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Salgsopstilling 

(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af  
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening 

J.NR. 110-98670 AS 54-210/2022 

Ejendommens matr.nr.: 4e Vejerslev By, Vejerslev 

beliggende: Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø 

Tilhørende: Bruno Østergaard Kristensen  

boende: Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø  

 

Auktionstidspunkt: 26-10-2022 klokken 09:30 

Auktionssted:  Retten i Randers, Nørregade 1, mødelokale 21, 8900 Randers C 

Rekvirent, hæftelses nr.: 1 – Jyske Realkredit A/S 

 

Ved advokat: Carsten Jensen, Østergrave 4, 3., 8900 Randers C 

Ejendomsoplysninger 

Ejendomskategori: Beboelse 

Ejendomsværdi pr.: 01-10-2020, 650.000,00    heraf grundværdi: 84.000,00  

Vurdering i h.t. 

Retsplejelovens § 562: Ikke foretaget. 

Areal ifølge tingbogen : 589 heraf vej: 0 

Forsikringsforhold: GF Forsikring, Police.nr. 19 41 48 09 

Ejendomsskatter  

og afgifter for året  2022 
andrager og omfatter:  1.553,39 

Forslag til særlige 

vilkår ifølge auktions- 
vilkårenes pkt 10 og 11. Nej 

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

Se vedhæftede bilag. 

Lejemål: Ingen  

Byrder og servitutter 
(Evt. henvisning til  

vedh. tingbogsattest): 

Se vedhæftede bilag. 
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Prioritetsopgørelse 
PANT- OG UDLÆGSHAVERE 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, 
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.  

1. Fordring 
opgjort pr. 
auktionsdato 

2. Restgæld 
på hæftelser, der 
kan forventes 

overtaget med 
tillæg af uforfaldne 
renter 

3. Restancer 
og evt. 
ejerskifteafdrag på 

hæftelser, der kan 

forventes overtaget. 

4. Hæftelser 

der kræves indfriet. 

 Transport     

Hæftelse nr. 1: Jyske Realkredit A/S, CVR-nr. 13409838, 

Klampenborgvej 205, Kongens Lyngby. 
Realkreditpantebrev stort kr. 480.000, 2% obligationslån, med særlige 

indfrielsesvilkår 
Se vedhæftede auktionsopgørelse 

406.044,12 387.389,13 18.654,99 0,00 

 i alt ved 
budsum kr. 

406.044,12 387.389,13 18.654,99 0,00 

Hæftelse nr. 2: Sparekassen Kronjylland, CVR-nr. 17912828, 

Tronholmen 1, 8960 Randers SØ.  
Ejerpantebrev stort kr. 85.000. 
Se vedhæftede auktionsopgørelse. 

E-mail:dhp@sparkron.dk 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 i alt ved 
budsum kr. 

406.044,12 387.389,13 18.654,99 0,00 

Hæftelse nr.:     

 i alt ved 
budsum kr. 

    

Hæftelse nr.:     

 i alt ved 

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.:     

 i alt ved 
budsum kr. 

    

Hæftelse nr.:     

 i alt ved 
budsum kr. 

    

Hæftelse nr.:     

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

rentesats, nr,/serie/afd., indestâende til samt evt. overtaget med tillëeg hzeftelser, der kan 
af uforfaldne renter forventes overtaget. 

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

Transport 406.044,12 387.389,13 18.654,99 0,00 

Haeftelse nr. 3: Q-Park Operations Denmark A/S, CVR-nr. 11967086, 3.693,67 0,00 0,00 3.693,67 Gladsaxevej 378, 2860 Seborç v/ Collectia Finansservice, CVR-nr. 
20015381, Abildager 11, 2605 srenobv, sags.nr. 3218239. 
Udlëeg stort kr. 3.551. 
Se vedheertede auktíonsopqerelse. 

i alt ved 409.737,79 387.389,13 18.654,99 3.693,67 
budsum 

A. Total kr. 409.737,79 387.389,13 18.654,99 3.693,67 

B. St11trstebel11tbet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 68: 33.700,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 33.700,00 

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

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anferte sterstebeleb fremkommer sâledes: 

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

b. rettighedshavernes 
rnedesaleerer m.v. kr. 

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

l. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. Renovation kr. 1.152,96 
28.918,15 

5. vandafgifter kr. 0,00 
1.250,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 765,16 

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

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

1.559,95 
* Vedr11trende indefrosset 

0,00 grundskyld henvises til 
vedheeftede bilag. 

0,00 

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

Ved et auktionsbud pâ kr. 650.000,00 (beregnet efter ejendomsveerdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udqer 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkârenes pkt. 7 293.600,00. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 27. september 2022 af 

Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser

PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser. der og evt—
der kræves indfriet.

I rubrikkerne angives tinglyst beløb lånetype auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag på

. .

'

.

'

overtaget med tillæg hæftelser, der kan
rentesats, nr./ser|e/afd., mdestående til samt evt.

af uforfaldne rente, forventes overtaget
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,

'

ejerskiftefradrag m.v.

Transport 406.044,12 387.389,13 18.654,99 0,00

Hæftelse nr. 3: Q-Park Operations Denmark A/S, CVR—nr. 11967086,
*

Gladsaxevej 378, 2860 Søborg v/ Collectla Finansservice, CVR-nr. 3'693'67 0'00 0'00 3'693'67

20015381, Abildager 11, 2605 Brøndby, sags.nr. 3218239.

Udlæg stort kr. 3.551.

Se vedhænede auktionsopgørelse.

i alt ved 409.737,79 387.389,13 18.654,99 3.693,67
budsum

A. Total kr. 409.737,79 387.389,13 18.654,99 3.693,67

B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 68: 33.700,00

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 33.700,00

Gæld, der kan overtages

(størstebeløbet - kontantbeløbet): 0,00

om art og afvikling oplyses:

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:

a. rekvirentens udlægs- og

auktionsomkostninger 4. Renovation kr. 1.152,96

( salærer og gebyrer m.v.) kr. 28.918,15
b. rettighedshavernes 5. vandafgifter kr. 0,00

mødesalærer m.v. kr. 1.250,00
6. brandforsikringsbidrag kr. 765,16

De under a og b nævnte beløb er

anslået ud fra det under 7. krav i h.t. Ieje- eller

sikkerhedsstillelsen anførte auk- brandsikringslovgivningen kr. 0,00
tionsbud

, jfr. nedenfor.

c. restancer vedrørende: 8. andet, jfr. specifikation kr. 0,00

1. ejendomsskatter kr. 1.559,95
* Vedrørende indefrosset

2. vejbidrag m.v. kr. 0,00 grundskyld henvises til

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

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

Ved et auktionsbud på kr. 650.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens & 562) udgør
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 293.600,00.

