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Salgsopstilling
(kßbsnf:fgle)
til brug for

tvangsauktion over fast ejendom
Udarbejdet af
Advoketrâaet og Dansk ejendomsmœglerforening

J.NR. 110-98407 - AS 54-181/2022
Ejendommens matr.nr.: Sc og Sy Senderbeek By, Senderbœk
beliggende:

Byvejen 22, 8920 Randers NV

Tilherende:

Peter Stidsen

boende:

Byvejen 22, 8920 Randers NV

Auktionstidspunkt:

26-10-2022 klokken 10:00

Auktionssted:

Retten i Randers, rnedelokale 21, 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

Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:

Ikke foretaget

Areal ifßlge tingbogen :

2578 (samlet areal)

Forsikri ngsforhold:

Topdanmark - police nr. 9500-520-849

Ejendomsskatter
og afgifter for äret
andrager og omfatter:

2022
8.022,67

heraf grundvëerdi:

heraf vej:

Forslag til seerl ige
vilkär ifßlge auktionsvilkârenes pkt 10 og 11. Nej
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
Se vedhœftede bilag

Lejemäl:
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):

Se vedheeftede bilag

1

O

kr. 119 .100,00

Prioritetsopgerelse
PANT- OG UDLA:GSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, rentesats,
nr./serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks.
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.

1. Fordring

2. Restgëeld

3. Restancer 4. Heeftelser

opgjort pr.
auktionsdato

pâ heeftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillaeg af uforfaldne
renter

og evt.
ejerskifteafdrag pâ
hœftelser, der kan
forventes overtaget.

der kraeves mdfriet.

Transport
Haeftelse nr. 1.: Totalkredit A/5, CVR-nr. 21832278, Kalvebod Brygge 13, 1780 K121benhavn V.
Pantebrev stort kr. 676.000,00, obligationslän til rente 3,5%, rnutiqhec for
afdragsfrihed - se vedhaeftede auktionsopçerelse

i alt ved
budsum kr.
Haeftelse nr. 2.: Sparekassen Danmark, CVR-nr. 64806815, 0stergade
15, 9760 vrâ.
Ejerpantebrev stort kr. 200.000,00, til rente 9,5%, rentetilpasning - se
vedhaeftede aukttonsopqerelse.
E-mail: cl@spard.dk

666.460,23

29.002,99

0,00

695.463,22

666.460,23

29.002,99

0,00

0,00

0,00

123.510,16

29.002,99

123.510,16

123.510,16

818.973,38

i alt ved
budsum kr.
Haeftelse nr. 3.: Jess Kidmose Brandstrup, Byvejen 37, Senderbeek.
8920 Randers NV.
Udlaeg stort kr.9.159,00 - medtaget for tinglyst beteb

i alt ved
budsum kr.
Haeftelse nr. 4.: Jess Kidmose Brandstrup, Byvejen 37, senoerbœk,
8920 Randers NV.
Udlaeg stort kr. 11.089,00 - medtaget for tinglyst beleb

Haeftelse nr.:

i alt ved
budsum kr.
Haeftelse nr.:

i alt ved
budsum kr.
Haeftelse nr.:

i alt ved
budsum kr.

2

666.460,23

9.159,00

0,00

0,00

9.159,00

828.132,38

666.460,23

29.002,99

132.669,16

11.089,00

0,00

0,00

11.089,00

839.221,38

i alt ved
budsum kr.

Transport

695.463,22

666.460,23

29.002,99

143.758,16

Afslutningsside

1. Fordring

2. Restqeeld

3. Restancer

4. Ha!ftelser

PANT- OG UDL/EGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe,
rentesats, nr./serie/afd., indestâende til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m. v.

opgjort pr.
auktionsdagen

oâ heeftelser, der
kan ferventes
overtaget med tillaeg
af uforfaldne renter

og evt.
ejerskifteafdrag pä
heettelser, der kan
ferventes overtaget.

der kreeves indfriet.

Transport

666.460,23

29.002,99

7,62

0,00

0,00

7,62

i alt ved
budsum

839.229,00

666.460,23

29.002,99

143.765,78

kr.

839.229,00

666.460,23

29.002,99

143.765,78

839.221,38

Hëeftelse nr. S.: Hornoeek El-forretning A/5, CVR-nr. 20815744 v/Lou
Advokater P/5, 0stergrave 4, 8900 Randers C.
Udlaeg stort kr. 6.683,00 - se vedhaeftede opqerelse.
E-mail: aa@lou.dk

A. Total

B.

143.758,16

Stßrstebeltbet,

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

21.800,00

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

21.800,00

Geeld, der kan overtages
(sterstebelebet

0,00

- kontantbelebet):

om art og afvikling oplyses:
Det under B anferte sterstebeleb
a. rekvirentens udleeqs- og
auktionsomkostninger
( saleerer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
rnedesaleerer m.v.

fremkommer

sâledes:

kr.

21.417,35

kr.

0,00

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

4. andre offentlige bidrag

kr.

0,00

5. vandafgifter

kr.

0,00

6. brandforsikringsbidrag

kr.

345,67

kr.

0,00

kr.

0,00

7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen

8. andet, jfr. specifikation

l. ejendomsskatter

kr.

16,05

2. vejbidrag m.v.

kr.

0,00

3. kloakbidrag m.v.

kr.

0,00

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

Ved et auktionsbud
sikkerhedsstillelsen,

pâ kr. 390.000,00 (beregnet efter ejendomsvaerdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udqer
jfr. vitkârenes pkt. 7 kr. 50.900,00.
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Lou Advokater
0stergrave 4, 3.
8900Randeers C
Telefon

70 300 500

OPG0RELSE OVER REKVlRENTOMKOSTNlNGER

VED TVANGSAUKTION

Beregningsgrundlag:
Kontantveerdi

kr.

+ 25°/o

-=kr'-'-·----~9'-'-7~.5~º~º"-'·º~º

390.000,00

lait

sr,====4='8~7='.5""0""'0"""'.o=o

Rekvi rentom kostni nger:
A.

lncassoomkostninger

B.

incl.

moms

kr.

1.625,00

Fogedgebyr

kr.

750,00

Evt. fogedgebyr udkerende

kr.

C.

M0desalëer udlëeg

kr.

1.000,00

D.

Auktionsgebyr

kr.

1.500,00

E.

Gebyr ejendomsdatarapport

kr.

F.

Annonceudgifter

kr.

187,50

G.

Hândterinq

kr.

150,00

H.

Rekvirentsaleer:

kr.

11.781,25

Statstidende

og rnanqfoldiqqerelse

Grundtakst

af salgsopstilling
kr.

70,00

6.500,00

Med et tilleeq pâ 0,6% af be-

I.

regningsgrundlaget.

sr,--~2~.9=2=5~,0~0

lait

kr.

9.425,00

+ moms

kr.

2.356.25

Evt. saleer og omkostninger

til sagkyndig/beskikket

advokat

J

kr.

Befordringsudgifter

til besigtigelse,

tvangsauktion,

forberedende mede, registreringsforretning
K.

Diverse tilkendte

evt.

m.v

103,60

rnedesaleerer, f.eks. rnedesaleer ved

registreringsforretning

L.

kr.
kr.

ltvang

~kr~.

I a lt

4~.2~5~º~º~º

,,,,kr==.
======2,.,,1==.4=1=7-,3=5

Sâfrernt budsummen overstiger kr. 390.000,00 (Den offentlige ejendomsveerdi) vil rekvirentsaleeret foreqes i henhold til budsummen.

Sikkerhedsstillelse

ved et bud pâ kr. 390.000,00 ( ejendomsveerdi)

Restancer

kr.

29.002,99

Frivœrdi

kr.

0,00

1/4 heeftelser

kr.

0,00

Sterstebeleb (minus depositum)

kr.

21.800,00

l alt ( oprundet til neerrneste 100)

kr.

50.900,00

J.nr. 110-98407 0/EJ Rekvírentopqerelse 20. september 2022
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Beskrivelse

af ejendommen

matr.nr. Sc og Sy S0nderbé1!k By, S0nderbél!k
beliggende

Byvejen 22, 8920 Randers NV

A:ldre pudset/delvist redt murstenshus med belqeeternittaq, oprindelig bindinqsvœrkshus. If0lge
BBR-ejermeddelelseer bygningen opfert i 1890, til-/ombygningsfü 2002. Bebygget areal 199 m2,
samlet andet areal 59 m2, heraf indbygget garage 29 m2 og indbygget udhus 30 m2, samlet boligareal 140 m2.
Inde holder:
Entre med treeloft og laminatgulv,
med spiseplads, laminatgulv,

under modernisering. Stue med treeloft og laminatgulv. K0kken

trœloft, indbygningsovn mrkt. Samsung, keleskab. ernheette mrkt.

Zanussi, bordkomfur og opvaskemaskine mrkt. Siemens. Soveveerelse med treeloft og laminatgulv.
Badeveerelsemed klinker, karbad, bruseniche. To berneveerelser med treeloft og laminatgulv. Geestetoilet. Vaskerum med klinker, vaskemaskine mrkt. AEG og terreturnbler mrkt. Beko.
Revner pâ bagsiden af ejendommen.
Der tages forbehold for tilstedeveerelse af ovenneevnte hârde hvidevarer, deres funktionsdygtighed
samt tredjemandsrettigheder.
Det preeciseres, at ovenneevnte delvis er baseret pâ udskrift af BBR-ejermeddelelsensamt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestâs for oplysningernes rigtighed.
Registrering af BBR skai beskrive de faktiske forhold. Udskriften er sâledes ikke bevis for, at qeeldende love og bestemmelser er overholdt.
Lov om fortrydelsesret ved keb af fast ejendom qeelder 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 forefindes, uden at kunne g0re ansvar for fejl og mangler qeeldende overfor fogeden, rekvirenten eller
dennes reprœsentant, Hvorvidt der kan g0res ansvar qeeldende overfor andre, beror pâ lovgivningens almindelige regler.
Det berneerkesendvidere, at auktionskeber selv skai drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette
gëelder uanset, om auktionskeber modtager opkreevninqskort eller ej.
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Edith Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Carsten Jensen
21. september 2022 08:17
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Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Advokat (H)
Direkte tif. +45 40 54 64 24

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

BBR-Meddelelse

Byggesag og Ejendomsskat

(Udsknft af oplysninger fra Bygn,ngs- og Bohgreg,strel)

-:::::::.~

A/sender
Randers Kommune .. Byggesag og E1endomsskat
Odinsgade 7 8900 Randers C

Kommunem ..

Komm.malt e¡endoms nr.

Udsknft dato

730

4729

15-09-2022

BFE-nr.

9031249

BBR adresse.
Byve¡en 22 (Ve¡kode. 0261 ). 8920 Randers NV

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.
Feil

etler

mangler i udsknften bed es meddeU hl kommunen vta e-.ma,ladressen bbr@randers.dk eller telefonnr 89151565

r 89151365

Oplysninger om grunde
Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 0261), Senderbask, 8920 Randers NV
Ejerforhold·

Privatpersoner

eller ,nteressentskab

Vand & afleb

Grundareal
1062 m2

Matrikelnr.

Ejerlav

Sy

S0NDERBJEK

BY. S0NDERBJEK

Ejendom
BFE-nr:

9031249

Kommunal!

ejendoms

nr: 4729

ejendoms

nr : 4729

Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 0261), Sanderbeek, 8920 Randers NV
Ejerforhold:

Privatpersoner

eller mteressentskab

Vand & afleb
Vancforsyrunq:
Añebsforhotd:

Privat vandforsvnroqsanleeç
Atleb til spildevandslorsyningens

renseanlaag

Grundareal
1516 m2
Matrikelnr.

Ejertav

Sc

S0NDERBJEK

BY, S0NDERBJEK

Ejendom
BFE-nr.:

9031249

Kommunal!

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1
Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 0261), Senderbœk, 8920 Randers NV
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120)
Matrikelnr.-

Sc

Beliggenhed

Landsejerlavsnavn:

{kvalitet):

Opf0relsesar:

Sikker

S0NDERBJEK

BY. S0NDERBJEK

1890

Til-/ombygningsar:

2002

Antal etager u. kaalder & tagetage:

Antal helarsboliger

med kekken:

Antal helarsboliger

uden kekken: O

Materialer
Ydervaaggens

materiale:

Tagdaakningsmateriale:
Kilde til bygningens

Mursten
Fibercement

materialer:

herunder asbest

Oplyst al ejer (eller dennes repraasentant}

Areal i grundplan

m2

Samlet andet areal

Bebygget areal

199

Samiel

O

Overdaakket areal

Areal i hele bygningen
Samiel bygningsareal

(excl.

kaalder

& tagetage)

BBR

BBR adresse:
Byvejen 22 (Vejkode:

m2

andel areal

Heraf affaldsrum

59

o

i terraan

m2

Heral indbygget garage

199

Heral indbygget carport

29

o
30

Heral mdbyqqet udhus

0261 ).8920 Randers NV

12

Kommunenr.:
0730

Bygningensarealanvendelse

m2

Samiel boligareal

140

o
o

Heral areal af lovlig beboelse i kaalder
Samiel erhvervsareal

o

Heral erhverv i kaalder
Antal etager u. kaalder & tagetage

Kommunal!
4729

Ejd.nr.:

Udskriftsdato:
15-09-2022

Side:

1 /4

Heraf udnyttet tagetage

o
o
o
o
o

Kilde lii bygn,ngsarealer-

Oplyst af e¡er (eller dennes reprresentant)

Sam/et krelderarea/
Heraf udnyttet krelder
Heraf dyb krelder
Samiel tagetageareal

I

o
o
o
o
o

Heraf lukkede overdrekrnnger
Heraf ,ndbygget udestue el. lign.
Heraf udvend1g efter ,solering
Heraf evnqe arealer
Heraf ,ndbygget garage i krelder

Energioplysninger
Varmeinstailat,on:

Centralvarme

Opvarmningsmiddel:

med en fynngsenhed

Flydende brrendsel

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder
Adresse: Byvejen 22 (vejkode: 0261), Senderbeek, 8920 Randers NV
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120)
Samiel areal:

140m2

Enhedens erhvervsareal

O m2

Enhedens bollgareal.

140 m2

Andel areal:

O m2

Enhedens andel af freiles adgangsareal:

O m2

Enhedens andel , freiles bollgareal.

Om2

Areal af lukket altan/udestue

O m2

Areal af aben altan/tagterrasse.

O m2

Tinglyst areal fra Matriklen:

O m2

Egentlig beboelseslejllghed

med eget kokken

Ki/de til area/er: Oplyst af e¡er (eiler dennes reprresentant)
Antal vrerelser:

4

Antal toiletter: 1
Antal badevrerelser:
K0kkenforhold:

BBR

Eget kekken med añeb

BBR adresse:
Byvejen 22 (Vejkode:

0261),8920

Randers

NV

13

Kommunenr.:

Kommunal!

0730

4729

Ejd.nr.:

Udsknftsdato:

Side:

15-09-2022

214

Kortmateriale

?Cm

,~------------

--

------

BBR punkter
I

B#

, T#

r-

Bygningsnummer

o

Sikker placering

Teknisk anlzeg nummer

o

Nœsten sikker placering

-

-

NY

Nybyggeri

*

Bygning pá fremmed
1.

-

--

--------

--

grund

•

---

-

Usikker

placering

---

Linjer i kortet

Belìggenhed

Ejendom

-

---

Jordstykke1

-

Bygningsomrids,

nejagtlgt?

Bygningsomrids,

unejagtigt '

Jordstykke drekker over udstrrekningen af det enkelte matrikelnummer.

2. Bygningsomridset er nejaqtiqt, nar dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
3. Bygningsomridset er un0jagt1gt, nar dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
Ou kan fa et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen pa https:/lkort bbrdk
Kortmaterialet er automatisk genereret pa baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.
Kartet ,ndeholder de nyeste offentligt tilgrengelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

BBR

BBR adresse:
Byvejen 22 (Vejkode: 0261),8920

Randers NV
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Kommunem.:
0730

Kommun alt Ejd.nr.:
4729

Udskriftsdato:
15-09-2022

Side:
3/4

BBR er del landsdrekkende
Matnkelkortet

register over Bygnings- og boliqopìysrunqer

er en visning af Matnkelreg,stret.

hvad angar skellenes nejaqtrqe geografiske

Se mere pa https.//bbrdk/ejere

sa de enkelte matnkulrere

arealer (matnkelnumre,

vejlitra mv.) kan idenhficeres.

Matrikelkortet

placenng. og skellene fai der ikke alud sammen med de synlige grrenser i landskabet.

er et vejledende kort.

Se mere pa

https://gst.dklmatnklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkivl.
GeoDanmark

er et samarbejde

af luftfotos og bygningsomrids.
vrere forsinkelser

, registreringen

mellem kommunerne og Styretsen for Datatorsyrunq
Vrer opmrerksom

pa, at disse luftfotos

og Effektrvrsennç om at kortlregge Danmark. GeoDanmarks-data

optages om foraret, og at byqrunqsornnds

opdateres pa baggrund

bestar bl a

heraf. Derfor kan der

af rendnnger. afhrengigt af hvornar rendnngen - fx en ooterseí eller nedrivrunç af bygn,ng - er sket. Se mere pa

https:/lwww.geodanmark.dk/om-geodanmark/
DAR er er Danmarks

BBR

autontatrve

register for adresser og vejnavne

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

Se mere pa danmarksadresser

15

dk/dar

Kommunem.:
0730

Kommunal!
4729

Ejd.nr.:

Udskriftsdato:
15-09-2022

Side:
4/4

Din pligt som ejer
Deter dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering I BBR kan ikke nedvendiqvrs !ages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bede pa op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.
Derfor er det vigtigt, at du leeser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anleeq pa ejendommen er registrerei rigtigt. Nar du
keber en ejendom eller eendrer pa bygninger og boliger, erdet ekstra vigtigt at veere opmeerksorn pa, om registreringerne er korrekte.
lndberetningspligten gaelder ogsa byggesager.
Du skai veere saerligt oprneerksorn pa:
Opf0relsesàr
Om- og tilbygningsàr
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal eller erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdaekningsmateriale
Varmeinstallation
Omkring opf0relsesar vil der nogle steder veere angivet ar 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opterelsesar vedrerende
den pagreldende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger. du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt beseq pa
ejendommen eller ved registersamk0ring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjaelp af luftfotos.
I BBR er din ejendom registrerei pà 4 niveauer:
Grund
Grunden er normal! det samme som en matrikel, og er et sammenhrengende stykke jord. I seerliqe tilfeelde kan grunden besta af flere matrikler.
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest veere pa landbrugsejendomme. Pa grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
aflebsforhöld.
Bygning
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den vresentligste anvendelse af bygningen,
areal. areale! af samtlige etager (samlet bygningsareal}, materialer m.m.

bebygget

Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemal. En enhed ligger altid inde i en bygning.
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere
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 anlaeg
Tekniske anlreg kan veere olietanke, vindmeller. gylletanke. solvarmeanlaeg
ogsa ligge inde i en bygning.

m.m. Tekniske anlreg er som regel piacere! pa grunden, men kan

Arealerne pà BBR-meddelelsen
Arealerne indgar i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan ogsa have betydning for f.eks. forsikring. realkredit- og boliglan,
fjernvarmeregning m.m. Arealer skai altid males til ydersiden af ydervaeggen. Lees mere om opmaling og se vejledninger pà www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normal! til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmales det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opqeres som areale! af samtlige etager. Areal af eventuel keelder og tagetage skai ikke regnes med.
Tagetagens samlede areal opqeres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv.
Ligesom i bygningsreglementet males areale! i vandret plan 1,5 m over frerdigt gulv til den udvendige side af tagbelaegningen.
Udnyttet areal i tagetagen

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

Kaelderarealet opqeres samlet for hele kaelderetagen.
Det samlede boligareal opqeres som areale! af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré. gang, badevaerelse, toilet og kekken. I areale!
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal al keelderrum. der ma anvendes til beboelse - del vil sige opfylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.
Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skai de deles op i den del, der rnâ bruges til bolig, den del der anvendes lii erhvervs- eller
institutionsformàl samt den del, der udçer 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 flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skai du veere specielt oprneerksorn pa, at BBR's boligareal ofte vil vaere forskellig fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opqeres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.

