninger for anvendelse af arealerne pà eienoonvneo. 

Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pá alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). När en ejendorn 
er noterei med landbruqsphqt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gaelder 
saerlige regler for disse ejendomme f.eks. ved keb og salg. Der er ikke naget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skai anvendes ti! landbrug eller lignende. 
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flapport fa,rd1g 1 8/8 2021 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredrnngsstatus: 
A. Fredet ter 1937 
B. Fredet 1937 eller senere 
C. lkke fredrnngsvrerd,g 1937-56 
D. lkke fredet eller aflyst ter 2009 
u. - 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og [orddiqer, som er beskyttet mod tilstandsrendringer, Jf. museumsloven. 
Oplysningen er vejledende og má derfor 1kke anvendes til at atqere, om der er beskyttede diger i et omráde. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyqqeliruen er en zone oá 300 m omknng skove. Skovbvqqelirnen grelder for alle oftenthqe skove og for 
private skove med et sammenhrengende areal pa rmndst 20 ha Inden for byggel1njen er der forbud mod at 
bygge. 

50- og äbeskyttelseslinjer 
Sebeskyttelsesìirren har til formál at sikre seer som vrerdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorndorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generell forbud mod rendnnger. 
dvs. at der ikke mâ placeres bebyggelse, foretages rendnnger I terrrenet, beplantningen o.I. 

Kirkebyggelinjer 
Klrkebyggelin1en er en 300 m beskyttelseszone mált fra kirkebygningen. Den skai sikre, at der ikke optares 
bebyggelse over 8,5 m, som vrker skremmende pà kirken. 

Klitfredningslinje 
Klitfredrunqslirqen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke nlladt at rendre tilstanden af klitfredede arealer eller at udave aktiviteter, der kan tere til eqet risiko 
for sandfiugt. 

Strandbeskyttelsesl inje 
I àbne landskaber ligger strandbeskyttelseshnjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede omräder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseshrqe ma der blandt andel ikke placeres bebyggelse som 
fx bygrnnger, skure, campingvogne og master eller foretages rendnnger i terrrenet, tilplantrnng eller hegrnng. 
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Kort over vejforsyning 

Vejtorsyrung ornknng matr.nr. Sc, Senoerbœk By, Senderbeek 

Oplysninger om ve¡forsyrnng er indhentet d. 18. august 2021. 
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© Styrelsen or Dataforsyning cg Effektivi' 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat freiles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat freiles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som veimyndiqheden har registrerei som veerende hhv. offentlige, private freiles eiler 
private/almene/udlagte private freiles. Status for veje/stier uden farvemarkenng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 

69 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejtorsynmg omkring 11au.nr Sy, Senderbœk By, Senderbœk 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 18. august 2021. 
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Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat freiles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat freiles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejrnyndiqheden har reg,streret som vœrende hhv. offentlige, private freiles eiler 
private/almene/udlagte private freiles. Status for veje/stier uden farvemarkenng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysrnng om disse. 
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Den 18-08-2021, kl. 07: 59 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret pâ de informationer, der er registreret i den frellesoffentlige 
landsdrekkende database pá jordforureningsomrädet, DKjord. 

Attesten er baseret pà en s eqninq om en specifik matrikel. I attesten bruges ogsä begrebet 
"lokalitet", der kan drekke over fiere matrikler eller eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsä grelder for matriklen. Se derfor pà 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bereres af lokaliteten. 

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

Der er s0gt pá f0lgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Sanderbssk By, Senderbaak 

Sc 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

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

V 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

l Region Midtjylland har for nuvrerende ingen oplysninger om jordforurening pá den pâgreldende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af omrädeklassificering. 

Der er pá denne matrikel ikke igangvrerende pâbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 K0benhavn V, 
www.miljoeportal.dk 

li Ldgeet E'ter Kortle:.gning 

li Udgae-t For Kortlœgnmg 

li .. ord.:or,JrE-ning V2 
• FO Nuenceret 

• F 1 tcuencsret 

li F2 Nuanceret 

li ..;Crd;OflJf€:11Hlg \/1 

Lokahseret (uafk.taret) 

, Pebud - Aktrv 

Pebud - lœnqerverende vrtker 

40adf30a-5404-499e-9c 7f-02508c 7 eeb52 
Side 1 af3 
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. •t. Den 18-08-2021, kl. 07:59 

Kontaktoplysninger 
r~ F:·1, i' , ].1îrc1;7'! 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemrerkning 

Adresse 
Mail 
Web 
Bemrerkning 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 

www.jordmidt.dk 

Man ber ti lii ge danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 
her lindes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortlœqninq. Disse lokaliteter kan terst lindes pà 
Danmarks Miljep ortal nâr der er truffet afg0relse om kortlasqninq. 