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 27. september 2022 af n
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OPG0RELSE OVER REKV1RENTOMK0STN1NGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 650.000,00 
+ 25°/o '--'-kr'-'-·-----=1=6=2=.5=0-=-0,...,,,0=0 
lait ~kr±. ====~81~2='=.s~o~o~,o=o 

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

Evt. fogedgebyr udkerende kr. 
C. M0desalël:!r udleeq kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Hândterlnq og rnanqfoldiqqerelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvirentsaleer: 

Grundtakst kr. 
Med et tilleeq pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget. sr, ------'-4"'"".8'--'-7-=5'"",0=0 
lait kr. 13.875,00 

1.625,00 
750,00 

1.000,00 
1.500,00 

70,00 
187,50 
150,00 

9.000,00 

+ moms kr. 3.468,75 kr. 
l. Evt. saleer og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

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

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

registreringsforretning kr. 625,00 
L. l.âsesmed kr. 965,50 
M. ltvang =kr~. 4~.2=5~º~·º~º 
1 a lt ,,.,kr='=. ======2=8~.9""'1'='8"". 1"'"'5 

17.343,75 

451,40 

Sâfrernt budsummen overstiger kr. 650.000,00 (Den offentlige ejendornsveerdi) vil rekvirentsa 
leeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pâ kr. 650.000,00 (ejendornsveerdi) 
Restancer kr. 18.654,99 
Friveerd i kr. 240.262,21 
1¡4 heeftelser kr. 923,42 
Sterstebelab (minus depositum) kr. 33.700,00 
1 alt ( oprundet til neerrneste 100) kr. 293.600,00 

J.nr. 110-98670 O/mfr Rekvirentopqerelse 

OPGØRELSE OVER REKVIRENTOMKOSTNINGER VED TVANGSAUK'HON

Beregningsgrundlag:

Kontantværdi
..................................................................................

kr. 650.000,00

+ 25%
...........................................................................................

kr. 162.500,00

Ialt
...............................................................................................

kr. 12

Rekvirentomkostninger:

A. Incassoomkostninger incl. moms
...............................................

kr. 1.625,00

B. Fogedgebyr ..............................................................................
kr. 750,00

Evt. fogedgebyr Udkørende .......................................................
kr.

C. Mødesalær udlæg .....................................................................
kr. 1.000,00

D. Auktionsgebyr ..........................................................................
kr. 1.500,00

E. Gebyr ejendomsdatarapport ......................................................
kr. 70,00

F. Annonceudgifter Statstidende
....................................................

kr. 187,50

G. Håndtering og mangfoldiggørelse af salgsopstilling .....................
kr. 150,00

H. Rekvirentsalær:

Grundtakst
......................................

kr. 9.000,00

Med et tillæg på 0,6% af be-

regningsgrundlaget .......................... kr. 4.875,00

Ialt
.................................................

kr. 13.875,00

+ moms ..........................................
kr. 3.468 75

............
kr. 17.343,75

I. Evt. salær og omkostninger til sagkyndig/beskikket

advokat
...................................................................................

kr.

J Befordringsudgifter til besigtigelse, tvangsauktion, evt.

forberedende møde, registreringsforretning m.v
.........................

kr. 451,40

K. Diverse tilkendte mødesalærer, f.eks. mødesalær ved

registreringsforretning ..............................................................
kr. 625,00

L. Låsesmed
................................................................................

kr. 965,50

M. Itvang ........................................................................................
kr. 4.250,00

I alt
...............................................................................................

kr. 2
.

1 1

Såfremt budsummen overstiger kr. 650.000,00 (Den offentlige ejendomsværdi) vil rekvirentsa-

læret forøges i henhold til budsummen.

Sikkerhedsstillelse ved et bud på kr. 650.000,00 (ejendomsværdi)

Restancer

Friværdi

1/4 hæftelser

Størstebeløb (minus depositum)

I alt (oprundet til nærmeste 100)

J.nr. 110—98670 Cl/mfr Rekvirentopgørelse

kr. 18.654,99

kr. 240.262,21

kr. 923,42

kr. 33.700,00

kr. 293.600,00
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Beskrivelse af ejendommen 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø 

 

Ifølge BBR-ejermeddelelse er ejendommen et enfamilieshus opført i 1877 med om-/tilbygning i 

1984. Ejendommen er opført i røde mursten med ståltag. Bebygget samlet boligareal 97 m2, 

samlet bygningsareal 97 m2, samlet boligareal 97 m2.  

 

Opvarmning naturgas. 

 

Carport. 

 

Ejendommen er beliggende tæt på landevej og består af: 

 

Entre delvist med klinker samt laminatgulv, køkken med laminatgulv, baggang med klinkegulv, 

badeværelse med klinker og bruseniche, stue med gulvtæpper, gang med laminatgulv, 2 værel-

se med laminatgulv, soveværelse med tæppe på gulv, 1 lille værelse med gulvtæppe. Trælofter 

over hele huset. 

 
Hårde hvidevarer i køkken: køleskab, komfur, Blomberg emhætte, Wasco opvaskemaskine. 

 
Hårde hvidevarer i baggang: AEG vaskemaskine, Zanussi tørretumbler. 

 

Herudover står der en skabsfryser i et af værelserne. 
 

Revner i udvendigt murværk. Fuger er ved at falde ud nogle steder. Ejendommen trænger til 
istandsættelse 

 

Der tages forbehold for tilstedeværelse af de pågældende hårde hvidevarer, deres funktions-
dygtighed samt tredjemandsrettigheder. 

 
Huset trænger til vedligeholdelse. 

 
Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-meddelelsen 

samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. 

Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at 
gældende love og bestemmelser er overholdt. 

 
Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på 

tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende 

ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og fore-
findes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten 

eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på 
lovgivningens almindelige regler. 

 
Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle 

terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. 

Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. 
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Lou Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers e 
Telefon 70 300 500 

Indefrosset Grundskyld 

I henhold til ejendomsdatarapport pähviler der ejendommen indefrosset grundskyld. 
Belebet er ikke fortrinsberettiget og dermed ikke medtaget i sterstebelebet, Det mâ 
päregnes, at kommunen - säfremt det anferte beleb ikke indbetales i forbindelse med 
tvangsauktionen - vil indlede udpantningsforretning mod ejendommen. 

Lou Advokater

Østergrave 4, 3.

8900 Randers C

Telefon 70 300 500

Indefrosset Grundskyld

I henhold til ejendomsdatarapport påhviler der ejendommen indefrosset grundskyld.