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

Materia/er

Af/0bsforho/d

Andee

Helârsbeboelse
Stuehus lii landbruqsejenoom
Fntliggende enfarmhehus
Rrekke-. keede- eller dobbelthus
Etagebohgbebyggelse
Kollegium
D0gninstitut1on.
Anden bygning 111 helársbeboelse

Yderva,ggenes materialer
Mursten (tegl kalksten,
cementsten)
Letbeton (lette bloksten
gasbeton)
Fibercement asbest (eterrut el
hgn)
Fibercernent asbestfn
B1ndingsvrerk (med udvendiqt
synllgt trrevrerk)
Trrebeklredrnng
Betonelernenter (Etaçehore
betonelementer)
Metalplader
PVC
Glas
lngen
Andel matenale

Afl0bskoder
Kodesrettet benyttes for eksrstersnde
forhold, ved enhver rendring skai nyt
kodesœt benyttes

Boligtype
Egentl1g beboelsesle¡hghed
Blande! erhverv og bohg
med egei k0kken
Enkeltva;relse
Frellesbohg eller
frelleshusholdrnng
Sommer-/fnlldsbohg
Andel

Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med landbrug, industri,
offenttige vaerker og lign.
Landbrug. skovbrug, gartnen
rastofudvindmç m.v
Industri. tabnk, hándvrerk mv
El-, gas-. vand- eller varrneveerker
torbrzendmqsanstalter m v
Anden bygning 111 landbruq, industri
mv
Handel, konter, transport og service
Transport- og garageanlreg. stationer
lufthavne mv
Kontor handel. lager. herunder
offenthg adrrumsíranon
Hotel. restaurant. vasken ïnser og
anden service virksornned
Anden bygning 111 transport. handel
mv
lnstitutioner
og kultur
Biograf teater erhvervsmœsstq
udst1lling. bibüotek. museum. kirke og
hgn
Skote. undervrsnmç og forskrnng
Hospital, syqebjern, f0dekhrnk,
oftentliqe klimkker m v
Daqmstitutroner m v
Anden msntuuon
Fritidsformál
Sommerhus
Fenekoloru. vandreruem mv bortset
fra sommerhus
ldrretshal. klubhus svernmehal m v
Kolornhavehus
Anden bygnmg t1I fnhdstormal
Mindre bygninger til garageformâl,
opbevaring m.v.
Garage 111 et eller to keretejer
Carport
Udhus
Listen ovenfor er under
arndring.Optrreder den reçrstrerede
anvendelse ikke pa listen, kan den fulde
liste ses her
http //bbr dk/hvordanfaanegbbr
K0kken, toilet og eîteb
Toiletforhold
Antal vandskytlende toiletter I bol1geller erhvervsenhed
Vandskyllende toilet udenfor enheden
Anden type toilet udenfor enheden
eller intel toilet I forbmdetsen med
enheden
Badeforhold
Antal badevrerelser I enheden
Adgang lii badevrerelser
Hverken badevrerelser eller adgang t1I
badevrerelser.
Kekkenforhold
Eget kekken (med añeb og
koçemstauanorn
Adgang t1I freiles kekken
Fast koqemstallatrcn I vrerelse eller pa
gang
lngen fast koqemstauatron

Vejledning

Tagda,kningsmateriate
Built-up (fladt tag. typisk tagpap)
Tagpap (med taghreldning)
Fibercernent, herunder asbest
(belqe eller skuereterrutj
Cernentsten
Tegl
Metalplader
Stratag
Fibercernent (asoesttrn
PVC
Glas
Grant levende tag (Grenne tage l
lngen
Andel materiale
Asbestholdigt materiale
Asbestholdiqt
ydervregsmatenale
Asbestholdiçt
tagdrekrnngsmatenale.
Asbestholdrqt ydervregs- og
tagdrekrnngsmatenale

Añeb trl offent11gt spuoevanosanteeç
Añeb 111 freiles pnvat
spudevandsanleeq
Añeo 111 samletank
Aft0b 111 samletank for tonetvand og
mekarnsk rensrnng al 0vngt
spudevand.
Mekarnsk rensrunç med
nedsrvnmqsanleeq (med nlladelse)
Mekarnsk rensrunq med
nedsrvrunqsanteeq (uden tuladetsej
Mekarnsk rensrnng med pnvat
udtedrunq dir 111 vandleb
Mekarnsk og brotoqisk rensrnng
Udledrnng direkte uden rensornç 111
vandleb seer eller havet
Andet
Afl0bskoder nyt kodesœt
Der er mdtert mange nye añebskoder 1
BBR De nye koder skai benyttes ved
alle fysiske rendnnger I añebsforholdene
pa en ejendorn Kommunen har dog
ogsà rel 111 pa egei mmauv at konvertere
koden uden der er sket tysiske
rendnnger I forholdene
Del nye kodeseet er ruerarkrsk inddelt.
saledes at del vigt1gste kntenum er om
ejendornmen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendornmen hgger I del ábne land
Ejendomrne. der er tusíuttet et kloaknet.
modeles efter om spudevandet (typ1sk
fra kekken. bad og toilet) ledes ned 1
samme kloak som regnvandet
(overftadevandet fra tage og befrestede
areater). eller om de behandles hver for
Sig

Opvarmningsforhold
Varmeinstallation
Fjernvarmezblokvarrne
Centralvarme fra egei anlreg etkammerfyr
Ovne (Kakkelovne. karnm
brrendeovn o. lign.)
Varmepumpe
Centralvarme med to
fynngsenhe-der (fast brrendsel.
olie eller gas).
Elovne. elpaneler
Gasradiatorer
lngen varrnemstaltatroner
Blande! (kreever specrñkation pa
enhedsrnveau)
Opvarmningsmiddel
Etektncrtet
Gasvrerksgas
Flydende brrendsel (ohe,
petroleum. ftaskegas)
Fast brrendsel (kul. brrende mm )
Halm
Naturgas.
Andel.
Supplerende varme
lkke oplyst
Varmepumpeanlreg
Ovne lii fast brrendsel
(brrendeovn o hgn.)
Ovne lii ftydende brrendsel
Solpaneler
PeJS
Gasradrator
Elovne. elpaneler
B1ogasanlreg
Andel
Byqrunqen har mgen supplerende
varme

lii BBR-meddelelse

Vers. 1.8

17

Ejendornrne. der hgger I del abne land
modeles efter den made spñdevandet
behandles Der er I BBR muhghed for at
reçrstrere, hvilke renseklasser del lokale
renseanlreg overholder Renseklassen
kan veere O, OP. SO eller SOP, idet O
er en forkortelse for orgarnsk stof. P for
Phosphat og S for Sulphat OP betyder
sá, at rensningen bàde omfatter
organ1sk stol og Phosphat. osv
Del er 1kke alt1d. at alle bygninger pa en
eJendom har ens aft0bsforhold I sa fald
kan forholdene reg,streres ind1v1duelt pa
den enkelte bygrnng
En fuldstrend1g overs,gt over
aft0bskoder I BBR og en veJledrnng hert1I
kan findes pa www bbr dk

Ejerforhold
Privatperson(er) eller
1nteressentskab
Aiment bohgselskab
Aktie- anparts- eller andel
selskab
Forernng. legal eller
selveiende 1nstttut1on
Privat andelsbohgforernng
Kommunen
(beliggenhedskommune)
Kommunen (anden
kommune)
Region
Staten
Andel modere¡endom for
e¡erle¡hgheder
Vandforsyning
Aiment vandforsyningsanlreg
(lldligere offenthgt)
Pnvat aiment
vandforsyn1ngsanlreg
Enkelllndv1nd1ngsanlreg
(egen boring)
Br0nd
lkke aiment
vandforsyningsanlreg
(forsyner < 1 O e¡endomme)
lngen vandforsyrnng

Ejendomsvu rd eri ng

Detaljerede vurderingsoplysninger

for 2020

Adresse:

BYVEJEN 022,S0NDERBJEK

, 8920 RANDERS NV

Vurderingsär:

2021

Kommune:

RANDERS

Vurderingskreds:

PURHUS

Benyttelse:

Beboelse

Lejligheds antal:

Matrikel:

5 C , S0NDERBJEK

Grundareal:

2.578

Ejendomsvéerdi:

390.000

Grundvœrdi:

119.100

Ejendomsnr.:

4729

Vis "Grundvaerdispecifikationer"
Vis Veerdier til brug for ejendomsvaerdiskatteloft
Vis seneste vurdering
Grundvœrdlspeciñkationer:
Areal/Enhed

Enhedsbeleb

Total

Kvadratmeterpris

1.000

90 kr.

90.000 kr.

02

Kvadratmeterpris

1.578

22 kr.

34.716 kr.

03

Nedslag regulering

5.600 kr.

-5.600 kr.

Nr.

Prisbetegnelse

01

o

119.100 kr.

I alt:

Véerdier til brug for ejendomsvsardlskatteloft:

Ejendomsvaerdi 2001:
Ejendomsvaerdiskatteloftet

400.000 kr.

Ejendomsvaerdi 2002:

beregnet pa grundlag af 2002:

Vis seneste vurdering

18

330.000 kr.
330.000 kr.

@

Ejendomsvurdering

Afsender: SKAT

Ejendomsvurdering
Brœndgârdvej 1 O
7400 Heming

SKAT

Ejendommens registernummer

Henvisningsnummer

730

004729

Matr. nr.

S0NDERB1eK
Modtager/ejer

5

e

m. fl.

Vurderet areal

2.578

m'

Ejendommens beliggenhed

Byvejen

022,S0nderb~k
Udskrevet

SKATs telefonnr.

730

72 22 28 26

14/02-2018

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke

31

Vmt 1

Omvurdering pr. 1. oktober 2013
Benyttelse

01

- Beboelsesejendom

Ej endomsvrerd i

med 1 lejlighed

400.000

kr

Derfor far du den ne omvurdering
Vurderingen er SKA Ts sken over bl.a. din ejendomsvrerdi og
grundvœrdi. Den kan fx have betydning for. hvor meget du
skai betale i ejendomsvœrdiskat og ejendomsskat.
Du rar denne vurdering. ford i du har ejet ejendommen i lobet
af 2013 - ogsâ sel vom du ikke lœngere ejer ejendommen.
Sadan har vi vurderet ejendommen
Vi har vurderet ejendornrnen pr. I. oktober 2013. Vi har taget
udgangspunkt i de oplysninger, der er registreret om ejendommens tilstand pâ dette tidspunkt, og prisforholdene den
I. oktober 20 I I. Vurderingen har vi fastsat deis ud fra specifìkationeme for din ejendom (se bagsiden). deis ud fra bl.a.:
hvad ejendomrne i omrâder er olgt ti! ornkring den
I. oktober 20 I l
hvad der er registrerei i kommunens Bygnings- og
Boligregister (BBR)
oplysninger om ejendommens benyttelse.
19

Grundvrerdi
Omberegnet

grundvrerdi

121.600
124.700

2012

kr
kr

Vi har vurderet grunden. som om den var ubebygget, og grundvœrdien har vi fastsat bl.a. pa baggrund af oplysninger om.
hvor seor 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 BBRoplysningerne. skai du kontakte komrnunens BBR-myndighed.
Er ejendommen rendret siden sidste vurdering?
Hvis der er sket sterre œndringer pâ ejendommen, har vi lavet
de nodvendige omberegninger, der bruges som grundlag for
ejendomsvœrdiskat
og ejendomsskat.

Side

1

af

3

Reglerne om, hvordan ejendomme skai omberegnes, hv is der
er sket œndringer pâ dem, star i vurderingslov ens 33.
stk. 12-18.

En œndring af ejendornsvœrdien
betyder ikke nodvendigv is en
œndring i den ejendomsvœrdiskat.
du skai beta le. Det skyldes,
at ejendornsvœrdiskatten bli ver beregnet a f den lav este a f disse
tre vœrdier:
den aktuelle ejendomsx œrdi (2013)
ejendomsvœrdien den 1.januar 2001 ~ 5 ºo
ejendornsvœrdien den I. januar 2002.

*

*~ 6. 35a.

Reglerne om klage star i skatteforvaltningslovens
35b og 38.
\-lere information
Du kan se alle vurderinger pa vurdering.skat.dk
201-i.

Love og rcgler
Reglerne om, hvordan man fastsœtter ejendornsvœrdi, grundvœrdi og benyttelse, star i vurderingslovens ~ 6,jf. ~ 9, stk. I,
§ 13. stk. I, og 33, stk. l. Vi henviser ogsä til lov om œndring
af vurderingsloven (lov nr. 1635 af 16. december 2013).

*

fra den 23. juni

Du kan lœse mere om ejendornsvurderingen pá
skar.dk.ejendomsvurdering,
e lier du kan ringe pa telefori
72 22 12 .io. Telefoneme er âbne til og med den l. oktober 201.i.
Herefter kan du ringe pâ telefon 72 22 18 18.

SPECIFIKATIONER
Ejendommen er omvurderet iht. vurderingslovens §3 nr.
02 Der er uden forandring af matrikelbetegnelsen sket arealéEndring
arealoverf0rslen.

som f0lge af

Grundvéerdi

Belob

Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpris
Grundv~rdi i alt
Grundv~rdi afrundet
Nedslag ved reduktion
Reduceret grundv~rdi

1000 m'
1578 m'

à
à

90 kr
22 kr

(2,5%)

BygningsvíErdi
Etageareal

Vaard1beregning

90.000
34.716
124.716
124.700
-3.100
121.600

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Antal m2

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

Standardpris for omrädet
Opf0relsesär: 1890
Om-/tilbygningsär:
2002
Bebygget areal (uden indb)
Tag af fibercement,asbest
Bygningsv~rdi pr. m2

140 m>
59 m>

100 %
45 %

140 m?

167

Bygningsv~rdi

X
X

m2

X

5.662

140 m'
27 m'
167 m2
Beleb pr.

m2

5.650
-255
1. 377
-60
-1.050
5.662

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Belob

945.554

kr

Ejendomsvéerdi

kr
Belob

Grundv~rdi
Bygningsv~rdi
Beregnet véErdi

124.700
945.554
1.070.254

i alt

kr
kr
kr

S~rlige forhold:
Ejendommens varmeanl~g er därligere end det normale
HandelsvéErdien for denne ejendom sk0nnes at VéEre lavere
end standardberegningen giver udtryk for
Korrigeret ejendomsv~rdi
Ejendomsv~rdi afrundet
Reduceret ejendomsv~rdi (2,5%)
forts~ttes

-50.000

kr

-600.000
420.254
420.000
400.000

kr
kr
kr
kr

Side

20

2

af

3

7 J 0/0004

Omberegning

72 9 31

af grundvrerdi

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
Kvadratmeterpris
Omberegnet grundv~rdi 2012 i ale
Omberegnet grundv~rdi 2012 afrundet

1000 m'
1578 m'

à
à

90 kr
22 kr

90.000
34.716
124.716
124.700

Side

21

kr
kr
kr
kr

3 af

3

Eksp.:

Mandag - torsdag 8 - 15
Fredag
8 - 13
Telefon:
8915
1515
Mailadr:
ejendornsskat~randers.dk

Modtager

udskrevet den

Moms-nr

24/06-2022

29189668

I

üecnomurnmer

xxx xx xxxxxx
Ejencornmens

bel1ggenhed

Byvejen

Vurderet areal

022,S0nderb~k

xx xx

Kommunenr

Anvendt skattegrundlag

2578

2021

I

730

E¡endomsnr

004729

pr

(01/10-2021)

Matnkelbetegnelse

S0NDERB£K

BY,

S0NDERB£K

Sc

M.FL.

E¡endomsvëerd1

390.000
Fradrag

I

Grundvcerd1

grundv.:erdt for forbednnger

Del ar grundv.:erdi der beskattes

GrundskatteloítvêErdt

Stuehusgrundvaard1

119.100

I

122.400

Fntagetse for grundsky!d lii kommunen

anden kommune

Drekningsafg1ftsphgt1g

Fntaget daaknmgsafg1ftsphgug•1ëerd1

vsenn

Kommunal ejendomsskat m.m. ajfast ejendom 2022
Specrñkanon

Side 01 af 01
Beleb

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

KOMMUNE

Grundskyld
ROTTEBEK£MPELSE
SKORSTENSFEJNING TLF.

Heraf moms

3326,46
47,19
359,02

40267106

71, 80

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

MERWERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede Ierst
medregnes som indgàende afgift pá faktureringstidspunktet.
Rate

01
02

Forfaldsdato

01/02-2022
01/08-2022

!ALT
Ratebeleb

s.osre rettidige mdb dag

01/02-2022
01/08-2022

4011, 35
4011, 32

Safremt det forfaldne beleb ikke er betalt senesi sidste rettidige
indbetalingsdag, seqes det inddrevet ved udlaeg.
Ved for sen indbetaling

1960, 00

392,00

827,50

165,50

783,75
718, 75

156,75
143,75

8022,67

929,80

Fakturadato

01/02-2022
01/08-2022

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysrunqer
gaeld for làn vil blive videregivet til SKAT.

paleber renter og evt. gebyr.