Laksetorvet I 8900 Randers 
randers.kommune@randers.dk 

http ://www. rand e rs .d k/F rant End .as px?i d =5 7 84 

Hvis din grund ikke er omfattet af omrâdeklassilicering i denne attest, kan 
det skyldes at din kommune end nu ikke har gjort data tilg¡¡¡ngelige pà 
Danmarks Milj0portal eller at data ikke er opdateret. 

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

40adf30a-5404-499e-9c7~02508c7eeb52 
Side 2 af 3 
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• ì ) .. . l ' Den 18-08-2021, kl. 07:59 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt pà vidensniveau 1 (V 1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk vi den om aktiviteter pà area let e lier 
aktiviteter pá andre arealer, der kan have veeret kilde !il jordforurening pá areale!. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pà vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der q er, at det med 
he] grad af sikkerhed kan lregges til grund, at der pá area let er en jordforurening af en sàdan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pà mennesker og rnilje. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som end nu ikke er i vurderet i forhold til kortlregning. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis vœre historiske oplysninger vedrerende tidligere aktiviteter pà en grund eller 
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortlregning af en grund eller i en status som "Udgàet f0r kortlregning" 

Nuancering 
Nuancering af kortlregning pá V2, pà baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udqer e lier kan udqere for den aktuelle 
anvendelse !il boligformàl 

Udgäet Etter Kortlregning 
Forureninger, som har vasret kortlagt pá vidensniveau 1 eller 2, men som er udgáet af kortlregningen 

Udgäet F0r Kortlregning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sá de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har veeret vurderet om de skulle kortlregges som mulig forure net (V1) men hvor lokaliteten frikendes pá 
baggrund af de historiske oplysninger. 

Omrädeklassificering 
Omràde, hvor jorden antages at veere lettere forure net, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som omràde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omràdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pá kort. I enkelte til frelde kan unejaqtiqheder eller rendringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pàvirker informationer om omràdeklassificering herpá. Hvis atiesten indeholder 
oplysning om omràdeklassificering, inkl. analysefrie omràder, som forekommer ukorrekt, sà kan du fà et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangvrerende pábud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordforureningsloven. De! kan veere enten et aktiv! pábud eller et pàbud, hvor 
der alene er lrengerevarende vilkàr (f. eks. belregning eller monitering). Nàr et pàbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pàbud efter jordforureningsloven jf. reg lerne i Bekendtqarelse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pàbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan op lyse om pàbud efter andre hjemler og pàbud, som er meddelt tidligere, nàr de er igangvrerende. 

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

40adf30a-5404-499e-9c7~02508c7eeb52 
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DanmdrkS> MilJcfport1I 
T Den 18-08-2021, kl. 07:59 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pá de informationer, der er registreret i den fagllesoffentlige 
landsdeekkende database pá jordforureningsomrädet, D Kjord. 

Attesten er baseret pä en s aqninq om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsä begrebet 
"lokalitet", der kan deekke over fiere matrikler eller eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nadvendiqvis ogsä gaglder for matriklen. Se derfor pá 
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. 
Bemœrk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er saqt pà f0lgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

S0nderbagk By, S0nderbagk 

Sy 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

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

r ,' 

38 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvœrende ingen oplysninger om jordforurening pà den pàqœldende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af omrädeklassificering. 

Der er pà denne matrikel ikke iqanqvœrende pàbud efter jordforureningsloven. 

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

N 

A 
li Udgeet E fter Konlœgn,ng 

li Udgaet For Kortlœgn1ng 

li Jordfornren1ng V2 

• FO Nuenceret 

• F 1 Nuanceret 

F2 Nuanceret 

li Jardforure,rnng V1 

Lokahseret (uafklaret) 

Pebud - Aktiv 

Pebud - lœngervarende vllkor 

0966eb0c-5d98-407d-bab8-3b4923e992a1 
Side 1 af 3 
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Danmarks í'v'l I ljc5'porta I 
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Kontaktoplysninger 
fr . ~,t, 1', !-fil_'Vf. I • - 

Adresse 
Mail 
Web 
Bemrerkning 

Adresse 
Mail 
Web 
Bemrerkning 

Den 18-08-2021, kl. 07:59 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 

www.jordmidt.dk 

Man ber ti lii ge danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med korfüegning. Disse lokaliteter kan terst findes pá 
Danmarks Miljaportal nàr der er truffe! afç eretse om kortlregning. 