Beløbet er ikke fortrinsberettiget og dermed ikke medtaget i størstebeløbet. Det må

påregnes, at kommunen — såfremt det anførte beløb ikke indbetales i forbindelse med

tvangsauktionen - vil indlede udpantningsforretning mod ejendommen.
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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 27.09.2022 14:54:30
 

Ejendom:
Adresse: Klostergårdsvej 7
  8881 Thorsø
 
BFE-nummer: 4018297
 
Dato: 11.11.1111
Landsejerlav: Vejerslev By, Vejerslev
Matrikelnummer: 0004e
Areal: 589 m2
Heraf vej: 0 m2
 
 
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Auktionsskøde
Dato/løbenummer: 02.09.1982-9996-70
 

Adkomsthavere:
Navn: Bruno Østergaard Kristensen
Cpr-nr.: 140662-****
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købesum: 160.000 DKK
Købesum i alt: 160.000 DKK
 

Hæftelser

Dokument:
Dato/løbenummer: 29.04.2015-1006319765
Prioritet: 5
Dokumenttype: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 480.000 DKK
Rentesats: 2 %
Låntype: Obligationslån
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Kreditorer:
Navn: Jyske Realkredit A/S
Cvr-nr.: 13409838
 

Debitorer:
Navn: Bruno Østergaard Kristensen
Cpr-nr.: 140662-****
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 02.09.1982-9998-70
Prioritet: 6
Dokumenttype: Ejerpantebrev
Hovedstol: 85.000 DKK
Rente: 20
 

Senest påtegnet:
Dato: 29.04.2015 11:23:34
 

Kreditorer:
Navn: Bruno Østergaard Kristensen
Cpr-nr.: 140662-****
 

Meddelelseshavere:
Navn: SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Cvr-nr.: 17912828
 

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Navn: SPAREKASSEN KRONJYLLAND
  Tronholmen 1
  8960 Randers SØ
Cvr-nr.: 17912828
 

Underpant:
Dato/løbenummer: 01.09.2009-0003857664
Prioritet: 1
Underpantsbeløb: 85.000 DKK
Underpanthavere: SPAREKASSEN KRONJYLLAND
  17912828
 

 
 

Dokument:
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Dato/løbenummer: 03.02.2022-1013611940
Prioritet: 7
Dokumenttype: Udlæg
Hovedstol: 3.551 DKK
Rentesats: 0 %
 

Kreditorer:
Navn: Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S
Cvr-nr.: 11967086
 

Debitorer:
Navn: Bruno Østergaard Kristensen
Cpr-nr.: 140662-****
 

Anmærkninger:
Dato/løbenummer: 19330630-911931-70
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19531117-2062-70
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19630208-342-70
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 19920129-1127-70
Servitut: Servitut
 
Dato/løbenummer: 29.04.2015-1006319765
Prioritet: 5
Dokumenttype: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 480.000 DKK
Rentesats: 2 %
Låntype: Obligationslån
Kreditor: Jyske Realkredit A/S
 
Dato/løbenummer: 02.09.1982-9998-70
Prioritet: 6
Dokumenttype: Ejerpantebrev
Hovedstol: 85.000 DKK
Kreditor: Bruno Østergaard Kristensen
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 30.06.1933-911931-70
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut
 
Akt nr: 70_M_246
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Bebyggelse:
  Byggelinie
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv
 
  SERVITUTTEN FINDES IKKE I AKTEN
  -
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 17.11.1953-2062-70
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 43
 
Akt nr: 70_S_552
 

Tekniske anlæg:
  Vandværk
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om vandværk mv, Ikke til hinder for
 
  prioritering
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 08.02.1963-342-70
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Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 47
 
Akt nr: 70_M_178
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 4A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 29.01.1992-1127-70
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
 

Senest påtegnet:
Dato: 20.04.2018 11:30:53
 

Også tinglyst på:
Antal: 567
 
Akt nr: 70_R_201
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om naturgas/anlæg mv.Påtaleret: Hvorslev kommune
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 650.000 DKK
Grundværdi: 84.000 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0710
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 014666
 

Indskannet akt:
Akt nr: 70_S_588
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!fa FAVRSKOV KOMMUNE ~J' Plan og Byg 

Afsender 
FAVRSKOV KOMMUNE, Plan og Byg 
Skowej 20 , 8382 Hinnerup 

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

K01T1T1Une nr.: Korrrnunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

14666 14-09-2022 
4018297 

710 

BFE-m.: 

BBR adresse: 

Klostergârdsvej 7 (Vejkode: 0525), 8881 Thorse 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler i udskrìften bedes mecldelt lii kommunen ll'ia e-mailadressen ~ efSer tefefonnr 8964 1010 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Klostergärdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thersa 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afl"b 
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanl;:eg 

Afü11bsforhold: Afü,b lii spildevandsforsyningens renseanl¡:eg 

Grundareal 
589 m2 

Matrikelnr. 
4e 

Ejendom 
BFE-nr.: 4018297 

Ejerlav 
VEJERSLEV BY, VEJERSLEV 

Kommunal! ejendoms nr.: 14666 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Klostergârdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thors" 
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 
Matrikelnr.: 4e 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsâr: 1984 

Antal helârsboliger med kakken: 

Materialer 
Yderv¡:eggens materiale: Mursten 

Tagd;:ekningsmateriale: Metal 

Ki Ide lii bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 

Landsejerlavsnavn: VEJERSLEV BY. VEJERSLEV 

Opferelsesár: 1877 

Antal etager u. keelder & tagetage: 1 

Antal helârsboliger uden kekken: O 

Bebygget areal 97 Samiel andel areal 

Overdsekket areal o Heraf affaldsrum i terreen 

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 

Samiel bygningsareal (excl. kselder 97 Heraf indbygget carport 

& tagetage) Heraf indbygget udhus 

Samiel keetderareet o Heraf lukkede overd;:ekninger 

Heraf udnyttet krelder o Heraf indbygget udestue el. lign. 