22

Moms beleb

464,91
464,89

om renter og rest-

I

Sidste trist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2022
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 sperqsrnál vedrnrende de enkelte punkter, skai du henvende dig til:
Ejendomsvurdering:
Sperqsmál 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

e-mail: affald@randers.dk

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

e-mail: natur@randers.dk

Län til betaling af ejendomsskatterfor pensionister:
Borgerservice, tif. 8915 1423
e-mail: borgerservice@randers.dk
Ejendomsskatter:
Ejendomsskattekontoret
Tif. 8915 1854, 8915 1744

e-mail: ejendomsskat@randers.dk

Sperqsrnál angâende betaling:
Betalingskontoret, tif. 8915 1188
e-mail: betalingskontoret@randers.dk
Skylder du noget? se:
https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/
Opkraavninq 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 opkreevninq og fejningen.
Randers kommune opkrœver gebyr for skorstensfejning pá vegne af skorstensfejeren.
Den skorstensfejer du har, fremgâr af telefonnr. ved teksten skorstensfejning pa forsiden.
Navn
Seren Thomsen
Claus Christensen
1/S Skorstensfejerne
Henrik Hviid Hjorth-Jensen

KMO OGCG7302

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

15 udg 10 2021
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e-mail
thomsen@lizard.dk
cbc.skf@gmail.com
isskf@skorstensfejeren.dk
hjorth@skorstensfejeren.dk
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Bilag
Bilag danne! 15.,9 2022

Byvejen 22, 8920 Randers NV
EJendommens

adresse:.

Ejendomsnummer:

• •••

_li

,J.-¿:t

Kommune:.

. .....

Antal matnkelnumre:.

¿

Ejerforhold:.
Anvendelse:.
Samiel

antal vœrelser:.

. .j

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. Sc Senderbeek By, Sanderbeek
Matr.nr.

Sy Senderbzek

By, Sanderbeek

OBS E¡endomsdatarapporten
understatter pt 1kke
de nve e¡endomsvurcleringer
Derfor er teks ter og
ordforklartnger i rappnrten og dens bilag ikke tilpasset
de nye vurdennge1 Erhvervsstyrelsen arbeJder pà at
udvikle en integration. sáledes de 'lye vurderinger bliver
en del af ejenoornsoatarspporten
lndt1I det e er afklarer,
kan bollgeJere hen te deres nye vurderinger pâ httpsl/
www vurderingsportalen.dkl. sêtremt disse er bìevet trigivet
af Vurderingsstyrelsen
Lc:es mere om orocessen pa httpsJ/
www.vurdst.dk1nvheder/tre-vigtige-breve/.
For eiendomme med de nye eiendomsvurderinger
vil der
fremga "lngen vurdering registrere( i rapporrens resumé og
den senes te ·gamie" vurderingsmeddeielse vil fremga som
bilag

--=-~

ERHVERVSSTYRELSEN

Rapport -ID: 20a 16cd3-064e-44fc-a86c-52e03ae5e7 a3

24

g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Forfalden ga:ld til kommunen for ejendommen
Her fremgár evi, torfalden fortrmsberetnqet

yœld tri kommunen.

dvs. greld der hffifter pa

ejendornrnen, og derfor overtages af evt. kober.
NB: Hvrs vurdennqsejendomrnen

Byvejen 22
8920 Randers NV
Bi tag danne, 15, 9 2022

e1endomsdatarapporter

har arealer r ilere kommuner. skai der ogsâ oestues

for opkrmvnrngse1endommene

r de andre kommuner.

Ved JA tri forfalden gœld
Hvrs der er registrerei
pábegyndt

fortnnsberettrget

fortalden géeld pa e¡endommen.

kan kommunen

at rnddnve Qffilden. I den torbrndelse kan der palobe yderlrgere omkostnrnger

forbrndelse med mddnvalsestorretnmqen.

Storrelsen a, drsse omkostnrnger

have
r

er 1kke moehoìdt ,

men kan tàs ved henvenclelse lii kommunen

E¡endomsdatarapporten.
Ved 1vangsauktron

Der tages forbehold for yderhgere fortnnsberet11gede restancer samt omkostnrnger.
tilsknves r kommunens

deöuorsvstern írem 111 auktionsdaqen (tx eJendomsskat.

der

rykkerqebyrer

rnv.)
Ved tvanqsauktion

r nmste kalenderar bar rapporten

iornys efter nvtar. Hvts fornyelsen ikke

mdehotder Qffilclsposter fra den nyc¡ e1endomsskatteb1lle1 bor kommunen

kontaktes.

Vedr. belob send! lii rnddnvelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt. rndclrrvelsesomkostnrnger.

der hffifter pa e1endommen.

Oplysnrng

tas ved kontakt lii SKAT lnddnvelse.

1 og 2 halvar

EJENOOMSSKAT
I starten af 1.

og 2.

pa e1endommen.
Probleme! opstàr.

halvär kan del fremga al e¡endomsda1arappor1en,
hvis forfaldsdatoen

ligger FOR srdste rettrdige rndb.dag.

Oplysnrnger vedr. forfalden gœld til kommunen
september

Ga:Jlden

for eJendommen er mohentet d. 15.

2022

Er der forfalden
Forfalcten

al der forfalden Qffilcl

selvom den rettidiqa mdb.daq for e1endomsskat o.lign. IKKE er overskredet.

ga:Jld

pà

ejendommen?

ga:Jld r alt. .
er opg¡ort

pr.

Den ved rapportbestñlinqen oplyste tvangsaukttonsdato.
Er der renter. der er overfort

t1I ESR

og

derfor ìkke er medtaget I opgorelsen ..

GëEldspostervedr0rende: Renter
Ga:Jld vedrorende ..
Krav I alt vedrorende

denne ga:Jldstype.

Belob ..
Forfaldsdato

J2 2u22

..

Er belobet sendt !ti mddnvelse hos SKA T..

....•

\J;:>¡

Belob.

...... jj¿

Forfaldsdato ..

31 - )ß-2,12 2

Er belobet

sendt til indclrivelse hos SKAT.

---- .. ~Je,¡

... l -36 ,;._,

Belob.

. .. =!I '.ì8 é'D22

Forfaldsdato ...
Er belobet

. _r

sendt

lii inddrivelse

hos SKAT.

.. t'JeJ

... I c,7 ~,-

Belob ..

. . 11 r)ll2rî22

Forfaldsdato.

Sicle 2 af 3
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Er belobet sendt t1I mcdnvelse hos SKAT

Belob.

'J~

- - - . - I ..l-J

<·

Forfaldsdato ..

Byvejen 22
8920 Randers NV
BiJag dannet t 5,,9 2022

Er belobet sendt lii mdonvelse hos SKA T. .

Belob ..

:i~¡-·

(_,

Forfaldsdato.
Er belobet sendt lii mddnvelse hos SKAT

Belob
Forfaldsdato ..
Er belobet send! !11 mddnvelse hos SKAT

Side 3 af 3
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Byvejen 22
8920 Randers NV
S.tag <Jannet t 519 2022

Ordforklaring - ejendomsoplysninger
Forfalden gê!:'ld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gœld tri kommunen" er lorfalden fortnnsberettiget gœld. hvor deter kommunen. der er kred,tor. Der
oplyses typ,sk om folgende gœldsposter: E¡endomsskat 19,undskyld). skorstensfe¡nrng. rouebekœmpelse.
renovation. ve¡vedhgeholdelse og lignende. At en gœldspost er fortnnsbereltlget bervoer at gœlden héefter pá
den faste e¡endom uden trnglysnrng og forud for al anden pantegœld og kan gä v,dere tri ny e¡er. Fortnnsretten
iremgar af T,nglysnrngslovens § 4 og en rœkke seklorlove.
I e¡endomsdatarapporten er alene anton det samlede krav pr gaildspost. I dette bllag kan du se en
udspeciñcermq at hver gœfdspost med alle de krav. der er ,ndhentet Ira kommunens debnorsystem

Srde -l al 3

27

Vedr.

Skyldiq

ejendomsskat,

Der g0res udtrykkeligt
Kommunen og Skat.

renovation

opmeerksorn

pa,

samt omkostninqer
at der tages forbehold

til Skat
for opqerelsen

fra

Det ovenfor oplyste skyldige belab til ejendomsskat/renovation
og Skat er vansksllgt at afstemme, idet Kommunen opqer sit fulde krav I ejendomsdatarapporten,
mens en del/noget af kravet kan veere overgivet Skat til inddrivelse.
Skyldige oelab kan derfor vëere medtaget ogsa i Skats opqerelse, ligesom der skai
tages h¢jde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner
sig, samt restancer, der lebende overgives Skat til inddrivelse.
Kommunens og Skats fremqanqsrnàde lndebeerer, at en auktìonskeber er nedsaqet
til efter auktionen, at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen, for at fa oplyst den korrekte sterrelse
kravene pa ny, forinden der foretages betaling.

pa
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Sparekassen

X

DAN MARK

LOLJ Advokater

Dato

0stergrave

De·es

8900

4, 3

K,nde
Eiendorisn
Belrggenhed

e

Randers

·et

l 3 seoterr-cer 2022
98407
Peter Strdses
t 657432
Bvvejen 22

'1atr -u-

8920 Ra;ide'S NV
JOOS e r-i.fl

Eierª"

S0nderoœk By
Sanderoee«

Auktionsopg"relse pr. 26. oktober 2022
Hermed

fremsendes

Totalkredits

aukttonsopqerelse

tilgodehavende

• âr-enu-nrner

for Ian i ovenstâende

ejendorn.

er folgende:

H oved stol

1

Restg~ld

cr

Oblqatrons
restqëeld I kr

kr

165743203

676.000,00

664.607 09

29.002,99

I alt

676.000,00

664.607,09

29 002,99

Specifikation

af lanet

:'llar salçsopsttllinq
Hvrs auktionen
Der beregnes
forfaldsdagen,
1 mdeveerende

frndes

skai kept fremsendes

t1/ Sparekassen

Danmark.

bliver tilbeqekeldt.

skai dette meddeles

t·I Sparekassen

Danmark

yderligere

Claus

Lyngby

Telf. dir:

morarenter

pa pt. 10,0000 % p.a.

af det forfaldne

beleb regnet fra

hvis det betales efter 26. oktober 2022. Hvrs der er en ydelse, som forfalder til betaltng
maned, og sidste rettìdiqe indbetalrnqsdato
overskr des, sa beregnes der morarente fra

Der henvises 10vrigt
hilsen

side.

er udarbejdet,

den 11. 1 mdevzerende

Venlig

pa efterteìqende

maned regnet fra forfaldsdagen

til "TillêEg til salqsopstlllmq",

trl betaling finder sted.

som er vedlagt

denne auktionsopçerelse.

8222 9516

f.1ail: cl@spard.dk--

î0tal~·ea.t

/

A/S • Kal,eooc

3r'{gge l ·3 • t '.'80 <0berhav~

29

v•

Tl'

44 55 54 00 • CVR 2 ! 83

n

78

l '4

X
Auktionsopgsrelse
Specifikation

pr. 26. oktober 2022 pâ lânenr. 165743203

af skyldige beleb pr. 26. oktober 2022

Rente (incl. b.draq og KundeKroner) fra 1. Oktober 2022 · 25. oktober 2022
Terrrunsvdelse.i
..
Heraf pr 11 december 2021
kr
7.407,36
Heraf pr. 11. marts 2022...
kr
7.514,42
Heraf pr. 11. september 2022
.. .. ...
kr.
12.599,51

kr.
kr.

664.607,09
1.853, 14
27.521,29

Gebvrer .. .. .. .. .. .. .

kr.

200,00

Restqeeld pr. l. oktober 2022...................

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

..

Heraf M1sl1gh. gebyr af 9. marts 2022...
Heraf Rykker af 31. marts 2022 .
.
Morarente pr. 26. oktober 2022... .....

I alt..

..

100,00
100,00

kr.
kr.

695.463,22

...... kr

.

Efter auktionen

1.281,70

. kr.

skai folgende beta les:

Terminsydelse
.
Morarenter pr. 26. oktober 2022
Gebyrer
.

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

kr.
kr
kr

27.521,29
.281, 70
200,00

r

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

kr

29.002,99

kr.
kr.

676 000,00
664.607,09

alt..

.

Specifikation

af lânet

Lan type:

Oblrqationslàn

Hovedstol
Restçeeld

pr

l. oktober 2022

den 10. juli 2012 og udleber den 30 September

Lanet er udbetalt

2042.

Specifikation af obligationer
Forening

se-,e

Afdeling

Procent

Ârgang

"ondskode

Nvxrecit

o:

Edd

3,50

2044

:1978744

Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvarta'sv,st
og forfalder
Ydelse for pertoden

11

marts, 11. Juni,

og 11. december

l. oktober 2022 trl 31. december 2022

Yd else (excl. bidrag) 1, 7140 % af hovedstol
Heraf rente 0,8750 % af -estg~ld
-afdrag
Bidraq 0,1886 % af restqzeld
KundeKroner .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ..
. ..... . .. .. .. .. . .. ..

I alt

11. September

kr.
kr.
kr.

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

..

11.586,64

5.815,31
5.771,33
kr.
kr.
kr.

1.253,45
·249,23
12.590,86

2,4

30

..

X
I'

IOtO.:<,P.Cl1
vedr arende län i Totalkredit

Till;eg til salgsopstillingen
Tota kredrts Ian forfalder
la nene.

ved ejerskttte.

Anseqninç om gaeldsovertagelse
Pa totalkredit.dk
Auktio-iskeber

En auktio-iskeber

I'

A/5

kan ikke paregne gaeldsovertagelse

skai ske gennem et af vores sarnarbejcende

af

penqe.nstitutter

er der en overs.qt over de pagaeldende penqemstttutter.
opfordres

t1: hurtiqst

muligt efter tvançsauktronen

at tage stutinq

t1I, om Janene skai

rndfnes eller der seçes om gaeldsovertagelse.
Hvis formâlet

er erhvervsmeesslq

udlejning

Hvis ejendornrnen

kebes pa tvançsaukt Onen med erhvervsrneessiq

gaeldsovertagelse

1ormalt blrve

Hvis formälet

afslaet, nar auktronskeber

ejendornrn.

er videresalg

Hvis ejendornrnen kebes med henblrk

pa vrderesa'ç.

Hvis auktronskeber er et selskab
Totalkredit yder kun qanske fa srtuatroner
vaere krav om supplerende
Indfrielse

udlej unq som formal, VII

har andre udlejede

er gaeldovertagelse

gaeldsovertagelse

personlig haeftelse

fra selskabets

rkke en muhçhed.

t1I selskaber,

og I de tilfa>lde,

v I der

ejer

af länene

Hvis der rkke bevilges

gaeldsoverragelse,

vil lanene blive kraevet mdtnet

erter tvanqsauktionen.

Indfnelse skai ske i overensstemmelse
med de v1lkar og opsigelsesbestemmelser,
der gaelder for
de enkelte lantyper. For kontantlán, trlpasrunçslén
og 1ndekslan
skai eventuel mdtnelse foretages
pa baggrund
en saerlig

af obligationsrestgaelden.

Frem t1I 1ridfnelsen
vilkár.

skai

auktronskeber

Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvanqsauktionsvilkârenes
punkt
pal0be

Der kan vaere saerlige indtnetsesvilkà-

for lanene, heru1der

rndtnetseskurs.

ved at restancer

betale ydelse pa lanene i overensstemmelse med lanenes

6 A.a.

skai auktronsxeber

mv. betales senere end datoen

betale morare-iter.

der matte

for f0rste auktion.

Ret til arndring af bidragssatser
Totalkredit
overtages

A/5 forbeholder

Udstedelse
Totalkredit

sig ret trl at foretage aendring

af bidragssatser

pa de la 1, som

af en aukttonskeber.
af auktlonsskede
A/5 forbeholder

aukttonsskede,

f0r restancer

sig ret t1I .kke at ville udstede samtykkeerklaering
er beta lt, og Totalkredits

Ian enten er indfriet,

trl udstedelse

af

eller gaeldsovertagelse

er bevilget

Tot a'vr ed . A'S

• •at ve bod B-vgge

l - 3 • l 78:J K01J?'1n~ n v • rf
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44 55 54 00 • CV'<. 2:

83 2 2

-e

J,

4

X

Tod I •.
. 0 ..,"'1,,
l l , .. , r '-

Bek~mpelse af Hvidvask og terrorfinansiering
Auknonskabe-

skai 1 >iennold til Lovqivrunqen ornkrinq Hvidvask og Terrornnansrertnq

íeqmrnere s19

over for Totalkredit A;S
Pnvatpersoner

skai udleve-e Farvekop1 af sundhedskort sa-nt rarvexopi af pas eller kerekort.

Selskaber skai udlevere teqrunqsdokurnentation
Selskabsstyrelsen,
(privatpersoner)

kop: af selskabets

I

form af udskrif';

ejerbog samt leg1timat1on

og tegn nqsbe-etnqede

personer

32

fra Erhvervs- og

for selskabets

reelle ejere

Sparekassen
DAN

MARK

Pnv atafdehngcn Vrá
Osrergade I S
97ö0 Vrá

i.or Advokater
0stergrave 4, 3.
8900 Randers

Teleton 8222 9516

lelefax ll222 9594

12 septernber 2022

j.nr, 98407 - Byvejeo 22, Sanderbsek, 8920 Randers '\f\-.
Med henvisnmg ti\ Jetes skrivelse afOó 09 22 meddeles. at Sparekassen Danmarks
tilgodehavende 1!0Ige ejerpantebrev kr. 2()0 000 opgeres sáledes:
Restgœld pr. 26.10.2022
rente
Fordring opgjort pr. auktionsdagen

kr.
kr
kr.

123 510.16
O 00
123.510,16

Gœld der krœves indfriet

kr.

123.510,16

Fjerpantebrevene torrentes
Nationalbankens diskcnto.

fra overtagelsesdageu'auktionsdagen

med

l Oºo

Det kan oplyses, at der p.t. ik.ke overfor os er anmeldt secundœre rertigheder.
Salgsopstilling

tilden berammede rvangsauktion bedes sendt ti\

Har I spergsmál er I velkornmen tJI at kontakte undertegnet.
Med venlig hilsen
Claus Lyngby

- tif. direkte:
- mail direkte

/

---·,,

~.,_..-_s..-=~-=-=--.
,.+ . -=-------------- - -

--

-----~

8 22 2 9 516 '---------......__
cl@spard.dk
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.

- clc~spard.d.k

p.a.

over

Edith Jensen
Fra:

Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Alice Andersen
14. september 2022 09:05
Edith Jensen
Lene Tind
J.nr. 96969 Kundenr. 20833473 Peter Stidsen - Dit 110-98407 Byvejen 22

Hej Edith

Pä vegne Hombeek Elforretning A/S skai jeg til brug for udarbejdelse af salgsopstilling
ovenneevnte ejendom opqere min klients krav som f0lger:

Medesaleer
Fogedgebyr - Retten i Randers

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

3.695,30
100,00
100,00
387,32
300,00
1.660,00
800,00
750,00

I alt

kr.