Laksetorvet \ 8900 Randers 

randers.kommune@randers.dk 

http://www.randers.dk/F rontE nd .aspx?id=5 784 

Hvis din grund ikke er omfattet af omràdeklassificering i denne attest, kan 
del skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgrengelige pà 
Danmarks Miljaportal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 K0benhavn V, 
www.miljoeportal.dk 

0966eb0c-5d98-407d-bab8-3b4923e992a1 
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Den 18-08-2021, kl. 07:59 

Bilag 

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

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pà vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der qar, at det med 
haj grad af sikkerhed kan lcegges til grund, at der pá areale! er en jordforurening af en sädan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pá mennesker og rnilje. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortlcegning. 
Uafklarede op lys ni nger kan eksempelvis veere historiske oplysninger vedrnrende tidligere aktiviteter pá en grund e lier 
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortlcegning af en grund eller i en status som "Udgäet ter kortlcegning" 

Nuancering 
Nuancering af kortlcegning pá V2, pá baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udçer eller kan udqare for den aktuelle 
anvendelse til boligformäl 

Udgäet Etter KortlëBgning 
Forureninger, som har veeret kortlagt pà vidensniveau 1 eller 2, men som er udgäet af kortlcegningen 

Udgâet F0r KortlëBgning 
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 kortlcegges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pá 
baggrund af de historiske oplysninger. 

Omrâdeklassificering 
Omräde, hvor jorden antages at vesre lettere forurenet, ud peg et jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som omräde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omrâdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pá kort. I enkelte til Iœlde kan unejaqtiqheder eller cendringer 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, sá kan du tá et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangvrerende pâbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et päbud efter jordforureningsloven. Oet kan veere enten et aktiv! p àbud eller et päbud, hvor 
der alene er lcengerevarende vilkär (f. eks. belcegning eller monitering). När et päbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pâbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i B ekenotçerelse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. päbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om pàbud efter andre hjemler og pábud, som er meddelt tidligere, när de er igangvcerende. 

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

0966eb0c-5d98-407d-bab8-3b4923e992a1 
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Version januar 2019 

K0BERVEJLEDNING - TV ANGSAUKTION 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 pa auktionsmedet. 

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

Salgsopstillingen kan ses pa 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 
beleb, 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 
pa 0,5 % af budsummen og sterstebelebet. Hertil 
kommer udgifter ti! tinglysning. 

3. Budgivningen 

Alle kan byde pa en tvangsauktion. 

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

Byder man for andre, skai man medbringe skrift 
lig original fuldmagt. 

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 
iigger, at man kan opfylde sit bud. 

Bud pa auktion er bindende. Bud pa 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) 

• 1i4 af de dœkkede hœftelser, der kan krœves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• sterstebelebet 

I salgsopstillingen findes en forelebig 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 
pa, at man kan fâ mulighed for at gai banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

Pa auktionsmedet vil fogedretten normalt tillade, 
at hejestbydende für en frist pa op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker 
hed for omkostningeme til et nyt auktionsmede 
("den li lle sikkerhed"). Belebet udger norrnalt op 
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til 10.000 kr. og fastsœrtes affogedretten 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 
pa bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

V œr opmœrksorn pa, 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 atholdes. 

6. Räderet over ejendommen 

En keber far ferst râdighed over ejendommen, nâr 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkârenes opfyldelse. 

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

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

7. Auktionsskade 

Via www.tinglysning.dk kan keber selv oprette et 
auktionsskede, nâr auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Kaber 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 
sterstebelabet. 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 skal videresœlges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskede, 
hvorved retten til at fâ udstedt auktionsskede 
overdrages. Transportskedet skai ogsâ vedhœftes 
sammen med de andre dokumenter. 

Kober skai selv serge for at fa tinglyst auktions 
skedet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udœkkede hœftelser. 