Heraf dyb kzelder o Heraf udvendig efter isolering 

Samiel tagetageareal o Heraf evriqe arealer 

Heraf udnyttet tagetage o Heraf indbygget garage i keelder 

m2 Bygningens arealanvendelse 
O Samiel boligareal 

O Heraf areal af lov1ig beboelse i krelder 

O Samiel erhvervsareal 

O Heraf erhverv i kœlder 

O Antal etager u. keelder & tagetage 
o 
o 
o 
o 
o 

m2 
97 

o 
o 
o 

Kilde lii bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 
Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed 
Opvarmningsmiddel: Naturgas 

BBR BBR adresse: 
Klostergârdsvej 7 (Vejkode: 0525),8881 Thersa 

Kommunem.: 
0710 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
14666 14-09-2022 

Side: 
1 / 4 

;D

FAVRSKOV KOMMUNE
Plan og Byg

Alsender

FAVRSKOV KOMMUNE
,
Plan og Byg

Skowej 20, 8382 Hinnerup

Fql eilev manglet | udskriften bedæ meddeii til kommunen via emailadressen Dbräjawskømck eler telefon… 8964 1010

Oplysninger om grunde

Adresse: Klostergårdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorsø

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Vand & afiøb

Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Grundareal

589 m2

Matrikelnr. Ejerlav

4e VEJERSLEV BY, VEJERSLEV

Ejendom

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

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

Kommune nr.: Komunait ejendoms nr.: Udskrift dato:

710 14666 14-09-2022

BFE-nr.; 4018297

BBR adræse:

Klostergårdsvej 7 (Veikode: 0525), 8881 Thorsø

BFE-nr_: 4018297 Kommunalt ejendoms nr.: 14666

Oplysninger om bygninger

Bygningsnr.: 1

Adresse: Klostergårdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorsø

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendeise 120)

Matrikelnr.: 4e

.

Landsejedavsnavn: VEJERSLEV BY. VEJERSLEV

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1877

Tii—lombygningsér: 1984 D Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal helårsboliger med køkken: 1

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten

Tagdækningsmateriale: Metal

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Antal heiårsboliger uden køkken: 0

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal m2 Bygningens arealanvendelse

Bebygget areal 97 Samlet andet areal 0 Samlet boligareal

Overdækket areal 0 Heraf affaldsrum i terræn 0 Heraf areal af lovlig beboeise i kælder

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 0 Samlet erhvervsareal

Samlet bygningsareal (excl. kælder 97 Heraf indbygget carport 0 Heraf erhverv i kælder

& tagetage) Heraf indbygget udhus 0 Antal etager u. kælder & tagetage

Samlet kælderareal 0 Heraf lukkede overdækninger 0

Heraf udnyttet kælder 0 Heraf indbygget udestue el. lign. 0

Heraf dyb kælder 0 Heraf udvendig efter isolering 0

Samlet tagetageareal 0 Heraf øvrige arealer 0

Heraf udnyttet tagetage 0 Heraf indbygget garage i kælder 0

Kilde til bygningsarealer: Opiyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Energioplysninger

Varmeinstailation: Centralvarme med én fyringsenhed

Opvarmningsmiddelz Naturgas

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato:

Klostergårdsvej 7 (Vejkode: 0525),8881 Thorsø 0710 14666 14-09-2022

m2

97

Side:

1 I 4

A000
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Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Klostergârdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thersa 
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 
Samiel areal: 
Enhedens erhvervsareal: 
Enhedens boligareal: 
Andel areal: 
Enhedens andel af freiles adgangsareal: 
Enhedens andel i freiles boligareal: 
Areal af lukket altan/udestue: 
Areal af áben altan/tagterrasse: 
Tinglyst areal fra Matriklen: 
Kilde til arealer: Oplyst og kontroileret af teknisk forvaltning 
Antal veerelser: 4 
Antal toiletter: 1 
Antal badevrerelser: 
K0kkenforhold: Eget kakken med añeb 

97 m2 
O m2 
97 m2 
O m2 
O m2 
O m2 
O m2 
O m2 
O m2 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Klostergârdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorse 
Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 
Matrikelnr.: 4e 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 
Ydervreggens materiale: Mursten 
Tagdrekningsmateriale: Fibercement herunder asbest 
Kilde lii bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 
Areal 
Bebygget areal: 16 m2 
Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 
Energioplysninger 
Varmeinstailation: lngen varmeinstallation 

Bygningsnr.: 3 
Adresse: Klostergârdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorse 
Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920) 
Matrikelnr.: 4e 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 
Ydervreggens materiale: Tree 
Tagdrekningsmateriale: Metal 
Ki Ide lii bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 
Areal 
Bebygget areal: 40 m2 
Overdrekket areal: 2 m2 
Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontroileret af teknisk forvaltning 
Energioplysninger 
Varmeinstallation: lngen varmeinstallation 

BBR BBR adresse: 
Klostergärdsvej 7 (Vejkode: 0525),8881 Thersa 

Egentlig beboelseslejlighed med egei kekken 

Landsejerlavsnavn: VEJERSLEV BY, VEJERSLEV 
Opf0relsesâr: 1877 

Landsejerlavsnavn: VEJERSLEV BY, VEJERSLEV 
Opterelsesár: 1997 

Heraf indbygget udhus: 14 m2 

Kommunenr.: 
0710 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
14666 14-09-2022 

Side: 
2/4 

Oplysninger om bolig-Ierhvervsenheder
Adresse: Klostergårdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorsø

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120)

Samlet areal: 97 m2

Enhedens erhvervsareal: 0 m2

Enhedens boligareal: 97 m2

Andet areal: 0 m2

Enhedens andel af fælles adgangsarealz 0 m2

Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2

Areal af lukket altan/udestue: 0 m2

Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2

Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2

Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Antal værelser: 4

Antal toiletter: 1

Antal badeværelser: 1

Køkkenforhoki: Eget køkken med afløb

Bygningsnr.: 2

Adresse: Klostergårdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorsø

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930)

Matrikelnr.: 4e

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Materialer

Ydervæggens materiale: Mursten

Tagdækningsmateriaie: Fibercement herunder asbest

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Areal

Bebygget areal: 16 m2

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Energioplysninger

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation

Bygningsnr.: 3

Adresse: Klostefgårdsvej 7 (vejkode: 0525), Vejerslev, 8881 Thorsø

Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920)

Matrikelnr; 4e

Beliggenhed (kvalitet): Sikker

Materialer

YdeNæggens materiale: Træ

Tagdækningsmateriale: Metal

Kilde til bygningens materialer: Oplys! og kontrolleret af teknisk forvaltning

Areal

Bebygget areal: 40 m2

Overdækket areal: 2 rn2

Kilde til bygningsarealer: Oplys! og kontrolleret af teknisk forvaltning

Energioplysninger

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation

BBR BBR adresse:

Klostergårdsvej ? (Vejkode: 0525),8881 Thorsø

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken

Landsejeriavsnavn: VEJERSLEV BY, VEJERSLEV

Opførelsesär: 1877

Landsejedavsnavn: VEJERSLEV BY, VEJERSLEV

Opførelsesär: 1997

Heraf indbygget udhus: 14 m2

Kommunenr.:

0710

Kommunalt Ejd.nr.:
14666

Udskriftsdato:

14-09-2022

Side:

2 I 4
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Kortmateriale 

¿ [) 

10 rn 5A 
'"GPcOK ""SDFE 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

8# Bygningsnummer • Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anleeg nummer o Nœsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nejagtlgt? 

* Bygning pa fremmed grund Bygningsomrids, unejagtigt! 