7.792,62

Fakturanr. 65222 af 07.05.2021
Rykkergebyr
Rykkergebyr
Rente (Procesrente) fra 10-06-2021
Fogedsagsbehandling
Sagsomkostninger

til 26-10-2022

Med venlig hilsen

Alice Andersen
Advokatsekretzer
Direkte tif. 91 356 720

LOU
Randers
0stergrave 4, 3. • 8900 Randers C
tel. +45 70 300 500 • lou.dk
CVR nr. 38718924
K0benhavn
Aarhus
Viborg
Hobro

[jiqle #]

vedrerende tvangsauktion af

Overblik-

EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Resumé
Byvejen 22
8920 Randers NV
Rapport kobt 15/9 2022
Rapport fa,rdig 15t9 2022

arbejdsredskab

tor den protessione11e bruger

Ejendommen
Ejendommens adresse:
Ejendomsnummer:.
Kommune:.
Antal samlet fast ejendomme:
Antal matrikelnumre: ..
Antal bygninger:
Antal enheder:.
Ejendomstype:
Ejerforhold:.
Anvendelse: .
Samiel grundareal:.
Samiel bebygget areal:.
Samiel boligareal:.
Samiel erhvervsareal: ..
Samiel antal vœrelser: ..

... :,.,

~¿ .:; ::.: '.f.,. :.,3,
1

. ...

:i

ìf' ,1~r ...

<

rJf-:'r:,. ~i
..)1_1~7:!.'"

P'it1ur,'='
....
I
)

.......

I
I

ìi ... ':'

'='~ -:: '

-::t-:·
- ~1§>?':"

,{~it:-".\S-::::,t-S,dt

,J .... -= ·1"'11.:.1.)

. ... ¿r:.,7::,, ,.

,,

.)

Jr,

1J ,,.

'

-~

Bygnmger
BBR-meddelelsen ..
Energimœrkning ..
Tilstandsrapport ..
Elinstallalionsrapport
Byggesag ..
Byggeskadeforsikring ..
Olietanke .
Fredede bygninger ..
Flexboliqtrlladelse ..

r,':"'

.

0konom1
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskattebillet. .
.
lndefrysning at grundskyldssligning ..
Ejendoms- og grundvœrdi..
Vurderingsmeddelelse
Forfalden gœld til kommunen ..
Huslejenœvnssager ...
Arbejderbolig ..
Jordrenle ..
Slatstilskud efter stormtald

....

.

. •.

-. j_(

'\':'·

...::

J3 S"::

:1,,":

I\J~j'c::i Üi HJ K:
:i St' ..._11a,;;
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Planer
Zonestatus ..
Lokalplaner ..
Landzonetilladelser ..
Kommuneplaner ..
Spildevandsplaner ..
Varmetorsyning ..
Vejtorsyning ..
Vejdirektoratets projekter....
.
Hovedstadsomràdets transportkorridorer
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" ..
Landsplandirektiv "Udviklingsomrâder"

. ....

1
\Jp,

.. )~ ti,
.

,:1g

'\Je1 Si:: C,11<::1:<
']~'

.

Spildevand og drikkevand
Aktuelle atlobstorhold ..
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pà ejendommen. _
.. _ ... _. _ .. _.
"""
Päbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............
. . 'iê;
Medlemskab at spildevandsforsyning..
";
Aktuel vandforsyning.
. ... Pr· 'l' ,ar-.Jr lfsyr,r,gsa1 .JO)s
Pâbud/dispensationer/anbetalinger vedr. vandindvindingsanlœg pâ ejendommen..
. .... Ne;
Grundvand - Drikkevandsinteresser..
. J.,
Grundvand - Felsornrne indvindingsomràder .
_ Ni;>J
Jordforurening
Jordtorureningsattest. ..
Kortlagt jordforurening.
Omrädeklassiticering ..
Päbud iht. jordforureningsloven
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Natur. skov og landbrug
Fredskov ..
Majoralsskov.
Beskyttel natur.
..
Internationale nalurbeskyttelsesomrâder
Landbrugspligt. .
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Beskyttede sten- og jorddiger.
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For ejendommen
Byvejen 22, 8920 Randers NV
E¡endommens adresse:.
E¡endomsnummer:

•••••••

,._11

•<-!ì.?:-l

Kommune: ..
Antal sarnlet fast e1endornme:.
Antal matrikelnumre:.

2

Antal byqnmqer..
Antal enheder:.
Ejendomstype:. _
Ejerforhold:.
Anvendelse:
Samiel grundareal: ..
Samiel bebygget areal:
J[ m~

Samiel boligareal:.
Samiel erhvervsareal:.
Samiel antal vaJrelser:.

.. J

Detaljeret information om omfattede

--=--

Matr.nr.

Sc Senderbeek By, Sanderbzek

Matr.nr.

Sy Sanderbesk By, Senderbeek

matrikelnumre

<Si?.,
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OBS Ejendom\,1atarapporren understatter pt rk~e
de nye ejenoornsvorderìnger Der tor e, tekster og
.:irdtorkla,inger I r soporten og dens brlag rkke tupasser
de nye vurderjnger Ertwervsstvretsen ernejoer pd al
uclvikle en integration, sàtedes de nve vurdennger bl•ver
en de, ar e¡endom~ûdtarapporren. lndtrl dette e, afkiaret.
kan bohgejere herue deres nye vurdennger pá httpsl/
www vurderingsoortalen.dk/ sárrernt di,se er bleve1 fn~iv,~t
af Vurde: mgs-rvreìsen La?s mere om orocessen pâ t!1l.UslL
'!!WW vurds1.dk/r.yheder/tre-v1gtige bœv.eL
t-or e¡e'ldomme med ûe nye e;endomsvurderrnger vrl der
f1c:ngä "lngen vurdern¡¡ re¡¡rstrerer I rapporten> resumé og
den seneste "¡¡amie· vurdenngsmeddelelse v11 t:emgd sou
Q®&
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F0lgende bilag kan hentes:
• BBR-meddelelsen
• Ejendomsskattebillet
• Vurderingsmeddelelse
• Forfalden gffild til kommunen
• Vejforsyning
• Vejdirektoratets projekter
• Jordforureningsattest
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Resumé
Bygninger
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for e¡endommen?
Oplvsrunçer er mdhentet d 15. september 2022
Enerqirnœrkrunq
Hvad er eiendommens energ1ma3rke?
Opívsrmqer er indhentet d 15. september 2022
Tilstandsrapport
Fmdss der en tilstandsrapport for e¡endommen"
Oplysrnnger er 1ndhentet ci I 5. september 2022
Elinstallationsrapport
Findes der en elmstaüanonsrapport ror e¡enclommen?
Oplysrnnger er 1ndhentet d 15. september 2022
Byggesag
Er der 1gangva3rende byggesag for e¡endommen"
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022
Byggeskadeforsikring
Er der bygrnnger pa e¡endommen. som er daskket af byggeskadeforsihnng?
Oplysninger er indhentet d. 15. september 2022
Olietanke
Er der reqistreret oplysrnnger om ohetanke pa e¡endommen? ..
Oplysrnnger er 1ndhentet cl 15. september 2022
Fredede bygninger
Er der reg1streret fredede bygrnnger pa e¡eridommen?.
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. September 2022
Flexboligt1lladelse
Er der reqistreret ílexboliger pá e¡endommen?
Oplysrnnger er mdhentet cl 15. september 2022

0konomi
E¡endomsskat (grundskyld)
Hvad skai der betales I e¡endomsskat for e¡eridommen?
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022
E¡endomsskattebillet
Fìndes der en e¡endomsskatteb1llet for e¡endommen?
Oplysrnnger er indhentet d. 15. september 2022

o~

lndefrysning af grundskyldsstigning
Er der mdefrosset grundskyldsstigrnng pà e¡endommen?.
Oplysrnnger er mdhentst d. 15. september 2022
Ejendoms- og grundvaerdi
Hvad er e¡endommens Vél3rd1 1folge den offentlige vurdering?
Oplysninger er mdhentet d. 15. september 2022
Vurderingsmeddelelse
Fmdes der en vurdenngsmecldelelse for e¡endommen?
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022

¡ 1

'v-

1

--! .,

Forfalden ga3ld !li kommunen
Er der utmçlyste ga3ldsposter·garant1er,restancer tll kommunen, der hé13fter pa e¡endommen og dermed
uverläyes äÍ koberer i? .
Oplysrnnger er indhentet d 15. september 2022

Sirle ~ 1t 2·,
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Husle¡enaevnssager
Er der reqistreret en eller fiere husle¡enœvnsager eller ankena,vnsager for e¡endommen?
Oplysrunqer er mdhentet d. 15. september 2022

Byvejen 22
8920 Randers NV

Arbejderbolig
Er e¡endommen betegnet som arbeiderbohq?
Opívsranqer er mdhentet d 15. September 2022

Rapp,:(1' K.001

1 5 9 2022

~pp(lrt !aYQ1g1 5
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Jordrente
Er e¡endommen pàlagt jordrenteforpligtelse?
Opìysrunqer er mdhentet d 15 september 2022
Statsnlskud efter storm/aid
Giver staten tilskucl lii oprydrnng eller gent1lplant111ng af skov efter stcrmtald?
Oplysrnnger er mdhentel d. 15 september 2022

Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registrerei for e¡endommen?.
Oplysrnnger er mdhentet d 15. september 2022
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for e¡endomrne,l:'
Opvsrmqer er mdhentet d 15. september 2022
Landzonetilladelser
Er der g1vet en lanozonetüladelse t1I e¡endommen?
Oplysrnnger er mdhentst d. 15. september 2022
Kommuneplaner
Kommuneplaner ..
Oplysrnnger er indhentet d. 15. september 2022
Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende mdentor en spildevandsplan?
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyrnng eller er der torsymrqstorbud?
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for ve¡ene , omrádet omknng e¡endommen?
Oplysninger er indhentet d. 15. september 2022

.

,,._

Vejdirektoratets projekter
Er e¡endommen beliggende nœr Ve¡d1rektoratets projekter':'.
Oplysrnnger er inohentet d. 15. september 2022
Hovedstadsomràdets transportkomdorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsomrädets transportkorndorer?
Opìysrmqer er indhentet d. 15. September 2022
Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Er eJendommen helt eller delvist bel1ggende indenfor arealraservatronen
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022

for Baltic Pipe 7.

Landspland irektiv "Udviklingsomrader'
Er e¡endommen helt eller delvtst beliggende mdentor et udviklingsomräde?
Oplysninger er indhentet d. 15. september 2022

Spildevand cg drikkevand

Side , 11 23
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Aktuelle aflobsforhold
Hvrlke aflobsforhold er der reqistreret for e¡endommen'
Oplysrunqer er indhentet d 15. september 2022
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pa e¡endommen
Er der registrerei tuladeìser vedr. spudevandstorhold pa e¡endommen?
Oplvsmnqer er mdhentet d 15. september 2022
Pabud vedr. spudevanostorhold pâ ejendommen
Er cler reg1streret pabucl veclr spildevandsforhold pá e¡enclornmen'
Opìysrunqer er mdhentet d. 15. september 2022
Medlemskab af spildevandsforsyrnng
Er der registrerei medlemskab af spildevandsfors.ningsselskab pa e¡endommen?
Oplysrunqer er mdhsntst d. 15. septernber 2022
Aktuel vandtorsvrunq
Hvilken type vandtorsvrunq er der reçistreret for e¡endommen'?
Oplysnmqei er mdhentst cl. 15. september 2022
Päbud/d1spensationer/anbefallnger vedr. vandindvindingsanlaeg pa ejendornrnen
Findes der pa e¡endommen vandindv1nd1ngsanlaeg,-bonnger hvortu der er udstedt pábud eller g1vet
kogeanbefaling?
Oplysœnqer er mdhentet d 15. september 2022
Grundvand - Drikkevandsmteresser
Er e1endommen beliggende i et omräde med dnkkevendsmteresser".
Oplvsrunqer er indhentet d. 1 5. septernber 2022
Grundvand - Folsomme mdvmdìnqsornradar
Er e¡endommen behggende I et folsomt movmdmqsomrade?
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. sept ember 2022

J-

Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der iordtorurenmqsattest for e1endommen? .
Oplysninger er mdhentet d. 15. septernber 2022
Kortlagt jordforurernng
Er der kortlagt ¡orclforurernng for ejendommen?
Oplysrnnger er indhentet d 15. september 2022
Omradeklassificenng
Er e1endommen beliggende I et omräde klassiflceret som lettere forurenet? .
Oplysrunqer er indhentet d. 15. september 2022
Päbud iht. JOrdforureningsloven
Er der pá e¡endommen reqrstrerat pábud iht. [orotorurernnqstoven i areaüntormanonssystemet !DAI¡?
Oplysrnnger er mdhentet d 15. september 2022

Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er eJendommen pálagt fredskovspligt? .
Oplysrnnger er indhentet d. 15. september 2022
Majoratsskov
Er der noterei rnaioratsskov pa e¡endommen?.
Oplysrnnger er mdhentet d. 15. september 2022
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlob pa e¡endommen? .
Oplysninger er mdhentet d. 15. september 2022

S1de 6 11 23
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Internationale naturbeskyttelsesomrader
Er der arealer. der er udpeget som nternaüonan naturbeskyttelsesomràde pa e1enclo111111en? .
Oplysrnnger er indhentet d 15. september 2022
Landbrugspligt
Er e¡endommen palaqt landbrugspligt?
Oplvsn,nge, ei 1ndhentet cl 15. september 2022

Rar,p,:v1. f.::erd1g · .5:9

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer
Fredede forticlsminder og torndsmmdebeskyttelseslinjer
Er der reg,streret fredede íort1clsm1nder·fo1t1dsmndebeskyttelseslin1er pa e¡endommen?
Oplvsrunqer er mdhentet d 15. september 2022
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller ¡orddig!èr pa ejenoornrnen?
Oplysrnnger er mdhentet ci 1 5. september 2022
Skovbyggelinjer
Er e¡endommen beliggeinde mdentor en skovbyggelin¡e?
Optysrunqer er indhentet d. 15 september 2022
So- og abeskyttelseslinier
Er e¡endommen beliggende mdenlor en so- eller ábeskyttelseslmie?
Oplysrnnger er mchentst d. 15. September 2022
Kirkebyggelinjer
Er e¡endommen beliggende mdentor ein kirkebyqqelinje? .
Oplysrunqer er indhentet d 15. september 2022
Klitfredningslinje
Er eJendommen beliggeinde mdeníor en klitfred111ngslinje?.
Oplysrsnqer er mohsntet d. 15. september 2022
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende mdeníor en strandbeskyttelseslin¡e? .
Oplysrunqer er mdhente] d. 15. september 2022

Side: .1f 2·
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0konomi
Ejendomsskat (grundskyld)
<'

Rappiyt k.Obt I 3, ") 2022
Cg¡;po,t

f.E!d1g

•

:;,9 2022

Eiendornsskat opkrœves af kommunen. Gruntlsk¡lclen beregnes sorn en prorrullesats af
den laveste af rie to seneste grundvœrd,ansœttelser Prorruìlesatsen vanerer aíhœng,a
af kommunen. Oerudover kan der den samlede e1endomsskat 1ndga grundskyld .edr
stuehuse og tandbruq samt forske!hye dœkrnngsbidrag.
BEMA:RK. Hvts 1unie11ngse¡endomr1en bestái af arealer behggende, Here Kommune,
skai de, fo, at Iá et fuldstcencl1gt overbhk ogsá oeslilles e1enclomsdatarappor1er for
opkrsavrunqseiendornrnene de ovnge kommuner
Oplvsrunqer ,ed, ejendomsskat 1gr.1ndskylcf1 er 111dhentet ,_¡ 1 S seotemoer 2022
Skattear
Kommune.
Grundskyld

..

Grundskyld

af vœrdi af skovbrug,lanclbrug

Grundskyld

af :aerdl af stuehus

..

Dœknmqsatqift. erhvervse¡endomme
D<Bkrnngsafg1ft af forskelsvaardi
Dœkrnngsaíg1ft af qruncvœrdi.
Daekn1ngsafg1ft af grundvaerdi .statseiendornrnei
Skat ,alt.

Kontaktoplysni nger
Aorrsrustranv m1ndighed ..

Kommunen

Ejendoms- og grundveerdi

Vurdenngsstyrelsen tastsœtter separat e¡endomsvœrcl1og grundvœrd1 for alle e1endomme.
der er omfattet af offenthg vurdenng. Vurdenngen sker hver1 andet ar. men en e¡endom kan
ogsá vurderes I mellemáret. hvis der er sket vœsentlige a,ndringer
Fra andel nalvar af 2020 sker vurdenngen af ejerbohqer ucl fra en ny lm
{e¡endomsvurdenngsloven1. hvor e1endomsvœrdi og grundvœrdi overordnet tastsœttes t,I
den kontentvseroi, som en e¡endom forventehg kan opna , fn handel. under hensyntagen
lii alder. storrelse. beliggenhed og ovnge karaktenstika Den fastsatte vœrd1 er 1kke den
eksakte handelspns for en e¡enclom. men svarer t1I et gennemsnithgt pnsruveau ved nyere
salg at sammenhgnelige e¡endomme I nœromräclet. justeret for sœrlige karaktensuka ved den
vurderede e¡endom og omg,velserne
E¡endomsvœrd1 er vœrdien af eiendorrmen som helhed. dvs. den samlede vœrdi af
grundareal og de bygrnnger. der er opfort pá grundarealet. E¡endomsvœrdien ansœttes ud fra
e¡endommens storrelse. fremtrœden og prisforholdene pa vurdennqstidspunktet
Grundvœrdi er vœrcl1en af grunden I ubebygget stand (dog mkìosive vœrdien af eventuel
byggemodningsarbe¡de) under lorudsœtrunq om. at grunden vil blive anvendt og udnyttet
beds! muligt I okonorrusk henseende
lndt1I del nye e¡endomsvurdenngssystem tages I brug 1 2020 for e¡erbollger. sker vurdenngen
sorn h1clt1I efter rlen tidhgere Vurclenngslov For e¡erboltger tages der afsœt 1 2011-vurdenngen
111t:d fc1:,l:x1t11eus,celtt:bt: (1c1i.Jdl)

S1de 8 af 23
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Oplvsrunqar ,edr e1endoms- 0g ;¡n.ndv&rdi ¡;,r ,ndhentet d 15 septemher 2022
Vurdenngsar
Dato for seneste .urdsnnq eller cEnclrrng
E¡enclomsvaercl1.