Du kan lœse mere om digitale auktionsskeder her 

Kaber skai endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKA T.dk - 
tinglysningsaf gi ftsvej ledningen. 
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V ejledning i brug af salgsopstilling 
Prloritetsopqerelsen 

1. Kolonne 
Fordring opgjort pr. 
auktionsdato. 

2. Kolonne 
Restgreld pa tiœttetset, der kan 
.forventes overtaget med tillreg 
af uforfaldne renter. 

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

4. Kolonne 
Hœttelser, der krœves indfriet. 

Bemœrk: 

Afgifter m. v. ti/ del offentlige, 
}fr. vilkarenes pkt. 6C: 

lndeholder en opqerelse af den páqœldende fordringshavers tilgodehave nde pr. auk 
tionsdagen med renter samt evt. pàlebne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlœg rn.v., jfr. vilkârenes pkt. 6A. Hvis belebet er ansai skensrneessiqt, skai de 
fremgâ af bemœrkningerne lii hœftelsen. 
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 el Ier lig summen af kolonne 4. 

lndeholder restgaald, der kan overtages af auktionskeberen, sâfremt denn e ikke er 
panlhaver eller pà anden mâde berettiget, idei disse rettighedshavere kan have en 
seerliq retsstilling, f.eks. i hen hold til tvangsau ktionsklausul. Realkreditlân kan principie!! 
krœves indfriet, men keber vil normalt fâ tilladelse til at overtage disse lân. Disse län 
skai derfor medtages i den ne kolonne. 

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

lndeholder beleb. der skai be tales inden 6 mâneder efter auktionens slutning. 

Pä auktionen foretages en endelig opqerelse af kravene. Säfremt der pá auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anferte, skai opstillingen een 
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskeberen skai efter erhvervelse af ejendommen pà endelig auktion uden 
hensyn lii de i auktionsvilkärene anferte frister belale fremtidige terminsydelser pà 
hzeftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hœftelser greldende 
vilkär. 

Auktionsafgiften udqer 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillreg af, 
hvad der skai udredes udover auktionsbuddet samt vrerdien af privatretlige 
byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskedet er afgiftsfri. 

Ved indlevering lii tinglysning betales en registreringsafgift, som udqer 0,6% + kr. 
1.750. Afgiften forhejes lii neerrneste 100 kr. 

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i sterstebelebet, der skai erlregges udover 
auktionsbuddet i hen hold ti! salgsopstillingen. 

79 
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Bekendtgarelse 1978-12-15 nr. 652 
om tvangsauktionsvilkâr 

(fast ejendom), 

som œndret ved bkg 1982-03-31 nr. l 21, bkg l 989-12-18 nr. 866, bkg 1990-12-2 l nr. 896, bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 20 l 6-02-26 
nr. l 85 og bkg 2020-03-26 nr. 316 

I medfer af § 570, stk. I, i lov om rettens pleje,jf. lovbekendtgerelse 
nr. 938 af l O. september 20 I 9, fastsœttes: 

§ 1. Tvangsauktion over fast ejendom ska! afholdes pâ 
justitsministeriets tvangsauktionsvilkâr, jf. bilaget til 
bekendtgerelsen. 

§ 2. Bekendtgerelsen trœder i kraft den I. januar l 979 og rar 
virkning for tvangsauktioner, der atholdes i henhold ti! anmodninger 
indgivet ti! fogedretten efter den I. 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 anlieg af 
enhver art, der herer til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomme tillige ejendommens besœtning, 
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 e Iler en del af denne er udlejet, kan keber 
efter ejendommens overtagelse krœve den !eje, der ikke er 
betalt pâ auktionstidspunktet. 

Kaberen kan ikke gare krav pâ forudbetalt !eje, 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 medfelgende leseres 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 sandsynligger, at han kan opfylde sit bud. 
Er der tale om et momspligtigt salg, ska! det endelige bud, som 

antages, tillœgges moms 
Minimum for overbudene fastsœttes af fogedretten. 