1. Jordstykke deekker over udstreekningen af del enkelte matrikelnummer. 
2. Bygningsomridset er n0jagtigt, nâr deis placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 
3. Bygningsomridset er unejaqtiqt, nár deis placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 

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

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

Kartet indeholder de nyeste offentligt tilgeengelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 

BBR BBR adresse: 
Klostergàrdsvej 7 (Vejkode: 0525),8881 Thorsa 

Kommunem.: 
0710 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
14666 14-09-2022 

Side: 
3/4 

Kortmateriale

10 m (

”*

fans.:nK äsn'Ff

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet

Bil Bygningsnummer . Sikker placering _- Ejendom

TB Teknisk anlæg nummer . Næsten sikker placering _ Jordstykke1

NY Nybyggeri . Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtith

* Bygning på fremmed grund
T Bygningsomrids, unøjagtigt3

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.

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

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

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

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings— og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

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

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:

Klosterga'rdsvej 7 (Vejkode: 0525).8881 Thorsø 0710 14666 14-09-2022 3/4
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BBR er del landsdrekkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere pa https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, sä de enkelte matrikulrere arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 
hvad angâr skellenes nejaqtiqe geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grrenser i landskabet. Se mere pá 

https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlregge Danmark. GeoDanmarks-data bestàr bl.a. 
af luftfotos og bygningsomrids. Vrer opmrerksom pâ, at disse luftfotos optages om foràret, og at bygningsomrids opdateres pâ baggrund heraf. Derfor kan der 
vrere forsinkelser i registreringen af rendringer, afhrengigt af hvornâr rend ringen - fx en opfersel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere pá 

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

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere pâ danmarksadresser.dk/dar. 

BBR BBR adresse: 
Klostergárdsvej 7 (Vejkode: 0525),8881 Thersa 

Kommunenr.: 
0710 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
14666 14-09-2022 

Side: 
4/4 

BBR er del landsdækkende register over Bygnings— og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dklejere

Mairikelkortel er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identiflceres. Matrikelkortet er et vejledende kort,

hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på

https:/lgst.dklmatriklen/om-matriklenlmatrikelkort—register-og-arkivl.

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks—data består bl.a.

af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der

være forsinkelser & registreringen af ændringer, afhængigt af hvomär ændringen — fx en opførsel eller nedrivning af bygning — er sket.. Se mere på

httpszllwwwgeodanmark.dk/om—geodanmark/

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadressefdk/dar.

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:

Klostergårdsvej 7 (Vejkode: 0525).8881 Thorsø 0710 14666 14-09-2022 4 I 4
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Din pligt som ejer 
Deter dit ansvar som ejer, at oplysningeme om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nedvendìqvìs tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold lii anden lovgivning. Kommunen kan give en bade pà op lii 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger lii 
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. 

Derfor er del vigtigt, at du lœser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlreg pâ ejendommen er registrerei rigtigt. Nâr du 
keber en ejendom eller eendrer pá bygninger og boliger, er del ekstra vigtigt at vsere opmrerksom pá. om registreringeme er korrekte. 
lndberetningspligten grelder ogsâ byggesager. 

Du skai vœre srerligt opmrerksom pá: 
Opferelsesár 
Om- og tilbygningsâr 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagda!kn i ngsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opferelsesár vil der nagle steder veere angivet ár 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opf0relsesâr vedrerende 
den pâgreldende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver lii BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeld! beseq pá 
ejendommen eller ved reqistersarnkerinq med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjrelp af luftfotos. 
I BBR er din ejendom registrerei pá 4 niveauer: 

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

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

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

Tekniske anla!g 
Tekniske anlreg kan vœre olietanke, vindmaller, gylletanke, solvarmeanlreg m.m. Tekniske anlreg er som regel piacerei pâ grunden, men kan 
ogsâ ligge inde i en bygning. 

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

Det bebyggede areal svarer normal! til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmâles del 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 del areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes lii bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet mâles areale! i vandret plan 1,5 m over frerdigt gulv til den udvendige side af tagbelregningen. 

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

Ka!lderarealet opqeres samlet for hele krelderetagen. 

Det samlede boligareal opqeres som areale! af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badevrerelse, toilet og kekken. I areale! 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af krelderrum, der mâ anvendes lii beboelse - del vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav lii beboelsesrum. 

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

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

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

Vejledning lii BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

Din pligt som ejer

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr, hvis du ikke indberetter oplysninger til

BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du

køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringeme er korrekte.

Indberetningspligten gælder også byggesager.

Du skal være særligt opmærksom på:
- Opførelsesår
- Om- og tilbygningsår
- Bebygget areal

- Antal etager
- Samlet boligareal eller erhvervsareal

- Areal af udnyttet tagetage
- Areal af udestue

- Tagdækningsmateriale
- Varmeinstallation

Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende

den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på

ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder— f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos.

| BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer:

Grund

Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler,

og en ejendom af flere grunde Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og
afløbsforhold.

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

Enhed

En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. 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 selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal. areal til beboelse/erhverv

saml anvendelsen.

Tekniske anlæg

Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan

også ligge inde i en bygning.

Arealerne på BBR-meddelelsen

Arealerne indgäri beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån,

fjernvarmeregning m.m Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggeni Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbrdk.

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

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

Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv.

Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen.

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.

Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken… | arealet

medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum. der må anvendes til beboelse — det vil sige opfylder byggelovgivningens
krav til beboelsesrum.

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

institutionsformål samt den del, der udgør andet areal.

Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., af for et parcelhus uden kælder, 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 skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal.

Det skyldes, at arealerne opgøres 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 

Helârsbeboelse 
Stuehus til landbrugsejendom. 
Fritliggende enfamiliehus. 
Rrekke-, kasde- eller dobbelthus. 
Etageboligbebyggelse. 
Kollegium. 
Deqnìnstitution. 
Anden bygning til helàrsbeboelse. 

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige v.erker og lign. 

Landbrug, skovbrug, gartneri, 
râstofudvinding m.v. 
Industri, fabrik, háncvœrk m.v. 
El-, gas-, vand- el Ier varmevœrker, 
forbrrendingsanstalter m. v. 
Anden bygning til landbrug, industri 
m.v. 

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

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

Fritidsformâl 
Sommerhus. 
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 
fra sommerhus. 
ldreetshal, klubhus, svarnrnehal m.v. 
Kolonihavehus. 
Anden bygning til fritidsformàl. 

Mindre bygninger lii garageformâl, 
opbevaring m.v. 

Garage til et eller to keretejer. 
• Carport. 
• Udhus. 