Byveien 22
8920 Randers NV
~,pµ.)('I'

xcot 15,9 2022

Rapport •a9rd1g 1:=-·g
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Grundvesrrn.

I'

Fradrag.
Stuehus grunclva?rd1.
Stuehusvaerd1

Kontaktoplysninger
Alnmrstratr, mvrd1gl1ed .

vurdennqsstvrelsen

Kontaktopl•1snrnger

N·1 Osrerqao- 9 1 I .!OC,(l R0sk1~j~

forklarrn<:1 .

Te1Blonrn1m:nE:r
-N'.V','.;

7222 1610

adresse

nttos.

'.'tN.'.t.\'\it1:lSf

jk

Forfalden ga:ld til kommunen
ë~ Jer;..,: "15·/:~e 5a::1,j:Jo:tè' ·ga""31:,e, ·í2::a11c2":
e;ecidor'lrne" C§; je'"ej overtages a" s.CJbe'e'l7

<Oílif\_¡re:

d2r ""'ëE7t2'

Bemœrk Som udgangspunkt omfatter oplysnrngen rkke fortrrnsberettrget g.:eld tri
Iorsvrunqsselskaber ·
Her fremgár evt rorfalden fortrrnsberettrget gœld tri kommunen. dvs ga?ld der h.:ertPr pa
og derfor overtages af evr, kober
NB. H·11s vurdennqsejendorrunen har arealer, fiere kommuner. skai der ogsá bestrlles
e¡endomsdatarapporter tor ookreevmnqseiendornmene , de andre kommuner
ejendommen.

Ved JA tri forfalden g.:eld
Hvis der er reg,streret fortnnsberett,get forialrlen g.:eld pa e¡endommen. kan kommunen ha·,e
pábegyndt at ,nddnve g.:elden. I den rorbrndelse kan der pálobe /derhqere ornkostnmqer 1
forbrndelse med mdonvelsesforretrunqen. Srorrelsen af disse ornkostrunqer er ikke ,nrleholdt r
Ejendomsdatarapporten rnen kan tas 'led henvendelse t,I kommunen.
Ved rvançsauktion
Der tages forbehold for ,¡derligere fortnnsberettigede restancer samt omkostnrnger der
nlsknves I kommunens debrtorsystem frem tri auktronsdagen (tx ejendornsskat. ,ykkergebyrer
mv)
Ved tvanqsaukuon nasste kalenderar bor rapporten fornys efter nytár f-!·11s formelsen ,k~e
,ndeholder g.:eldsposter fra den nye e1endomsskatteb1llet. bor kommunen kontaktes.
Vedr belob sendt tri inddnvelse hos SKAT
Der tages forbehold for evt rnddnvelsesornkostn,nger. der hœfter pa e¡endommen Oplvsrmq
fas ved kontakt til SKAT lnddnvelse
EJENDOMSSKA T 1 og 2 halvár
I starten af 1 og 2. halvár kan det frerngä af e¡endomsdatarapporten. at der forfalclen gaeld
pa eJendommen. selvom den rettrdiqe indb.dag for e¡endomsskat o lign. IKKE er overskreoet.
Problemet costar hvrs forfaldsdatoen hgger FOR srdste rett,dige mdo.oaq
Oplysn,nger vedr forfalden gaeld til kommunen pa e¡endommen er indhentet d 15.
september 2022
Er der forfalden gœld pa e¡endommen?
Forfalden gaeld

I

alt

Ga:Jlden er opgjort pr .
Den ved rapportbestrllingen

oplyste tvangsauktronsdato.

Er der renter. der er overfort tri ESR og derfor ikke er medtaget
Forfalden gaeld bilag.

.31rle, Y at 2'
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Gëeldsposter vedrnrende: Renter
Krav

I

alt veclrorencle clenne gœldstype

ByveJen 22
8920 Randers NV
Rapp,:,rt

«oot 1 5- () 2022

Bapo-xt ta;rd1q 15,g 2022

Gëeldsposter vedrnrende: Afsavnsrente
Krav

I

alt veclrorende clenne gœldstype

Gëeldsposter vedr0rende: Boligopvarmning lejelov §46
Krav

I

alt vedrorende denne gœlclstype.

Gëeldsposter vedrnrende: Byggesagsgebyr - tilladelse
Krav

I

alt veclrorende denne gœldstype

Gëeldsposter vedrnrende: Ejendomsskat
Krav

I

alt vedrorende denne gœldstype.

Gëeldsposter vedrnrende: Lan til grundskyld
Krav

I

alt vedrorende denne gœldstype.

Gëeldsposter
Krav

I

vedrnrende: Pumpelag

alt vedrorende denne gœldstype ..

Gëeldsposter vedrnrende: Renovation
Krav

I

alt vedrorende denne gœldstype ..

Gëeldsposter vedrnrende: Rottebek<:empelse
Krav

I

alt vedrorende clenne gœldstype.

Gëeldsposter vedrnrende:
Krav

I

alt veclrorende denne gœldstype

Gëeldsposter
Krav

I

vedrnrende: Renholdelse af veje

alt veclrorende denne gœldstype ..

Gëeldsposter vedrnrende:
Krav

I

Skorstensfejning

Retsafgift - bogfares stra ks

alt vedrorende denne gœldstype.

Gëeldsposter

vedr0rende: Underret.gebyr-bogf0res straks

Krav i alt vedrorende denne gœldstype ...

Kontaktoplysni nger
. Kornrnunen

Adrrurustratrv mynd1ghed ...
Kontaktoplysninger

forklann,;¡.

Kontakt ,;,gen kommune

Side. 1 ~ Jf 23
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Planer
Zonestatus

R.:t¡..ipon '{OOl 13 g ¿n22
Rapport r.::er11g 15,g 2022

landet er opclelt , 3 zoner by og landzoner ')Q somrnerhusomrárler

Der qeelder forskelhge

regler alt afl1aeng1g al hv1lken zone. der e, tale om H,,lke areale, der er by aller tandzone og

o

fr9rngàr -il planlovens § 3"1

somrnerhusomráder

Oplysrnnger vedr zonestatus

er ,ncthentet J. 15 septemher

2022

Zonestatus: Landzone
Matr nr Sc Senderbœk By, Sonderbesk
Andel af matrikel ctaekket ar

Matr.nr

zonen.

By, Sonderbesk

Sy Sonderbeek

Andel af matnkel dœkket af zonen.

Kontaktoplysninger
Adnurustrativ mynd1ghe,j
Kontaktoplysrenqer

K1Jmmunen

loilslanny.

. ..

Kontakt egen kommune

Kommuneplaner
<ornrnoneotaoe. ..
Kommuneplaner,
Komrnunerne

vedtagne

skai efter planloven oorethokís

Komrnuneplanen

Kornmunalbestyrelsen
Kornrnuneplanen

komrnuneplanen.

omfatter en penode pá t 2 ar og fastlaegger de overordnede

retrnngslinJer tor den ankeile kommunes

behandlinq

og vedhgeholde

skai lobende revrdere komrnuneplanen

udgor rammen lor udarbe¡clelse af lokalplaner og er grundlag for

af en rœkke sager, herunder den konkrete admmistralion

ansogrnnger

mal og

udviklmq. báde i bverne og, oet ábne land

, det ábne land og

om byggerilladelse

Kommuneplaner

har delv,s retsvirkrunq. idet de rastseetter rammebestemmelserne

for

og som hovedregel ang,ver

delomráderne

· arealets overoronede

anvendelse

- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens

storste ho¡de

- og andre sœrlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn
Oplysnmçer

vedr kornmuneplaner. vedtagne et ìndhentet

d

1 5. septernoer 2022

Kommuneplan: Kommuneplan 2021
Planens

navn.

~· ·•

Kommune.
Dato for vedtagelse

.

af plan.

Dato for rkrafttraedelse

/

,

af plan.

,,.

Ltnk tri plandokument.

Side 11 at 23
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Matr.nr. Sc Scnderbeek

By, Sonderbeek

Matr nr Sy Sanderbeek By Sonderbœk

Kontaktoplysninger
Admuustranv rn'¡n('11ghed.

Kommunen

Kuntakt•_,pl,srnnyer roo,lamg

Kc..nlaKt egen

KOF1rr11¡11e

Raopcx~ r::ero1g 15. q 2•"'.'2¿

Kommuneplaner, forslag
Se forklanng under 'Kommuneplaner vedtag1,e··
Oplysrnnge, vedr. kommuneplaner forslag e, 1ndhentet ri i S september 2022

Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklanng .mder 'Kommuneplaner. ·;edtayne·
Oolvsnmqer veer kommuneplanramme. •;edtaget er mdhentet d 15. september 2022

Kommuneplan: S0nderb~k By
Planens navn.
Plannummer
Kommuneplarnd pà den kommuneplan. rammen vedrorer .
Navn pá plandistrikt.
Plans tatus
Dato for vedtagelse ai plan.

.,,

Dato for ikratttrasoelse al plan.
Genere! anvendelse
Fremt1d1g planzone.

. ¡,.-

Er del sand!. at bebyggelsesomlang ikke reguleres al planens bestemmelser? .
Maksirnal bebyggelsesprocent..
Ho¡este andel al grundarealet der má bebygges
Maksimalt antal etager
Maksimal bygrnngsho¡de ..
Mmdst tilladte miljoklasse.
Maksrnalt tilladte m1ljoklasse
Notat om omradeanvendelsen.
I

l.

t'

/¡,'

r ...

Link til plandokument. .
Specifik anvendelse:

Kulturelle

institutioner
< ·

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:

Ornráde

anvendelse:

-,

r ·

til offentlige formàl

Specttik anvendelse ..
Specifik

I-li -

L

•

¡

•·

·

n:~ ·

0vrige ferie- cg fnndsforrnàl

Specifik anvendelse ..
Specifik anvendelse:

Erhvervsomráde

Specrñk anvendelse ..

..:,.

Sirle 1 al 23
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Speciñk

anvendelse:

Áben-lav bol1ebebygeelse

Specrñk anvendelse.
Matr nr Sc Sonderbesk

By. Senderbeek

ByveJen 22
8920 Randers NV

Andel af rnatnkel dœkket af plan

Rapport KOOi ';:)_. ':)

Matr nr Sy Sanderbeek By Sonderbeek

¿,

!22

Rapport 'a?rcl1g 1:;. 9 2022

Andel af matnkel dœkket at plan.

Kommuneplanramme, forslag
Se forklanng under 'Kommuneplaner. vedtagne"
Oplvsrunqer .edr. kornmuneptanrarnme. forslag er mdhentet cl 15 seplernber 2022

Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se rorklanng under "Kommuneplaner ;edtagne"
Optvsrunqerveer kornrnuoeptanstrateqi.-,ecltageter mdhentet ri 15. september 2022

Kommuneplan: Strategi 2017
Planens navn.

!

Kommune ..
Planstatus.

:,,·-

Ornfang ai revision
Dato for vedtagelse af plan.
Dato for ikrafttrœdelse af plan
Unk t1I plandokument
Matr.nr. Sc Sonderbesk By, Sanderbzek
Matr.nr.

Sy Senderbeek By, Senderbeek

Kommuneplan:

Tillc:eg til Planstrategi 201 O

Planens navn ..

t--

-

-

·,.-.-

:,,I.,

...

Plannumrner .
Kommune ..

. ..

-

.l[

-.;- -

Planstatus
Omfang af rsvrsron

~

¡..;

..

I

!

Dato for vedtagelse al plan

~'

Dato for tkrafttrœdelse al plan
Link til plandokument. ..
Matr.nr Sc Senderbœk By, Sanderbeek
Matr.nr.

Sy Senderbask

Kommuneplan:

By. Sanderbzek

Tillc:eg til strategi 2017 vedr. st0rre udvalgsvarebutikker

Planens navn.

•

Kommune.

~, ...... ~'

,J

. ,: ~r

Planstatus .

I•

.)1dF.

1 3 Jf ¿3
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Dato for ,1edtagelse af plan.
Dato for 1krafttrcEdelse af plan
Link t1I planclokument.

Byveien 22
8920 Randers NV
Rapp,

>fî

Rappen

K.Ob!

15, 9 2022

1:,era1g

, ô.

g

Matr nr Sc Sonderbeek By Sonderbœk
Matr.nr. Sy Sonderbeek

By, Senderbœk

-¿c•22

Kommuneplan: Planstrategi 2018
Planens navn.
Plannummer.
Kommune
Planstatus ..
Omfang af revisron
Dato for vedtagelse af plan
Dato ror ikraftfrsadelse af plan
Unk t,I plandokument
Matr nr Sc Sonderbeek

By, Scnderbesk

Matr.nr. Sy Senderbeek By. Sonderbeek

Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklanng under 'Kommuneplaner vsdtaqne"
Oplvsnmqer vedr kommuneplanstrateg,. forslag er ,ndhentet d 15 september 2022

Kommuneplantillceg, vedtaget
Se forklanng under "Kommuneplaner.vedtagne"
Optysrunqervedr kornmuneotantñzeq.vedtaget er mohentet d 15 september 2022

Kommuneplantillceg, forslag
Se forklanng under ''Kommuneplaner vedtagne"
Oplysrnngervedr konununeptanulleeq.forslag er mchentet d 15 september 2022

Kommuneplantillceg, vvm, vedtaget
Se forklanng under "Kommuneplarer. vectaqne'
Oplvsruoqervedr kommoneplannìlesq.wm. ved1ageter mdhentet d 15. september 2022

Kommuneplantillceg,

vvm, forslag

Se forklanng under "Kommuneplaner. vedtagne"
Oplysrnnger vedr kornrnuneolantüœq. vvrn. forslag er mdhentet d. 15 september 2022

Spildevandsplaner

Side 'J af 2'0
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Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande moehoìder oplysrunqerom hvilken kloakenngsstatuse¡endommene I et
ornrade har uu. kommunens planer og hv1lken kloakenngsstatusde evt planla,gges at fà 1
fremt1den
Vœr oprnœrksom pá at kloaktyper orntaít I planer 11,.ke nodvenoiqvis& den sarnme som de
aktuelle allobstorhold pa e1endommen
Oplvsmnqervedr ~ioah.optand.vedtaget er ,ndhentet d 15 september 2022
Er rnatnkelrumrneret beliggende moenror et kloakoplano".

Spildevandsplan: PKOZ.07 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand l0ber
i hver sin ledning)
Navn pa ornráde mecl kloakopland
Eksrsterende kloaktype for omradet

e

-.

)

• -: <

Er der planlagt amdnnger at kloaker1ngen I forhold t1I den eksisterende kloakering I clet ornrade. hvor
e¡endommen er beliqqende?

.<t-

Matr.nr Sc Sonderbzek By, Sonderbzek
Andel af matnkelnummeret der er dcekket af planen.

i

Matr.nr Sy Sonderbeek By Senderbeek
Andel af matnkeìnommeret, der er drekket af planen.

Kontaktoplysninger
Aorrmrstrauv mynd1ghed.

Kommunen

Kloakopland, forslag
Se rorklaring under 'Kloakopland. vedtagne·
Oplysnmqervedr. kloakopland forslag er mdhentet d 15 september 2022
Er matnkelnummeret bel1ggende mdeníor et forslag til kloakcotand?

Kontaktoplysninger
Adrrumstrauvmvnd1ghed..

Kommunen

Udtrzeden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der t1lslutningspligtttl ottentlig spñcevandstorsvrunq Denne oplysrunq
svarer pa. om kommunen evt er mdsnlíetpa at ophœve ulslutrunqsrettenog -pligten til
spddevandsforsvrunqhelt eller delvrst
Oplysrnngervedr udtrœden af spfdevandsforsvrunq. ·1edtageter ndhentet d 15. september
2022
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde. hvor kommunalbestyrelsen er mdstillet pä at
ophesve nlsìutrmqsretten og -pligten lii spsoevandstorsvnnq helt eller delvist?

Kontaktoplysni nger
Adrrurustratw rnvndiqned.

Kommunen

Kontakroofvsrmqer- forklanng..

Kontaktegen kommune

Udtrzeden af Spildevandsforsyning, forslag
Se forklanng under "Ucltrœden af Sp1ldevanclsforsyning.
vedtagne"
Oplysrnngervedr udtrœden af spllclevandsforsvrnng.forslag er mdhentet d. t 5 september
2022

.Sirle 15 Jf 23
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belrggende rndenfor et omráde. hvor kommunalbest¡relsen

kunne opheeve trlslutnrngsretten

har strllet forslag om at

og -pligten tri spuoevandsforsvruno helt eller ielvrst?

Kontaktoplysninger
A.dm1rnstra11,, ,nyn1.i1gt~&l

ByveJen 22
8920 Randers NV
Ra.ppor• ~00! I 5

-:J

2022

Racpon fa:;:rd1g ' =,, g

2~<?t:

Renseklasse
Renseklasse viser, hvrlken renseklasse,,

der gaJlder

del ornrade e¡endommen

lrgger I og

der .ed. hvrlke rensekrav e1endommens sprldevandsanlél?Q skai opfvlde
Renseklassekravet er kun relevant for e¡endomme

sorn rkke er trlsluttel del kommunale

kloaknet
Oplvsrurqer ved, renseklass,, er mdhemet j

15

<ieptembe,

2022

beliggende rndenfor et omrade. lwor der er uclpeget renseklasse?

Er matrikelnummeret

Kontaktoplysninger
A,Jm1111s1rat,,,

myndrgtierl.

KontaHc·plysnrnyer

Kol'Y'Jml1n8n

fori<IEl11ng ..

Vejdirektoratets

r\nntakt <XJen k..ornmur•a

projekter

Der leveres kort for omradet omknng e¡endommen
e¡endommen

Korte! viser med rarvemarkenng

er behggende rndenfor et 31 VeJdirektoratets proiekter

enten undersoger. planlœgger eller er 1ecl at anœgge.

om

som vernvndiqheden

Pa kartet vrl det fremga hvrlken

anléegsfase som projsktet befinder srg , Pa kartet lremvrses Ve¡drrektoratets

proiekter sorn

en t 50 meter buffer omknng projektets mrdterlrn¡e Del er vrgtrgt at gore opmœrksorn

pa at

bufferen IKKE angiver pro¡ektets geometn eller udbredelse - det er alere en butler. ·ier kan
bruges tri at fremsoge

rnfo orn om en a¡endom lrgger

Eksrsterer der rngen af Ve¡drrektoratets

merheden

ar et projekt

pro¡ekter riœr e1endommen ·111 kun farvemarkenng

af

selve e1endommens placenng bhve vist.
Oplysnrnger vedr ve¡drrektoratets

projekter er mdhentet d 15. sept ember 2022

Kontaktoplysni nger
lldn11111strnt1'I myn,jrghed

',e¡nwndrgheden '\/e¡r:hrektoratet

Kontaktoplysnrnger

l\dm1nrs1,at1v

- forl<lanng.

eller komrnuneq'

myndrghed Ve¡chrektoratet

Spildevand og drikkevand
Aktuelle añebstorhold
er der eg1:treret

YJ1lke aflob::'orrold

For alle bebyggede

0

'or ejendornmen?

e¡endomme skai del oplyses. hvordan sprldevand

Der skelnes overordnet

.

og regnvand bortledes

mellem om e¡enclommen er belrggende , eller udenfor et kloakeret

omräde
Bebyggede
e¡endommen

e¡endomme.

der er belrggende I et kloakeret omràde kan rnddeles efter orn

hgger , et ornrace. hvor regnvand (Overfladevandet fra tage og befzestede

arealer) og sprldevand

(kokken.

toilet og bad

rnv.,

ledes til to separate rorsystemer eller om alt

bortledes , et og samrne rorsystem
Bebyggede

e¡endomme

kloaktaeüesskab

der er belrggende udenfor et kloakeret ornráoe

eller er ud radr at

kan rnddeles efter den made sprldevandet behandles.