Ejendommen sœlges ti! den hejstbydende, hvis dermes bud antages 
(se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skai atholdes. 
Enhver, der har afgivet bud pa fürste auktion, er bundet af sit bud, 

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

5. Ejendommens overtagelse 
Keberen overtager straks ejendommen. Har keberen fâet udsœttelse 
ti! at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene, overtages 
ejendommen dog farst, nâr sikkerheden er stillet. 
Keberen s0rger selv for - om nadvendigt ad retslig vej - at blive 

indsat i besiddelsen af det sol gte. 
Fra det tidspunkt, keberen 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. Kaberen 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. Kaberen beta/er de hœftelser, der kan krœves udbetalt. 
Beleb, der skai betales efter pkt. b, betales inden 6 rnâneder efter 

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

ligesom han bœrer eventuelt 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 koberen, nâr 

der bliver fuld dœkning til de pâgœldende län. 
Pantegœlden forrentes fra datoen for den fürste 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 ordiniere 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. l, i lov om 
friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, der overstiger, 
hvad der krœves til dœkning af panthaverne med tillœg af 
friplejeboligleveranderens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden. 
Keberen betaler et eventuelt overskydende beleb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forrentes med en ârlig 
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rente, der svarer ti! den fastsatte referencesats med et tillaeg pa 7 
pct. Som referencesats anses den officielle udlânsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den I. januar og den I. 
juli det pâgœldende âr, 

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og starrelsen af de omkostninger, 
som keberen skai betale ud over auktionsbudet. Det samme gaelder 
skatter, afgifter, byrder, haeftelser og andre pligter, som keberen 
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. 
Af krav, der typisk skai udredes eller overtages ud over 

auktionsbudet, kan saerligt naevnes: 

a. Auktionsrekvirentens udlaegsomkostninger og omkostninger 
ved gennernferelse af auktionen, herunder salaer ti! advokat 
samt honorar ti! en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salaer og rejseomkostninger til repraesentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrerende a og b er det en betingelse, at de pâgœldende 
rettighedshavere far andel i auktionsbudet. Ved delvis daekning 
nedsaettes salaerkravet forholdsmaessigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dedsbo, hvori 

gaelden ikke er vedgâet, betales dog altid fuldt rekvirent-salaer. 

c. Ejendomsskatterestancer. 
d. Brandforsikringsbidrag. 
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
f. Op haevet. 
g. Ophaevet. 
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. 

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

j. Krav, der i henhold ti! lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er 
gaeldende mod enhver uden tinglysning. 

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

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

et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og e naevnte 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 afpenge eller bersnoterede 

vaerdipapirer, ved bankgaranti eller pâ anden rnâde, som godkendes 
af fogedretten. 
Sikkerhedens sterrelse skai svare til: 

a. Restancer mv.,jf. pkt 6.A litra a, 
b. 'f.. af de haeftelser, der kan kraeves udbetalt, jf. pkt 6.A li tra 

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

6.8. 
Sikkerheden kan dog hverken vaere mindre end et ars renteudgift 

af de overtagne prioriteter e Iler mindre end vaerdien af det tilbeher, 
der medfelger ejendommen, med tillaeg af Y, ars lejeindtaegt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendomme dog med ti l laeg af I ârs forpagtningsafgi ft. 
Enhver, der opnár daekning ved auktionen, kan for sit 

vedkommende bâde für og efter derme give afkald pâ 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsaette en mindre sikkerhedsstillelse end oven for 
naevnt. Sikkerheden kan dog ikke vaere mindre end I ars renteudgift 
af de overtagne prioriteter. 
Stilles den kraevede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og 

hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i stedet udsaette 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 
vaere forbundet med afholdelse af nyt auktionsmede. 

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

har givet afkald pa sikkerhedsstillelse, kraeve, at den af keberen 
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fardeles blandt de 
berettigede i den rœkkefelge, de har krav pâ at blive fyldestgjort. 
Bringer dette ikke keberens misligholdelse til opher, kan der 
herefter kraeves afholdt misligholdelsesauktion. 
Begaeres sikkerheden ferst realiseret efter afholdelse af 

misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes ti! daekning 
af det tab, der er opstâet ved, at der er budt mindre pâ 
misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskade 
Nâr keberen godtger, at auktionsvilkârene er opfyldt, kan han 
kraeve, at fogeden udsteder auktionsskede til ham. Kaberen skai 
tage skade pa ejendommen inden l ar efter auktionen. 
Keberen betaler selv de omkostninger, der matte vaere forbundet 

med udstedelse af skedet, dettes tinglysning, overtagelse af 
haeftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke 
opnâede daekning pâ auktionen. 

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

11. Sœrlíge vilkâr: - - - 
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