Listen ovenfor er under 
.endring.Optrreder den registrerede 
anvendelse ikke pà listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http://bbr.dk/hvordanfaarjeqbbr 

K0kken, toilet og af10b 

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

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

Kekkenforhold 
Eget kekken (med afleb og 
kogeinstallation). 
Adgang til freiles kakken. 
Fast kogeinstallation i vœrelse eller pà 
gang. 
lngen fast kogeinstallation. 

Materia/er 

Yderv.eggenes materialer 
Mursten (tegl, kalksten, 
cementsten). 
Letbeton {lette bloksten, 
gasbeton). 
Fibercement, asbest (eterni! el. 
lign). 
Fibercement, asbestfri. 
Bindingsvrerk (med udvendigt 
synligt trrevrerk). 
Trrebeklredning. 
Betonelementer (Etaqeheje 
betonelementer). 
Metalplader. 
PVC. 
Glas. 
lngen. 
Andel materiale. 

Tagd.ekningsmateriale 
Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
Tagpap {med taghreldning). 
Fibercement, herunder asbest 
(belqe eller skiferetemit). 
Cementsten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Strâtag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grant levende tag (Granne tage) 
lngen 
Andel materiale 

Asbestholdigt materiale 
Asbestholdigt 
ydervregsmateriale. 
Asbestholdigt 
tagdrekningsmateriale. 
Asbestholdigt ydervregs- og 
tagdrekningsmateriale. 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme. 
Centralvarme fra egei anlreg et 
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brsendeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast breendseì, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
lngen varmeinstallationer. 
Blande! (kreever specifikation pà 
enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
Elektricitet. 
Gasvrerksgas. 
Flydende brœndset (olie, 
petroleum, flaskegas). 
Fast bramdsel (kul, brasnde mm.) 
Halm. 
Naturgas. 
Andel. 

Supplerende varme 
lkke oplyst. 
Varmepumpeanlreg. 
Ovne til fast brœndsel 
(brsendeovn o.lign.) 
Ovne lii flydende brasndsel. 
Solpaneler. 
Pejs. 
Gasradiator. 
Elovne, elpaneler. 
Biogasanlreg. 
Andel. 
Bygningen har ingen supplerende 
varme. 

Afl0bsforhold 

Afl0bskoder 
Kodesrettet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver rend ring skai nyt 
kodesœt benyttes: 

Afleb lii offentligt spildevandsanlreg. 
Afleb til freiles privat 
spildevandsanlreg. 
Afleb til samletank. 
Añeb lii samletank for toiletvand og 
mekanisk rensning af evrìqt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlreg (med tilladelse). 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlreg (uden tilladelse). 
Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. lii vandleb. 
Mekanisk og biologisk rensning. 
Udledning direkte uden rensning til 
vandleb, seer eller navet. 
Andel. 

Afl0bskoder nyt kodes.et 
Der er indfert mange nye aflebskoder i 
BBR. De nye koder skai benyttes ved 
alle fysiske eendrinqer i aflebsforholoene 
pà en ejendom. Kommunen har dog 
ogsà ret til pá egei initiativ at konvertere 
koden, uden der er sket fysiske 
eendrinqer i forholdene. 

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

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

Ejendomme, der ligger i det àbne land, 
inddeles efter den màde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser del lokale 
renseanleeq overholder. Renseklassen 
kan vœre O, OP, SO eller SOP, idet O 
er en forkortelse for organisk stof, P for 
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder 
sá, at rensningen bàde omfatter 
organisk stof og Phosphat, osv . 

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

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

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blande! erhverv og bolig 
med eget kekken. 
Enkeltvrerelse. 
Frellesbolig eller 
frelleshusholdning. 
Sommer-/fritidsbolig. 
Andel. 

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
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Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse

Helårsbeboelse

Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.

Række». kæde— eller dobbelthus.

Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitutionr
Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i

forbindelse med landbrug, industri,

offentlige værker og lign.
- Landbmg. skovbrug, gartneri,

råstofudvinding m.v.

- Industri, fabrik. håndværk mrv.

- El-. gas-, vand- eller varmeværker.

forbrændingsanstalter m.v.

- Anden bygning til landbrug, industri

m.v.

Handel, kontor, transport og service

- Transpon- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.

- Kontor, handel. lager. herunder

offentlig administration.

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

- Anden bygning til transport, handel

m.v.

Institutioner og kultur

- Biograf. teater, erhvervsmæssig

udstilling. bibliotek, museum, kirke og

lign.
- Skole. undervisning og forskning.
- Hospital, sygehjem, fødeklinik,

offentlige klinikker m.v.

- Daginstitutioner m.v4

- Anden institution.

Fritidsformål

- Sommerhus.

- Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset

fra sommerhus.

- Idrætshal. klubhus. svømmehal m.v.

- Kolonihavehus.

- Anden bygning til fritidsformål.

Mindre bygninger til garageformål,

opbevaring m.v.

- Garage til et eller to køretøjer.
- Carport.
- Udhus.

Listen ovenfor er under

ændringOptræder den registrerede
anvendelse ikke på listen, kan den fulde

liste ses her.

hggzllbbrdk/hvordanfaar'egbbr

Køkken, toilet og aHøb

Toiletforhold

- Antal vandskyllende toiletter i bolig-
eller erhvervsenhed.

- Vandskyllende toilet udenfor enheden.

- Anden type toilet udenfor enheden

eller intet toilet i forbindelsen med

enheden.

Badeforhold

- Antal badeværelser i enheden.

- Adgang til badeværelser.

- Hverken badeværelser eller adgang til

badeværelser.

Køkkenforhold

- Ege! køkken (med afløb og

kogeinstallation).
- Adgang til fælles køkken.

- Fast kogeinstallation i værelse eller på

gang.
- Ingen fast kogelnslallationr

Vejledning til BBR-meddelelse
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Materialer

Ydervæggenes materialer

- Mursten (tegl, kalksten,

cementsten).
- Lelbeton (lette bloksten,

gasbeton).
- Fibercement, asbest (eternit el.

lign).
- Fibercement,asbestfri.
- Bindingsværk (med udvendigt

synligt træværk).
- Træbeklædning.
- BetonelementerÆtagehøje

betonelementer).
Metalplader.
PVC.

Glas.

Ingen.
Andel materialer

Tagdækningsmateriale
- BuiIt-up (fladt tag, typisk tagpap).
- Tagpap (med taghældning).
- Fibercement, herunder asbest

(bølge eller skiferetemit).
Cementsten.

Tegl.
Metalplader.

Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVCA

Glas

Grønt levende tag (Grønne tage)
Ingen
Andet materiale

Asbestholdigt materiale

- Asbestholdigt
ydervægsmateriale.

- Asbestholdigt
tagdækningsmaten'ale.

- Asbestholdigt ydervægs- og

tagdækningsmateriale.

Opvammingsforhold

Varmeinstallatlon

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

kammerfyr.
- Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn 04 lign.)