Du kan la3se mere om registrenng af aflobsforhold,

Srr(e 16 Jf 23
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Oplvsmnçer

v,;,dr aktuelle añobstorboto er 111dl1entet

1 'i september 2022

Matr.nr. Sc S0nderb.:ek By, S0nderb.:ek

.. ,

Afiobsforhold

Byveien 22
8920 Randers NV
Rapport

Kobl 1 5.- 9 21J22

Rapport:.prct1q 1 S:9 2(22

Matr.nr.

. '

h

Sy S0nderb.:ek By, S0nderb.:ek

Ko ntaktoplysninger
Adr,11nrstrc1t1•. nivndrgl18d

t<on1rnur1en

Kontaf.topr,s111nger - torxlarmq.

<onta-t ~P.n ~,1mn- 1rq

Aktuel vandforsyning

Oplvsrmqen vrser hvrlken rorrn tor vandforsynrng en e1endom er ulkobíet. fx aiment eller
prrvat aiment vandforsvnrngsanla,g
vandforsvnrngsanlœg

brond

varuhndvmcmqsanreeo 1egen bonnq). rkke aiment

eller blande! vandforsvrunq

Opívsrunçer vedr aktuel vandíorsvmnq

cir rndhentet ci 15. september

2022

Matr.nr. Sc S0nderb.:ek By, S0nderb.:ek
Vandforsynrng.

Matr.nr.

Sy S0nderb.:ek By, S0nderb.:ek

Kontaktoplysninger
Aornrustrat»

m,ndrghed . .

Grundvand

Oplysnrngen

"\orn,nunen

- Drikkevandsinteresser

·:rser drrkkevandsomrader,

Drikkevandsrnteresser

ornraderne er opnndelrgt
dnkkevandsbehov

kategorrerne

udpeget ud fra folgende 4 knterrer

skai kunne dœkkes af omrâderne

vœre den bedst muhge. 3. Den naturlrge beskyttelse
eksrsterende

rndvrndrngsstruktur

forurenrngskrlder

"Ornrader

med Sœrlrge

!OSO¡ og "Omrâcler mec.I Orrkkevandsrnteresser

skai kunne bsvares

skai kunne udelades

hvor der lindes grundvand

¡ODl. OSD-

1 Det fremtrdrge

2. Kvaliteten af grundvandet
samt bvomráder

med et stort antal

Omráder med cnkkevandsìrueresser

af god kvalitet

skai

skai vœre den bedst mutige d Den
iOOJ er omráder

der kan uanyttes tit dnkkevandsformál

men som

overvqende har lokal betydnrng for mindre vandvœrker og erhver1. Der har tidligere vœret
en afgrœnsnrng ai Omráder med Begrœnsede Onkkevandsrnteresser
(080). men disse
udpeges rkke lœngere.
Oplysnrnger

vedr grundvand

- drrkkevandsrnteresser

er rndhentet d 15 september 2022

Matr.nr. Sc S0nderb.:ek By, S0nderb.:ek
Er matriklen beliggende , et omràde

Omráder

pa

med drikkevands,nteresser?

matriklen:

Type af omrade ..

Srcle I 7 aí 23
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Matr.nr. Sy S0nderba2k By, S0nderba2k
Er matnklen beltggende

Omráder

Byvejen 22
8920 Randers NV
Paopor1 -<ODI t 5. J
Rat:·POl'I ~:l?rŒg 5,9
1

2022
202;:'.

I

et omráde med dnkkevandsmteresser?

pá matnklen:

Type af omráde.

Kontaktoplysni nger
A,'1rn1111sttali· n .,nd1yhed.

1'rnrin1unen

5td8 I, aJ ¿ -
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Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten

Byvejen 22
8920 Randers NV
Raoport Kobl l 5 . ~ 2022
Rap~on la?tdig 15. 9

2û2L

En e¡endomsdatarapport bestílles etter fremsogning af en given e¡endorn. Derefter
henter systemet bag e¡endomsdatarapporten oplysnmqer I offentl1geregistre om
den págœldencle e¡endom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en
oplysrunq menes et svar pá et sporgsmál og evt et bilaq. De hentede oplysrunqer
preesenteres I e¡endomsdatarapportens forskelhge elementer: en rapport. en rœkke
bilag samt et appendiks. hvor der kan lœses nœrrnere om oplvsrunqerns. der
indqár I e¡endomsdatarapporten. Endelig prœsenteres et overblik over svarene 1
e¡endomsrapporten. Alle e1endomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes
som dokument I en fil (pdf) t1I elektrornsk visrunq eller udsknft
Du Iar besked pr e-ma1l,SMS. nár rapporten er kompleL Det kan tage op tll t1 dage at ta
svar fra kommunen vedrorende enkelte optysrunqer. I penoden fra rapporten er bestllt. til
clu modtager besked om at rapporten er kornplet. vil det fremgà af et hentet clokumenL
at e1endomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport", Nár alle svar er modtaget vil
e¡endomsdatarapporten fa status sorn "Kornplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysrunqer I en e¡endomsdatarapport mà kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person. der har fáet samtykke fra e¡eren. Der kan derfor vcere oplysrunqsr, som ikke
fremgár af e¡endomsdatarapporten.
Dette dokument mdeholder alle svar I e¡endomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilaq. der kan hentes. hvis de eksisterer, Yderligere information om oplysnìnqsn
lindes I Appencliks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for e¡er eller de der har samtykke fra e¡erl
Vurdenngsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra eJer)
Elinstallationsrapport (kun for e¡er eller de der har samtykke fra e¡en
Energimcerke
Kort over ve¡forsyning
Kort over Ve¡direktoratets pro¡ekter
.Jordtorurenmqsattest
Ettersynsrapport
Forfalden gœldsovers,gt (kun for eJer eller de der har samtykke fra e¡er)

Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen

viser de opìysomqer. kommunen

!BBR) Optvsrunqerne pa BBR-meddelelsen
de tkke nodvendiqvis

har registrerei om en e¡endom I Bygrnngs- og Boltgregtstret

er et udtryk for de taktiske forhold pa e¡endommen. oqsá selvom

er lovltge. Ansvaret for oplvsrunqernes

11gt1ghed pà BBR-meddelelsen

ligger hos ejeren af

e¡endommen.

Energirnœrkning
Et energ1mœrke er en vurclenng af an bygnings

enerqmeessqe

ttlstand. En bolig. der sœlges. skai have et

gyldtgt energ1mœrke udarbe¡det af en enerqikonsulent.

Tilstandsrapport
En tnstandsrapport

er resultatet af en bygn,ngsgennemgang

Ttlstanclsrapporten

er en samlet sknftlig vurdenng af en boligs synlige skader og tegn pá skader

foretaget af en besktkket byqnmqssaqkvndiq.

El ins ta llatio ns rapport
En eltnstallat,onsrapport
eltnstallat,oner

er resultatet af en autonseret elinstallatorwksomheds

under huseftersvnsordninqen

eltnstallationernes

Rapporten giver en professione'

ttlstand
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Byggesag
En byggesag vedrorer nybvggen. t,I ombygning
Kommunen

reqistrerer oplvsninger

omrang. armetdelseansoqnmq

œndret an1,endelse eller nednvrunq ihel eller delvrsi

rim bvggesagen

reqistreres ikke

Byggeskadeforsikring
Sielen 1 apnl 2008 har professionelle

Rapp,,r1 «cot 15. g 2022

tilfœlde oçsá nár der etableres nve bolrgenheder,

s,g 2C22

og fuldforelse. Visse byggesagstyper

1BBR

Byveien 22
8920 Randers NV
Rapport fa:,rd1g 1

, Bvgrnngs- og Boligreg,stret 1BBRI. tx om byggenets

tilladelser. pábeqvndelse

bygherrer va;ret rorpligtet 1,1 at tegne en bvggeskadelors1knng

1 íorbmdelse med nvbyggen af pnvate helársboliger
byggeskadeforsiknng.

Fors1knngspligt0n

gœlder ira t ¡uh 2012 , nogle

eks,sterende byggen. Hvis e1endommen er omfattet al

vil der vœre en eftersynsrapport

for hhv 1 -árs og S-ars eftersyn

Olietanke
reg,strerer oplvsrunqer om ohetanke, Bygn,ngs- ·Jg bolrgreg,steret (BBRí Oplvsrunçerne stammer
typisk fra den af e1er eller bruger indsendte tankattest. Det bem.:erkes at olietankens reg1strenng , BBR 1kke ,

Kommunen

s1g selv e, en garant, for at tanken er lovlig Der vises 1kke oplvsnmqsr

om tanke. der er ijernet fra ejendornrnen

Fredede bygninger
Der er ca 9.000 fredede bvqnmqer

Danmark

sor» skonnes at have national interesse. Alle

Deter oygninger

lredede bygninger er rredet oáde ucvendiqt og mdvendiqt. og der skai soge.s on, tilladelse t,I alle œndnnger
sorn gar ud over alm,ndelig vedhgeholdelse

Flexboligtilladelse
En r1exbolrgt1lladelse udstedes ai kommunen.

En lleksboligulladelse

giver e1eren al en helarsboüq mulrghed

for at benytte sin helarsbolig som rene- og fntidsboliq, med ret til senere ar vende t1lbage t,1 at benyrte bolrgen
rii helärsbeboelse

uden krav om landzoneullaoelse

En flexboligt1lladelse kan folge enten e¡e, eller seìve

sjendommen.

Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat

opkrœves af kommunen

seneste qrundvasrdi ansœrtelser

Grundskylclen beregnes som en prorrallesats af den íaveste ar de to

Promillesatsen

vanerer afhœng,g af kommunen.

Derudover kan der, den

1ndgä qrundskvld vedr. stuehuse og landbrug samt forskelhge dœk111ngsb1clrag

samlede ejenclomsskat

Ejendomsskattebillet
En e1endomsskarteb1ller mdeholder ooìysrunqer om opkresvrunq at den eienclomsskat
ejeren er forphqtet til at betale bl kommunen.

Ejendomsskatteb1lletren

(gn.rndskylcl mv. l. sorn

kan ogsa 1ndeholde andre afg1fter. der

opkrœves af kommunen Det er dog forskelligt fra kommune t,1 kommune. hvilke aig1fter der opkrasves via
e¡endomsskatteb,lletten.

lndefrysning af grundskyldsstigning
Fra 2018-2021

er der vedtaget en rrudlerttdiq. mdeftvsrunqsordrunq at grundskyld.

lndefrysrunqen betvder

at bohqejeme 1kke skai betale evt. gn.1ndskylclsst1gn,nger nu. rnen I stedet tar et län pa belobet. som rorst
tllbagebetales.

när eiendornrnen

sœlges

Ejendoms- og grundveerdi
E1endomsvurderingen er et skon. hvor Vurdenngsstyrelsen
fradrag for forbednnger.

fastsœtler e1endomsvœrd1. grundvœrd, og evt

E1endomsvurdenngen har betydrnng for ejendomsskatter1ejendomsvœrd1skat

kommunal e1endomsskat). Vurdenng er h1dt1I sket hvert andet
omlœgn,ng.

lndr1I der kommer nyt ejendomsvurder1ngssystem.

procent for pnvate e1endomme. For erhvervseJenclomme

ár.

men e1endomsvurdenngssystemet

bruges 2011-vurclenngen

og
er under

nedsat med

2·,,

bruges vurclenngen fra 2014.

Vurderingsmeddelelse
Ejenclomsvurderingen.

sorn Iremqár at vurdenngsmeddelelsen.

er et skon. hvor Vurdenngsstyrelsen

ejendomsvœrdi. grundvœrdi og evt. fradrag for forbednnger. Hidttl er vurcler,ngsmeddelelserne
ud hvert andel àr, men 1ndt1I der kommer nyt ejendomsvordennqssvstsrn
vurclenngsmeddelelse.

Derfor KAN vurderingsmeddelelsen

fastsœtter

sendt

sendes ikke automatisk en ny

for private e1endomme vœre fra 2011

og for

erhvervsejendorrme fra 2012. Se senes te vurclenng under ·· Ejen doms- og grundvœrdi'"

Forfalden ga2ld til kommunen
Forfalden gœld t1I kommunen er fortnnsberetuqet gœld. hvor det er kommunen. der er kreoitor Der oplyses
typisk om folgende former for gœld: E¡endomsskat.

skorstenstejrunq. rottebekœmpelse.

veivedl1geholdelse og

hgnende. At et gœldskrav er fortnnsberettiget betyder. at kravet hœfter pà den faste ejendom uden t1nglysning
og forud for al anden pantegœlcl. Fon.rinsretten

Sicle
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Je1eboliger Nœvnet skai mdberette sager t1l Na:M1sciatabasen

ßyveJen 22
8920 Randers NV

Arbe¡derboliger er e¡endomme. hvor der er vdet statslan t1l koo af parcellen og opíorsei af beboelsen.

Rapport k.Vbl 1 S. 9 2r J22

Der er bopestspliqt for e¡eren pa ejendomme11.

I alle kommune,

findes et husleienaevn, som 3fgor le tvister. der costar imellem !e¡ere 0g udle¡ere,

nœvnet den t septernber

pnvate

lndbsratrunqen omfatter sager sorn modtages 1

2012 og senere Der kan ;œr e tale om verserencie oq. eller afg¡one sager orn lx om

husle¡ens storr=tse

Arbejderbolig
forfalder lii ubet1nget 1ndfnelse ved e¡ersk1ite

Lanet

dog kan en ;,fterlevf?nde ,egterœlle ansoge om gaoldsovertagelse

Rlppo,t ::er·1tg 15.g 2C22

Jordrente
E¡ere af 81endor11me. der oahviler ¡ordrenteforphgrelse
kontante qrunovasrdi t1I steten.
Jordrenteforphgtelsen

Jor;lrenteforpligtelsen

ska: re,al,o en hal\·àrhg afg1tt pa 2

e

af e1endommens

kan overtages af an kober at e1endorrnneP

kan endvidere afiases ·-1ed Nibetahng at en aflosrunqssurn.

Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansoqrunq vde ulskud t1l oprvdrunq eller gent1lplant111ngal pnvate rredskovo.
folge af storme

Trlskuddet

~ives kun t1I skoveiere

sorn har ,egnet en basrstorsiknnq

der er ·:œltet sorn

moo st·Jrn1falcl

Zonestatus
Zonestatus

kan •,œre landzone. byzone eller sommerhusomráde

forskellige besternmelser ror anvendelse af e1endommen

AfhcEng1g af zonestatus kan der va,re

lanczone skai der fx soges om landzonet1lladelse

ved starre byggeri. mens der I byzone otte er lokalplaner. der fastsœtter regler om beb,ggelse og anvendelse
af arealer

Lokalplaner
Grunde¡erne ma 1kke bygge nvt. a,ndre anvendelse osv 1 stno med en lokal plan. Kommunalbestyrelsen
efter nabohonng - dispensere

fra en lokalplan

hvis drspensatronen 1kke er

I

stnd med prmcipperne

kan -

planen

Landzonetilladelser
En íandzonetuladelse

udstedes af kommunen. Den kra?•,es som .Jdgangspunkt for at mar- 1 landzore

ma opfore ny1 bygge11 eller foretage udstykrunq eller ¿endnng I anvendelsen

af oestaeode bebyggelse og

ubebyggede arealer

Kommuneplaner
Komrnuneplanen

omfatter en penode pá 12 ar og fastla:igger de overordnede

enkelte kommunes udvikhng

ma'

og retrnngslin¡er tor den

Den udgor rammen tor Jdarbe¡delse af lokalplaner og er grundlag for behandhng

af en rœkke sager herunder den konkrete acrninstranon r det äbne land og ansogrnnger om bygget1lladelse.

Varmeforsyning
Oplvsmnqen anqiver. hv1lken rorsvrurqstorm. der er t1l rad1ghed foi omrádet
t¡ernvarme. Desuden oplvses om eventuel nlslutninqspnqt
eventuelle forbud mod vrsse opvarmrnngstyper

forblivelsesphgt

Det kan rx va?re naturgas eller

tíl en iorsvrunqsrorrn samt om

,typ1sk el¡.

Vejforsyning
Der leveres kort for ornradet omknng e¡endomrnen
ve¡myndigheden

Kartet viser med farvemarkenng

har reg1streret som vœrende hhv offenthge

for ve¡e uden farvemarkennq

de vere. som

pnvat fcEllesve¡e eller pnvate,almene

er 1kke oplyst. Kontakt kommunen

ve¡e. Status

for oplysninger om disse

Vejdirektoratets projekter
Der leveres kort for omràclet omkring ejendornrneo.
beliggende mdentor et ve¡forsyningspro¡ekt.

Kartet /rser med Iarvemarkennq

som veunvndiçheden

at anlcEgge. Eks1sterer der ingen veiforsvruoqsprotekter ncEr ejenclommen
e¡endommens

orn e¡endommen

er

enten undersoger planlcEgger eller er ved
vil kun farvemarkenng af selve

placenng bhve vist.

Hovedstadsomrädets transportkorridorer
Transportkorndorerne

i hovedstadsomràdet er arealer der er reserveret til fremtid1ge rnotorve¡e og baner m.m.

De er en del af den ovemrdne<ie fys1ske planlcEgning
grunde¡ere 1kke fär erstatrnng
omfatter I denne forb1ndelse

cg har

h¡emmel I planloven

for de begrcEnsninger de fár pàlagt
kommunerne I Region Hovedstaden.

I

Det betyder. at de respektive

denne sarnmenhaang

Hovedstadsornràdet

bortset fra Bornholrns Reg10nskomrnune.

samt Greve Koge Le¡re. Roskilde. Solrod og Stevns kommuner.

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Baltic Pipe er en ny gastransmiss1onsled111ng. der vil s1kre forsy111ngss1kkerheden
Desuden vil gastransm1ss1onsledningen

for naturgas I Danmark

fá forb1ndelse ti1 gasfelter I Nordsoen og gastransm1ssionsnettet

Polen.

S1de 2 t JI
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byzone og planl¡sgge

Byvejen 22
8920 Randers NV

Her opiyses hvordan spildevand og 1egn,,;mrl oortledes

Inden tor et 1dv1isltngsornrade

kystlléPrhedszonen nar en kommune n111l1ghed for at 1nrldrage nye areater

for 'lnla:,g I landzone. uden en sœr11g planlrogn1ngsm;:ess1g eller funkt1onel begrundelse

for kvstnœr lokahsennq e~er reglen I oiarsovens § 5 a stk. t nr t I et udv1khngsornrade

er lanrtzonereqler ne

lempelige end I den ovnqe kvstnœrneoszone

Aktuelle aflebsforhold
rra e1endornme11.

Rapp011 koo: , 5_. '~ 2022

Aktuel vandforsyning

Gaopvn -.1.~rd1g '~ ·9 2ú2¿

Her oplyses hvilken form for vandíorsvrmq e1endommen er trlkoblet

tx alrnenl eller pnvat alment

vandtorsynmqsanlœq

Páöud/dispensationer/anbefalinger

vedr, vandindvindingsanlaeg pá ejendommen

at be~¡dnrng

Kommunalbest,relsen 1ndberetter opìvsnmqer

tor e1endomshandler

offent11ggorelse og 11dereg1,else at visse oplysnrnger pà vandforsvrunqslovens

med henblils pa

ornrade tri den fö"lles offentlige

database tor geologi, grund- og dnkkevand, Jupiter

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysnrngen 11ser om e¡endommen

er belrggende indento, et clnkkevandsomräcle

dnkkevandsomradets kategonsenng kan der 'lœre begr;p,nsnrnger

Arhœngrg at

for anvendetse af arealerne pá

e¡endornmen.

Grundvand - Felsornrne indvindingsomrâder
Oplysnrngen er etableret tor 31 beskvtte :1nkke,.anclet rutrat-

og sprottenudoeltolsorome

Hvrs e1endommen e, behggende mdanror et toisornr 1nd,;1nd1ngsomráde.
anvendelse

at arealerne

mdvmdinqsornrader

kan der v<Ere begra,nsnrnger

ror

pa e¡endommen.

Jordforuren ingsattest
Danmarks MrlJOportals 1ordforurenrngsattest
dannes ud fra reqonemes og kommunernes

·11ser oplysrnnger om ¡ordforurenrng for matnklen

Attesterne

oolvsrunqer om jordforure111ng

Kortlagt jordforurening
Kortlagt ¡ordforurening

kan v<Ere betegnet som kortlagt pa hhv vrcensniveau

1 ¡V1 ¡ og¡eller vìoensruveau

2 1V2¡

r henhold 111 tov om Iorurenet 1orrl Oplvsnmqen frerngar ogsá at ¡ordforurenrngsattesten.

Orntádeklassiñcering
Omràdeklassrficeringen
2)" og

"Ornráde

1nddeles r tre klasser: 'Analysefnt omráde (Kategon

rned krav om analyser"

forureneL Omradeklass,ficenngen

Byzoneomráder

er dog 1kke nodvendigv,s

e1endommen er omfattet at omrádeklassificenng.

11· "Analysefnt omràde 1Kategon

kíassiñceres som udgangspunkt
alud sammenfaldende

kan der v;:ere anmeldepligt

sorn lenere

med byzonen

Hvrs

ved starre Jordflytnrng.

Pábud iht. jordforureningsloven
Her kan du se. om kommunen har udstedt pàbud pá e¡endommen

efter reglerne

lov om forurenel ¡ord

Der oplyses om pabud efter §§ 9(2¡. 1 O .H/21. 48. ì2a. Jf. § 1. nr 1 , bekendtgorelse

om mdberetrunq at

jordforurerunqsdata.

Fredskov
Nár en skov er fredskovsphgtrg. betyder del. at den. der eter skovarealet. tri enhver trd har plrgt til at anvende
det tri skovbruqsformál. Med frfldsko•,spltgten folger desuden en r<Ekke regler. der tilsammen s,krer den
lanqsiqtade skovdyrknrng

Majoratsskov
Majoratsskov

er r folge skovloven arealer. der skai holdes under en eier Skovmyndigheden

lokale enhedl kan give trlladelse lii at ophœve rnaioratsskov

notenngen

pa hele eller dele

(mil1ostyrelsens

at skoven

Beskyttet natur
Beskyttet natur kan v<Ere beskyttede naturtyper eller vandlob Jf naturbeskyttelsesloven § 3. Hvrs e1endommen
er be!iggende mdenfor et omràde med beskyttet natur kan der v<Ere beqreensrmqer for anvendelse af
arealerne pa ejendommen.

Internationale
lnternatronale

naturbeskyttelsesomrâder

beskyttelsesomráder er opdelt r hhv. Ramsaromrader Fuglebeskyttelsesomráder

Habrtatomrader Hvrs ejendornrnen

og

er beliggende ,ndenfor et omràde med mternauonete beskyttelsesomráder

kan der v<Ere begrœnsnrnger for anvendelse al arealerne pá e¡endommen.

Side 22 Jf 2';
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er noteret med landbruqsphq!

ByveJen 22
8920 Randers NV

Vedr frednrngsstatus

P¿pp1

,rt

l\í..101 1 ~ . 9 2022

Rapl1or1 fœrd1g t 5:9 2C·22

Der er sorn udgangspunkl

landLrugsplrgl

SëBrlrge regler for disse ejendomme
landhnrgspligt

oa alle e¡endornrne. d9í er over 2 ha (20 000 "' l. Nár en e¡endon,

er ·len omtattel ar landoruqslovens

regler Det betyder. al der ga>lder

f.eks. ved kob og salg Der er rkke naget krav om. al en eiendom med

skai anvendes tri landbrug eller lrgnende

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
A. Fredet for

193ì

B Fredet 193ï eller senere
C lkke frednrngsva>rdrg 193 ì -56
D. lkke fredel eller arlvs: for 2009

u
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplvsnrngen omfalter sten- -:ig ¡orddrger sorn e, beskytlet
Opbsnrngen

mod trlslandscendrrnger

¡f. rnusournsloven.

er ve¡ledende og má derfor rkke anveodes tri at atgore. om der er besk·,ttede drger, et omráde

Skovbyggelinjer
er en zone pa 300 rn omkrrng skove Skovbyggelrn¡en gcelder ror alle offenllrge skove oq tor
pnvate skove med et s.c1mrnenhœ11yende areal pa mindst 20 ha Inden lor oyggelin¡en er der forbud mud at
Skovbyggelrn¡en

bvgge.

S0- og ábeskyttetseslinjer
Sobeskyttelseslrn¡en

har tri formé! at srkre seer som ··1œrdrfulde randskabselernenter

09 sorn 'evesteder og

for plante- og dyreirv Inden ior beskyttelseslrn¡en er der generell lorbud mod a:mdnnger

sprednrngskorndorer

dvs at der rkke ma placeres bebyggelse

ioretages :x,nctnnger r temenet. beplantrunqer- o.l

Ki rke byggel injer
Krrkebvggelin¡en
bebvggelse

er en 300 rn beskyttelseszone

mält fra 1--rrkebygnrngen.

Den skai srkre. at der rkke optares

over 8.5 m. som .¡rrker skeernmenoe pá krrken

Kl itfredningslinje
Klrtfrednrngslrnfen er en 300 meter beskyttelseszone

langs den ¡yske vestkyst ved Skaqerrak og Vesterhavet

Del er rkke tilladt at a:Jndre trlstanden af ,lrtfredede arealer eller at udove aktrvrteter.

der kan fore til oget rrsrko

for sancñuçt

S trandbeskyttelsesl i nje
I ábne landskaber

ligger strandbeskyttelseslin¡en

eller mrndre ira kysten

fx

typrsk 300 m tra kystsn I bebyggede

Inden for en strandbeskyttelseslin¡e

bygnrnger. skure. camprngvogne og master eller foretages cendrrnger r terrœnet

Srde 23 Jf 2'3
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Oversigt over Vejdirektoratets

projekter

vejdrektoretets projekter ornknrg ejendornrnen
Oplysninger om Ve¡direktoratets pro¡ekter er indhentet d. 15 september 2022

I 525 m.

© Styrelsen

for Dataforsyning

og Effektivi·

Signaturforklaring:

c::J

Ejendommens placering

Vejdirektoratets pro¡ekter:

lngen projekter nœr ejendommen

OBS: Vcjdirektorarets projektcr fremv iscs sorn en 150 meter buffer omkring projektets midtcrlinjc. Der cr, igtigt at gere opnuerksorn pâ. at
bu ft eren IKKE angiv er projcktets geometri ellcr udbredelse - det cr a lene en buffer. der kan bru ges til at frernsogc info om, om en ejendorn ligger i
ruerhcden af ct projekt.
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Kort over vejforsyning
vejtors yning omkr1ng rnatr nr Sc Sonderba:k By Sonderba:k
Oplysrnnger om ve¡forsyn1nger mdhentet d. 15 september 2022.
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© Styrelsen

or Dataforsyning

og Effektrvi

Signaturforklaring vedr. vej-zsnstatus:
Offentlig
Privat fœlles
Ovrige (privat/almen/udlagt privat fœlles)
Planlagt nedklassrñcerinq
Matrikelnummer
Korte! viser med farvemarkering de ve¡e og stier. som ve¡myndigheden har registrerei som vœrende hhv. offenthge. private fœlles eller
private/almene/udlagte private fœlles. Status for ve¡e/st1er uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
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Kort over vejforsyning
VeJforsyn1ng ornknng mau nr Sy Sonderbzek By Sonoerbeek
Oplysrnnger om vejtorsyrunq er mchentet d. 15. september 2022.
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Signaturforklaring vedr. vei-zstistatus:
Offentlig
Privat fœlles
Ovrige (privat/almen/udlagt privat fœlles)
Planlagt nedklassificering
Matrikelnummer
Korte! viser med farvemarkering de ve1e og stier. som vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige. private fœlles eller
private/almene/udlagte private fœlles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysrnng om disse.

62

Danrnarks Miljóportal
Den 15-09-2022, kl. 08:25

Jordforureningsattest
Denne [ordforuremnqsatte st er baseret pa de informationer, der er registreret i den f<Bllesoffentlige
lands dzakkende database pá jordforureningsomrádet, D Kjord.
Attesten er baseret pa en s0gning om en specifik matrikel. I attesten bruges ogsa begrebet
"lokalitet", der kan deekke over fiere matrikler e lier eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvandiqvis ogsá g<Blder for matriklen. Se derfor pa
kortmaterialet. hvor meget af matriklen der ber eres af lo kali teten.
Atteste ns kort er baserei pa data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matnkel er beliggende.
Bem<Brk, at denne attest om handler alene oplysninger om jordforurening.

Der er seqt pá folgende matrikel:
Ejerlavsnavn

Senderbssk

By, S0nderbrek

Matrikelnummer

Sc

Region

Region Midtjylland

Kommune

Randers Kommune

Kort
Placeringen af den seçte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsa se om der er jordforureninger i
nrerheden af det seqte).

Udgaet Elter Konleegrnng

N

A

li UdgBel Fer Korüeeqmnq
la Jordtœurenmq V2

-

•

FG Nuenceret

li

Fl Nuenceret

lii

F2 Nuenceret

Jordforurenmg
t.okanseree

Vl

:uafklaret)

Pebud - Aknv
Pabud - leenqervereode

vdker

'·

•./

-

\

::-.

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen

er ikke kortlagt.

Region Midtjylland har for nuvrerende

ingen oplysninger

om jordforurening

pà den pàqeeldende

matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af omradeklassificering.
Der er pa denne matrikel ikke igangvrerende pábud efter jordforureningsloven.

Danmarks Miljeportal,
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Regionshuset Viborg, Skottenborg 26. 8800 Viborg.

Mail

Miljoe@ru.rm.dk

Web

www.jordmidt.dk

Bemankning

Man b er tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her lindes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i
forbindelse med kortla,gning.
Disse lokaliteter kan f0rst lindes pa
Danmarks Miljaportal nar der er truffe! afg0relse om kortloegning.

I

Adresse

Laksetorvet

Mail

rand ers. ko mmune@randers.dk

Web

http ://www.randers.dk/F

Bemoerkning

Hvis din grund ikke er omfattet af omradeklassificering i denne attest, kan
del skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilga,ngelige pa
Danmarks Miljaportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks
Miljeportal,
www.miljoeportal.dk
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Nyropsgade
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Bilag
Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 1 (V 1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk
aktiviteter pá andre arealer, der kan have vœret kilde lii jordforurening pa areale!.

vi den om aktiviteter

pa area let eller

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau
2 (V2). hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag,
der g0r at det med
he] grad af sikkerhed kan lœgges til grund, at der pa area let er en jordforurening af en sadan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning pá mennesker og rnitie.

Lokaliseret (uafklaret)
Et areal betegnes som lokaliseret
(uafklaret). hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold lii kortleeqrunq.
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis veere historiske oplysninger vedrere nde ti dli ge re aktiviteter pa en grund eller
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkrver og
sagsbehandling resultere i en kortlœgning af en grund eller i en status som "Udgàet Ier kortlœgning"

Nuancering
Nuancering af kortlœgning
anvendelse til boligformál

pa V2, pa baggrund af den nsiko.

den kortlagte forurening

ucqer e lier kan udqere for den aktuelle

Udgäet Efter Kortléegning
Forureninger, som har vasret kortlagt pa vidensniveau 1 eller 2, men som er udgáet af kortlœgningen

Udgäet F0r Kortl~gning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sa de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i
denne kategori, hvor det har vœret vurderet om de skulle kortlœgges som mulig forurenet (V 1) men hvor lokaliteten frikendes pa
baggrund af de historiske oplysninger.

Omrädeklassificering
Omrade. hvor jorden antages at vœre lettere forurenet. udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkt som omràde. hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omradeklassificering stammer fra en
tegning af matriklen pà kort. I enkelte til fœlde kan unejaqtiqhe der eller œndringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pàvirker informationer om omràdeklassificering herpa. Hvis attesten indeholder
oplysning om omradeklassificering. inkl. analysefrie omráder. som forekommer ukorrekt, sa kan du fa et overblik over matriklen
pa http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

lgangv~rende pábud - JFL
Areal, hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordforureningsloven. Del kan vzere enten et aktivt pabud eller et pàbud. hvor
der ale ne er la:ingerevarende vilkàr (f. eks. belœgning eller monitering). Nár et pabud er helt opfyldt, oplyses det ikke i
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pabud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtg0relse om
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pábud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler. der er fastsat.
Kommunen kan oplyse om pàbud efter andre hjemler og pàbud. som er meddelt tidligere, nár de er igangvœrende.

Danmarks Miljeportal , Nyropsgade
www.miljoeportal.dk
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Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest er baseret pa de informationer, der er reg,streret i den fa:llesoffentlige
landsda:kkende database pa jordforureningsomrádet, DKjord.
Attesten er baseret pa en s0gning om en specifik matrikel. I attesten bruges ogsa begrebet
"lokalitet", der kan da:kke over fiere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er fiere
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsa ga:lder for matriklen. Se derfor pa
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der ber eres af lokaliteten.
Atteste ns kort er baserei pa data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for
de registrerede data ligger hos regio nen og kommunen. hvor den aktuelle matrikel er beliggende.
Bema:rk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er seqt pá f0lgende matrikel:
Ejerlavsnavn

S enderb œk By, Senderbeek

Matrikelnummer

Sy

Region

Region Midtjylland

Kommune

Randers

Kommune

Kort
Placeringen af den seqts matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsa se om der er jordforureninger i
na:rheden af det seqte).

N

A

'·

li
li

Udgaet E fte< Kort!Œgnmg
Udgeet F Of KortlŒgnrng

lii

..'or&on..ren1ng

FC l\cor;;;re;

•

F 1 l\uance<~

lii
-

·.'2

•

F2 Nuenceret

Jor.:f.orurerung \ 1
Lokahseret

. uafktaret,l

Pabud - Akt1•1
Peboo · lœnge:rvarende

vdker

'\

,..

...

Forureningsstatus
Matrikel
Region

status: Matriklen
Midtjylland

er ikke kortlagt.

har for nuvaerende ingen oplysninger

om jordforurening

pá den pága'!ldende

matrikel.
Matriklen

er ikke omfattet af omradeklassificering.

Der er pà denne matrikel ikke igangvaerende pábud efter jordforureningsloven.
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____
Adresse

=i

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Mail

Miljoe@ru.rm.dk

Web

www.jordmidt.dk

Berneerknlnq

Man ber tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der
her lindes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i
forbindelse med kortlregning. O isse lokaliteter kan íerst find es pa
Danmarks Milj0portal nar der er truffe! afq erelse om kortlregning.

Adresse

Laksetorvet 18900

Mail

ra nders.kommune@randers.dk

Web

http ://www.randers.dk/F

Bemairkning

Hvis din grund ikke er omfattet af omradeklassificering i denne attest, kan
det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgrengelige pa
Danmarks Miljeportal eller at data ikke er opdateret.

Danmarks Miljeportal,
www.miljoeportal.dk
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Bilag
Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt pà vidensniveau 1 (V 1 }. hvis der er tilvejebragt en faktisk vrden om aktiviteter pá areale! eller
aktiviteter pa andre arealer. der kan have veeret kilde til jordforurening pa arealet.

Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt pa 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 pà area let er en jordforurening af en sadan art og koncentration, at forurening
kan have skadelig virkning pa mennesker og rnilje.

Lokaliseret (uafklaret)
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret}, hvis der er oplysninger. som endnu ikke er I vurderet i forhold til kortlregning.
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis vrere historiske oplysninger vedrnrende tidligere aktiviteter pa en grund e lier
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og
sagsbehandling resulte re i en kortlregning af en grund e lier i en status som "Udgaet Ier kortlregning"

Nuancering
Nuancering af kortlregning pa V2, pa baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udqer eller kan udqare for den aktuelle
anvendelse til boligformal

Udgâet Efter Kortlregning
Forureninger, som har vreret kortlagt pa vidensniveau 1 eller 2. men som er udgaet af kortlregningen

Udgâet 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 del har vœret vurderet om de skulle kortlregges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pa
baggrund af de historiske oplysninger.