- Varmepumpe.
- Centralvarme med to

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

Ingen varmeinstallationer.

Blandet (kræver speciikation på

enhedsniveau).

Opvarmningsmiddel
- Elektricitet.

- Gasværksgas.
- Flydende brændsel (olie,

petroleum, Haskegas).
Fast brændsel (kul. brænde mm.)
Halm.

Naturgas.
Andet.

Supplerende varme

- Ikke oplyst…
- Varmepumpeanlægr
- Ovne til fast brændsel

(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.

Elovne, elpaneler.

Biogasanlæg.
Andet.

Bygningen har ingen supplerende
varme.

Afløbsforhold

Afløbskoder

Kodesætlet benyttes for eksisterende

forhold. ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:

- Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
- Aflib til fælles privat

splldevandsanlæg.
- Afløb tll samletank.

- Afløb til samletank fortoiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt

spildevand.
- Mekanisk rensning med

nedsivningsanlæg (med tilladelse)…
- Mekanisk rensning med

nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
- Mekanisk rensning med privat

udledning dir. til vandløb.

- Mekanisk og biologisk rensning.
- Udledning direkte uden rensning til

vandløb. søer eller havet.

- Andet.

Afløbskoder nyt kodesæt

Der er indført mange nye alløbskoder i

BBR. De nye koder skal benyttes ved

alle fysiske ændringer i afløbsforholdene

på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvenere

koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.

Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,

således at det vigtigste kriterium er om

ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller

om ejendommen ligger i det åbne land.

Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,

inddeles efter om spildevandet (typisk
fra køkken. bad og toilet) ledes ned i

samme kloak som regnvandet
(overfladevandet fra tage og befæstede

arealer), eller om de behandles hver for

Slg.

Ejendomme, der liggeri det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at

registrere, hvilke renseklasser det lokale

renseanlæg overholder. Renseklassen

kan være 0, OP. SO eller SOP, idet 0

er en forkonelse for organisk stof, P for

Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så. at rensningen både omfatter

organisk stof og Phosphat. osv.

Det er ikke altid, at alle bygninger på en

ejendom har ens afløbsforhold. I så fald

kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.

En fuldstændig oversigt over

afløbskoder i BBR og en vejledning herlil

kan hndes på www.bbr.dk.

Andel

Boligtype
- Egentlig beboelseslejlighedr
- Blandet erhverv og bolig

med eget køkken.
- Enkeltværelse.

- Fællesbolig eller

fælleshusholdning.
- Sommer—lfritidsbolig.
- Andet.

Ejerforhold
- Privatperson(er) eller

interessentskab.

- Almentboligselskab.
- Aktie-, anparts— eller andet

selskab.

- Forening, legat eller

selvejende institution.

- Privat andelsboligforening.
- Kommunen

(bellggenhedskommune).
- Kommunen(anden

kommune).
- Region.
- Staten.

- Andet, moderejendom for

ejerlejligheder.

Vandforsyning
- Almentvandlorsyningsanlæg

(tidligere offentligt).
- Privat, alment

vandforsyningsanlæg.
- Enkeltindvindingsanlæg

(egen boring).
- Brønd.

- Ikke alment

vandforsyningsanlæg

(forsyner ( 10 ejendomme)…
- Ingen vandforsyning.
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
B,lag dannet 14/9 2022 

4 --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Klostergàrdsve] 7, 8881 Thersa 
Ejendommens adresse: . 

Matr.nr. 

Ejendomsnummer: .... 

Kommune:. 

Antal bygrnnger: 

Ejerforhold 

Anvendelse:. 

Samiel grundareal:. 

Samiel antal vœrelser 

.... KlostergärdsveJ 7, 888 l Thorse 

4e Veierslev By, Vejerslev 

. .. 014666 

. . Favrskov Kommune 

3 

... Pnvatpersoner eller mteressentskab 

....... Fritliggende entarruliebus 

589 m' 

.4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

OBS Ejendomsdatarapporten uocerstetter pt. ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Oerfor er teks ter og 
ordforklaringer i rapporten og dens bi lag ikke tilpasset 
de nye vurderinger Erhvervsstyrelsen arbejder pä at 
udvikle en integration, säledes de nye vurderinger bliver 
en del af ejendomsdatarapporten lndtil dette er afklaret 
kan boligejere hente deres nye vurderinger pá https:// 
www.vurderingsportalen.dk/ säfremt disse er blevet frigivet 
at Vurderingsstyrelsen Lëes mere om processen pä https:// 
www.vurdst.dk/nyheder/tre-vigtige-breve/. 

For eiendomme med de nye eiendomsvurderinger vil der 
fremgä "lneen vurderine registreret" i rapportens resumé og 
den seneste "gamie" vurderingsmeddelelse vil fremgá som 
bilag 

Rapport-ID 05ecd713-3633-4f35-9592-07a027076134 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Bilag
Bnlag davnet 14/9 2822

ERHVERVSSTYRELSEN

Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø

Ejendommens adresse:
.................................................................. K1ostergårdsve; 7, 8881 Thorsø

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

4e Ve;erslev By, Vejerslev

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 014666

Kommune:
..............................................................................................

Favrskov Kommune

Antal bygnlnger: ........................................................................................................... 3

Ejerforhold: ........................................................................... Prwatpersoner eiler unteressentskab

Anvendelse:
...................................................................................... Fritliggende enfamiliehus

Samlet grundareal: .................................................................................................. 589 m2

Samlet antal værelser:
....................................................................................................

4

Detalieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

OBS Ejendomsdatarapporten understøtter pt. ikke

de nye ejendomsvurderinger. Derfor er tekster og

ordforklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset
de nye vurderinger Erhvervsstyrelsen arbejder på at

udvikle en integration, således de nye vurderinger bliver

en del af ejendomsdatarapporten. Indtil dette er afklafet,

kan boligejere hente deres nye vurderinger på httgsrl/

www.vutderingsgortalendk/ såfremt disse er blevet frigivet
af Vurderingsstyrelsen Læs mere om processen på httgs://

www.vurdst.dk/nyheder/tre—vigLige—brevel.