Omrâdeklassificering
Omrade, hvor jorden antages at vrere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunkt som omrâde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omradeklassificering
stammer fra en
tegning af matriklen pá kort. I enkelte til frelde kan unejaqtiqhe der eller rendringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pâvirker informationer om omradeklassificering herpa. Hvis attesten indeholder
oplysning om omradeklassificering,
inkl. analysefrie omrâder. som forekommer ukorrekt, sa kan du fa et overblik over matriklen
pà http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

lgangvrerende pâbud - JFL
Areal, hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordforureningsloven. Det kan veere enten et aktivt pábud
eller et pâbud,
der alene er lrengerevarende vilkár (f. eks. belregning eller monitering). Nár et pâbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pa bud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtçerelse om
indberetning og registrering af jordforureningsdata,
dvs. pabud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat.
Kommunen kan oplyse om pábud efter andre hjemler og pábud, som er meddelt tidligere. nar de er igangvrerende.
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Tingbogsattest
Udskrevet:

Ejandom:
Adresse:

20.09.2022 10:05:28

Byvejen 22
8920 Randers NV

BFE-nummer:

9031249

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

05.12.2012

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

09.07.2002

Samlet areal:
Heraf vej:

2578 m2
O m2

Hovednotering:
Hovednotering:

Samlet ejendom

Senderbeek By, Sanderbeek

0005c
1516 m2
O m2

Senderbeek By, Senderbeek

0005y
1062 m2
O m2

Der findes ingen servitutter pá ejendommen

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype:
Dato/labenurnmer:

Adkomsthavere:
Navn:
Cpr-nr.:
Ejerandel:

Kebesurn:
Kontant kebesurn:
Kebesum i alt:

2 J 09 2022 1 O 05 28
1

Auktionsskede
20.04.2010-1000695716

Peter Stidsen
310177-****
1 / 1

500.000 DKK
500.000 DKK
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Heeftelser
Dokument
Dato/lebenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Läntype:
Srerlige lànevilkàr:

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

Kreditorer:
Navn:
Cvr-nr.:

TOTALKREDIT AIS
21832278

Dabitorsr:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
310177-****

Dokument:
Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Srerlige länevilkär:

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

Senest pàteqnet:
Dato:

06.07.201217:01:11

Kreditorar:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
31 O 1 77- ****

Debitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
310177-****

Mecide!elseshavere:
Navn:
Cvr-nr.:

Sparekassen Vendsyssel
64806815

20 09 2022 10:05:28
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Fuldrnaqtsbestemrnelser:
Fuldmagtshaver:
Navn:

Cvr-nr.:

Llndarpant:
Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
Underpantsbeleb:
U nderpanthavere:

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

Sparekassen Vendsyssel
0stergade 15
9760 Vrä
64806815

29.07.2010-1000910598

1
200.000 DKK
Sparekassen Vendsyssel
64806815

19.12.2018-1010358172
3
Udlreg
9.159 DKK
0%

r(reditor3r:
Navn:
Cpr-nr.:

Jess Kidmose
260880- ****

Oebitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
310177-****

Brandstrup

Anmsarkninqer.
Dato/labenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Läntype:

06.07.2012-1003692257

1

Kreditor:

Realkreditpantebrev
676.000 DKK
3,5 %
Obligationslän
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT AIS

Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Srerlige lánevilkár:
Kreditor:

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

Sœrliqe lànevilkàr:

20.09 2022 10 05 28
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Dokument
Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:

:"::-3di'èorar:
Navn:
Cpr-nr.:

19.02.2020-1011639276
4
Udlreg
11.089 DKK

0%

Jess Kidmose Brandstrup
260880-****

Debitor ar:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
310177-****

:'.nrr.~r;:ninger.
Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Làntype:
Sasrliqe lànevilkàr:
Kreditor:

Realkreditpantebrev
676.000 DKK
3,5 %
Obliqationslán
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT AIS

Dato/lebenurnmer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Sasrliqe lànevilkár:
Kreditor:

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

Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19.12.2018-1010358172
3
9.159 DKK
Jess Kidmose Brandstrup

06.07.2012-1003692257

1

Dokument:
Datc/lebenurnrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
20.09 2022 1 O 05 28

18.01.2022-1013568079
5
Udleeq
6.683 DKK

0%
72
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Kreditorer:

Navn:
Cvr-nr.:

HORNBJEK EL-FORRETNING A/S
20815744

Daoitorer:
Navn:
Cpr-nr.:

Peter Stidsen
310177-****

.'1.nmser~rning3:·:
Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Läntype:
Scerlige lànevilkàr:
Kreditor:

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

Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Scerlige lánevilkár:
Kreditor:

29.07.2010-1000910597

Dato/lebenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19.12.2018-1010358172
3
9.159 DKK
Jess Kidmose Brandstrup

Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
Hovedstol:
Kreditor:

19.02.2020-1011639276
4
11.089 DKK
Jess Kidmose Brandstrup

2

Ejerpantebrev
200.000 DKK
9,5 %
Rentetilpasning
Peter Stidsen

0vrige oplysninger
Ejandomsvurclaring:
Ejendomsvcerdi:
Grundvcerdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):

.ndskannet

390.000 DKK
119.100 DKK
01.10.2020
0730
004729

ak~:

Akt nr:
20.09 2022 1 O 05.28

68 O 54
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K0BERVEJLEDNING
FAST EJENDOM
1.

- 1V ANGSAUKTION OVER

Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skai indeholde oplysning om
salgsvilkärene og andre vœsentliqe forhold.
Salgsvilkärene er justitsministeriets auktionsvilkär, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles pà auktionsrnedet.
Salgsopstillingen udfœrdiqes af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan ses pà eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres
om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi.
2.

Kabesummen

Den samlede kebesurn bestàr af budsummen med tillreg af sterstebelebet. Sterstebelebet erdet
beleb, der skai betales ud over budsummen, og bestär af fortrinsberettigede krav og
sagsomkostninger. Sterstebelebet oplyses under auktionen. Belebet er ansläet i salgsopstillingen.
Derudover skai en keber betale en auktionsafgift pá 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen
Alle kan byde pà en tvangsauktion.
När man byder, skai man oplyse, hvem man byder for.
Byder man for andre, skai man medbringe skriftlig original fuldmagt.
Byder man for et selskab eller lignende, skai man medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier.
Fogedretten kan kreeve, at man straks sandsynliqqer, at man kan opfylde sit bud. Bud pà auktion
er bindende.
Bud pà 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion.

4. Sikkerhed
Hejestbydende skai stille sikkerhed for auktionsvilkärenes opfyldelse.
Sikkerheden udqer:
•
•
•

deekkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3)
1/.i af de daskkede hœftelser, der kan kreeves ud betalt (salgsopstillingens kolonne 4) og
sterstebelebet

74

2

I salgsopstillingen findes en forelebiq beregning. Det n0jagtige beleb afheenqer af budets sterrelse
og kan derfor terst beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kreeves stillet straks, nàr budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig pà, at
man kan tá mulighed for at gä i banken, kontakte sin advokat eller lignende.
Pä auktionsrnedet vil fogedretten normalt tillade, at hejestbydende fár en frist pà op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsrnede
("den lille sikkerhed"). Belebet udqer norma lt op til 10.000 kr. og fastsœttes af fogedretten under
auktionsrnedet.
Sikkerhed kan stilles ved:
•
•
•
•

kontanter
bankgaranti (ikke tidsbegrrenset eller betinget)
advokatindestäelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette)
"Den lille sikkerhed" kan stilles ved MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/heevekort, länebevis, dokumentation for nedvendiqe midler
pà bankkonto, udenlandsk valuta o.lign.
Vrer oprneerksorn pà, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant,
skai man bruge "dobbelt" likviditet.
Sikkerheden frigives terst, nàr det er dokumenteret, at auktionsvilkärene er opfyldt.

5. Ny auktion
Ejeren og udœkkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion.
Den, der anmoder om ny auktion, skai stille sikkerhed for omkostningerne herved. Belebet udqar
normalt op til 10.000 kr.
Udeekkede rettighedshavere og ejeren kan indgä en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion.
Konsekvensen er, at ejendommen sœlqes til hejestbydende pá 1. auktion, og at ny auktion ikke
afholdes.

6. Räderet over ejendommen
En keber fàr f0rst rädighed over ejendommen, nàr fogedretten har modtaget hele
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkärenes opfyldelse.
Skai der holdes ny auktion, fàr keberen terst rädighed over ejendommen, nàr den ny auktion har
vœret afholdt.
En keber skai torrente den deekkede greld fra tidspunktet for forste auktion.

7. Auktionsskode
Via www.tinqlysning.dk
kan keber selv oprette et auktionsskede, nàr auktionsafgiften og eventuel
moms er beta lt. Kaber skai vedhœfte en udskrift af auktionsbogen og sarntykkeerklœrinqer fra
samtlige, dœkkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har
beleb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes sterstebelabet. lngen af dokumenterne rná
indeholde oplysninger om personnumre.
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Kaber skai orientere fogedretten, nàr et digitalt skede er klar til underskrift og i den forbindelse
oplyse under hvilket navn, dokumentet
Hvis ejendommen
transportskede,

skai videresœlges,

kan seqes frem.
sparer man tinglysningsafgift

ved at oprette et

hvorved retten til at fà udstedt auktionsskade overdrages. Transportskedet skai

ogsä vedheeftes sammen med de andre dokumenter.
Kaber skai selv serqe for at fà tinglyst auktionsskadet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udeekkede heeftelser.
Du kan lesse mere om digitale auktionsskeder her
Kaber skai endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
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Bekendtgorelse 1978-12-15 nr. 652
om tvangsauktionsvìlkâr
(fast ejendom).
som œndret ved bkg 1982-03-31 nr. 121, bkg 1989-12-18 nr. 866, bkg 1990-12-2 l nr. 896, bkg 2003-06- l 7 nr. 519,
nr. 185 og bkg 2020-03-26 nr. 3 16

I med for af § 570, stk. I, i lov om rettens pl eje, jf. lovbekendtgerelse
m. 938 af lO. september 2019, fastsœttes:

§ l. Tvangsauktion over fast ejendom
justitsministeriets
tvangsauktionsvilkâr,
bekendtgerelsen.

skai
jf.

afholdes
bilaget

pä
til

§ 2. Bekendtgerelsen trœder i kraft den I. januar 1979 og tàr
virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold til anmodninger
indgivet til fogedretten efter den I.januar 1979.

Tvangsauktionsvilkâr

(fast ejendom)

1. Auktionen omfatter
a.

b.

Ejendommen sœlges tilden hejstbydende, hvis dermes bud antages
(se pkt. 7), medrnindre det bes luttes, at en ny auktion skai afholdes.
Enhver, der har afgivet bud pâ forste auktion, er bundet afsit bud,
indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7
udsœttelse med henblik pá tilvejebringelse af sikkerhed, gœlder
bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skai der afholdes ny
auktion i henhold til retsplejelovens § 576, er samtlige bydende pâ
forste auktion bundet mdtil slutningen af den nye auktion, dog hejst
i 6 uger efter forste auktion. Pâ den nye auktion er kun det bud
bindende, der fâr hammerslag.

5. Ejendommens

BlLAG

Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger
og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - driftsinventar
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlzeg af
enhver art,
der herer
til ejendommen,
og ved
landbrugsejendomme
rillige ejendommens
besœtning.
gedning, afgreder mv.
Ejendommen mv. sœlges, som den er ved auktionen med de
rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilherer den
nuvœrende ejer.
Hvis ejendommen eller en del af denne er udlejet, kan keber
efter ejendommens overtagelse krœve den leje, der ikke er
betalt pâ au.ktionstidspunktet.

6. Kaberens forpligtelser
A. Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes. sä langt det rœkker, til dœkrung af
hzeftelseme i prioritetsordenen.
Hœftelsernes nejagtige sterrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes sáledes:
a.

b.

Ejendommen og det tilbehar, der felger med, beskrives i en sœrlig
salgsopstilling.
Salgsopstillingen
indeholder oplysning om
ejendommens heeftelser og byrder og oplyser endvidere om andre
forhold vedrerende ejendommen og auktionen, som rnâ antages at
vœre af vœsentlig betydning for kaber, herunder ejendommens og
eventuell medfalgende láseres momsmœssige 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 servirutter,
brugsrettigheder, aftœgts-, livrente- eller lignende forpligtelser.

4. Auktionsbudet mv.
Enhver kan byde pá auktionen, men fogedretten kan forlange, at
en bydende straks sandsynligger, at han kan opfylde sit bud.
Er der tale om et momspligtigt salg, skai det endelige bud, som
antages, tilleegges moms
Mi11i1L1uL11 fui uverbudene fastsœrtes af fogedretten.
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overtagelse

Kaberen overtager straks ejendommen. Har kaberen fâet udsœttelse
til at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkárene, overtages
ejendommen dog ferst, nár sikkerheden er stillet.
Keberen serger selv for - om nedvendigt ad retslig vej - at blive
indsat i besiddelsen af det solgte.
Fra det tidspunkt, keberen skai overtage ejendommen, henligger
den for hans regning og risiko i enhver henseende.

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

2. Salgsopstilling

bkg 2016-02-26

Keberen over/ager 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.
Keberen beta/er de hœftelser, der kan krœves udbetalt.

Beleb, der skai betales efter pkt. b, betales inden 6 mâneder efter
auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af länene tilfalder keberen,
ligesom han bœrer eventuell kurstab samt tab ved, at kontantlân
med sœrlige indfrielsesvilkär mâ indfries med et starre beleb end
lânets kontante pálydende.
Andele i reserve- og adrninistrationsfonde tilfalder kaberen, nâr
der bliver fuld dœkning tilde págœldende län.
Pantegœlden forrentes fra datoen for den forste auktion med den
rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en
indekspanteret, beregnes renten pâ grundlag af restgœlden som
reguleret ved sidste ordinœre indeksregulering.
Overstiger auktionsbuddet, hvad der krœves til dœkning af
panthaveme, tilfalder der overskydende belab 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 panthaveme med tillœg af
friplejeboligleveranderens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden.
Keberen
betaler
et eventuell
overskydende
beleb
til
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forrentes med en ärlig
side I
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rente, der svarer ti! den fastsatte referencesats med et tillœg pá 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 sterrelsen af de ornkostninger,
som keberen skai betale ud over auktionsbudet. Det samme gœlder
skatter, afgifter, byrder, hœftelser og andre pligter, som kaberen
skai betale eller overtage ud over auktionsbudet.
Pâ auktionen oplyses et sterstebelab for, hvad der skai beta/es.
og hvilke krav og pligter. der kan over/ages.
Af krav, der typisk skai udredes eller overtages ud over
auktionsbudet, kan sœrl igt nœvnes:
a.

b.

Auktionsrekvirentens udlœgsornkostninger
og omkostninger
ved gennernferelse af auktionen, herunder salœr ti! advokat
samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig.
Salzer og rejseornkostninger
til reprœsentanter for de andre
i ejendommen berettigede.

Vedrerende a og b er det en betingelse, at de pâgœldende
rettighedshavere fâr andel i auktionsbudet. Ved delvis dœkrung
nedsœrtes salœrkravet forholdsmœssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dedsbo, hvori
gœlden ikke er vedgäet, betales dog altid fuldt rekvirent-salœr,
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1.

J.

Ejendomsskatterestancer.
Brandforsikringsbidrag.
Gade-, vej- og fortovsbidrag.
Ophœvet.
Ophœvet.
Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nadvendige
udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse mv. af
ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens
fordring og derefter i den i evrigt beds! berettigedes fordring.
Nadvendige udgifter ti! ejendommens bestyrelse, drift og
vedligeholdelse rnv., som er afholdt af auktionsrekvirenten,
selv om ejendommen ikke har vœret taget til brugeligt pant.
Krav,
der
I
henhold
ti!
lejelovgivningen,
brandsikringslovgivnmgen
og bygningslovgivningen er
gœldende mod enhver uden tinglysning.

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

C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen
a.
b.
e

Fogedrettens udgifter.
Auktionsafgift.
Moms af budsummen og starstebelebet, hvis der er tale om
et helt eller delvist momspligtigt salg.

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

a.
b.
c.

Restancer mv., jf. pkt 6.A litra a,
af de hœftelser, der kan krœves udbetalt, j f. pkt 6.A litra
b,og
starstebelebet, der skai be tales ud over auktionsbudet, j f. pkt
6.8.
1/.

Sikkerheden kan dog hverken vœre mindre end et árs renteudgift
af de overtagne prioriteter e Iler mindre end vœrdien af der tilbeher,
der medfelger ejendommen, med tillœg af '/, ârs lejeindtœgt, hvis
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrngsejendomme dog med tillœg af l ärs forpagtningsafgift.
Enhver, der opnâr dœkning ved auktionen,
kan for sit
vedkommende bàde
for og efter derme give afkald pâ
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsœtte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor
nœvnt. Sikkerheden kan dog ikke vœre mindre end l ârs renteudgift
af de overtagne prioriteter.
Stilles den krœvede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og
hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages.
Fogedretten kan dog i stedet udsœtte auktionen og give
hejstbydende en frist pá ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil
vœre forbundet med afholdelse af nyt auktionsrnede.

8. Keberens misligholdelse
Hvis kaberen ikke opfylder auktionsvilkârene, kan enhver, der i
anledning af auktionen kan rette krav mod keberen, krœve, at det
solgte sœttes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion)
for kebers risiko, sáledes at keberen skai tilsvare, hvad der matte
bydes mindre pâ den ny auktion, uden at have krav pá, hvad der
matte bydes mere.
I stedet for at krœve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke
har givet afkald pâ sikkerhedsstillelse, krœve, 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 krœves afholdt misligholdelsesauktion.
Begœres sikkerheden ferst realiseret efter afholdelse af
misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes ti! dœkning
af det tab, der er opstáet
ved, at der er budt mindre pa
misligholdelsesauktionen.

9. Auktìonsskade
âr kaberen godtgar. at auktionsvilkârene er opfyldt. kan han
krœve. at fogeden udsteder auktionsskede til ham. Keberen skai
tage skede pâ ejendommen inden l âr efter auktionen.
Kaberen betaler selv de omkostninger, der matte vœre forbundet
med udstedelse af skedet, dettes tinglysning, overtagelse af
hœftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke
opnäede dœkning pâ auktionen.

I O. Aukrìonsvìlkârenes fravigelighed

7. Kaberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller bersnoterede
vœrdipapirer, ved bankgaranti ell er pâ anden mâde, som godkendes
af fogedretten.
Sikkerhedens starrelse skai svare til:
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Foranstâende vilkâr kan ikke fraviges til ugunst for keberen,
medmindre auktionen angâr en forretnings-, industri-, landbrugseller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk.
l, i lov om friplejeboliger, kan vilkârene endvidere ikke fraviges
til ugunst for Landsbyggefonden.

11. Sœrlige vilkâr:

---

side 2

78