For eiendomme med de nye e'endomsvurderinger vil der

fremgå "Ingen vurdering registreret" i rapportens resumé og

den seneste "gamle" vurderingsmeddelelse vil fremgå som

bilag

Rappun-ID. 058cd713-3633-4f35—9592-0 7a02 70 761 34
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g 
EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergârdsvej 7 
8881 Thersa 
Blag oaneet I d/9 2022 

Forfalden gëEld til kommunen for ejendommen 
Her fremgàr evt. forfalden fortrinsberettiget gœld til kommunen, dvs. greld der hœtter pá 
ejendommen, og derfor overtages af evt. keoer. 
NB: Hvrs vurderingse¡endommen har arealer i flere kommuner, skai der ogsä bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvninqsejendornrnene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden greld 
Hvis der er registreret tortnnsberettiqet forfalden gœld pá ejendommen, kan kommunen have 
pábegyndt at inddnve grelden. I den forbmdelse kan der pàìebe yderligere omkostninger i 
torbmcelse med 1nddrivelsesforretrnngen. Sterrelsen af disse omkostrnnger er ikke mdeholot 1 
Ejendomsdatarapporten, men kan ràs ved henvendelse lii kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderhqere fortrinsberettigede restancer samt omkostrnnger, der 
tlskrives i kommunens debitorsystem frem 111 auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion I nasste kalenderàr ber rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder greldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. beleo sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. mddrivelsesomkostrunqer, der hœfter pà ejendommen. Oplysrnng 
fàs ved kontakt t1I SKAT lnddrivelse. 

EJENOOMSSKAT 1 og 2 halvar 
I starten af 1. og 2. halvär kan del fremgä af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gœld 
pâ erendorrmen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Probleme! opstàr, hvis forfaldsdatoen ligger F0R sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden greld t1I kommunen for ejendommen er indhentet d. 14. 
september 2022 

Er der forfalden greld pá ejendommen? ......•.. 

Forfalden greld i alt . 

Grelden er opgjort pr . 

Oen ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato 

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

G~ldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Greld vedmrende 

Krav i alt vedmrende denne greldstype. 

Beleb 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT .. 

G~ldsposter vedr0rende: Rottebek~mpelse 
Greld vedrerende .. 

Krav i alt vedrerende denne greldstype 

Beleb. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt t1I inddrivelse hos SKAT . 

G~ldsposter vedr0rende: Gebyr 
Greld vedrerende . 

Krav i alt vedrmende denne greldstype ..... 

Side 2 ar 3 

. Ja 
. ... 859.93 kr 

.... 26- l 0-2022 

26- l 0-2022 

. Nej 

.. Ejendomsskat 

...... 581,83 kr 

.. 581.83 kr 

.... 01-08-2022 

. NeJ 

. Rottebekacmpelse 

. ... 21.12 kr 

........... 21,l 2 kr 

. 01-08-2022 

. NeJ 

..... Gebyr 

250.00 kr 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Klostergårdsvej 7

8881 Thorsø

Bilag danne! 14/9 2022

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen. dvs. gæld der hæfter på

ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.

NB: HVis vurderingseiendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles

ejendomsdatarapponer for opkrævningseiendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld

Hvis der er registreret fonrinsberemget forfalden gæld på ejendommen. kan Kommunen have

påbegyndt at inddrive gælden. 1 den forbindelse kan der påløbe yderiigere omkostninger i

forbindelse med inddrivdsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt |

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion

Der tages forbehold for yderiigere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der

tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer

mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet. bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT

Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger. der hæfter på ejendommen. Oplysning
fås ved kontakl til SKAT Inddrivelse.

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår

I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdalarapporten. at der forfalden gæld

på ejendommen, seivom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.

Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.

Oplysninger vedr. forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 14.

september 2022

Er der forfalden gæld på ejendommen?....................................................................... Ja

Forfalden gæld i alt
.....................................................................................

859,93 kr

Gælden er opgion pr................................................................................ 26—10-2022

Den ved rapportbestmingen oplyste tvangsauktionsdato........................................
26-10—2022

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

Gældsgoster vedrørende: Elendomsskat

Gæld vedrørende
................................................................................... Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 581 ,83 kr

Beløb
.....................................................................................................

581 ,83 kr

Forfaldsdato
..........................................................................................

01 -08-2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
................................................................... NEJ

Gældsgoster vedrørende: Rottebekæmgelse

Gæld vedrørende
.............................................................................. RottebekæmpeIse

Krav | alt vedrørende denne gældstype................................................................ 21,12 kr

Beløb
...................................................................................................... 21,12 kr

Forfaldsdato
..........................................................................................

01 -08-2022

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
................................................................... NEJ

Gældsgoster vedrørende: Gebyr

Gæld vedrørende
............................................................................................ Gebyr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 250,00 kr

Side2a13
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Thersa 
Blag danne! I d/9 2022 

Beleb . 

Forfaldsdato. 

Er belebet send! !ti inddrivelse hos SKAT. ... 

. 250.00 kr 

. 05-09-2022 

.. Ne¡ 

Gëeldsposter vedr0rende: Renter 
Geeld vedrerende. . ... Renter 

Krav i alt vedrerende denne greldstype 6,98 kr 

Beleb 6.98 kr 

Forfaldsdato 

Er belebet sendt ttl inddnvelse hos SKAT . . Ne¡ 

Side 3 af 3 

EJENDOMS
DATA Beløb

..................................................................................................... ZSODO kr

RAPPORT Forfaldsdato
..........................................................................................

05-09-2022

Er beløbet sendt tIl inddrivelse hos SKAT
................................................................... NEJ

Klostergårdsvej 7

8881 Thorsø Gældsgoster vedrørende: Renter

W Gæld vedrørende
...........................................................................................

Renter

Krav i alt vedrørende denne gældstype.................................................................. 6,98 kr

Beløb
........................................................................................................ 6,98 kr

Forfaldsdato

Er beløbet sendt twl inddrivelse hos SKAT
................................................................... NE]

Side 3 af 3
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Thorse 
S.lag dannet 1 d/9 2022 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gëEld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden greld t,1 kommunen" er forfalden fortrinsberettiget greld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 
oplyses typisk om f0lgende greldsposter: Ejendomsskat (grundsky1d), skorstensteirunq, rottebekrempelse, 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en greldspost er fortrinsberettiget betyder, at grelden hœtter pá 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegreld og kan gà videre til ny ejer. Fortnnsretten 
fremgâr at Tinglysn,ngslovens § 4 og en rrekke sektorlove. 
I ejendomsdatarapporten er alene entert det samlede krav pr. greldspost. I dette b1lag kan du se en 
udspecificering af hver greldspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 4 af 3 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Klostergårdsvej 7

8881 Thorsø

Bllag danne! !4/9 2022

Ordforklaring - ejendomsoplysninger

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld tll kommunen" er forfalden fortrinsberemget gæGd, hvor det er kommunen. der er kreditorl Der

oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfeinlng, rottebekæmpelse,
renovation, vejvedligeholdelse og lignende At en gældspost er fortrinsberettiget betyder. at gæiden hæfter på

den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fonnnsretten

fremgår af Tingkysnlngslovens 5 4 og en række sektorlove.

| ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. ! dette bllag kan du se en

udspecificering af hver gæstpost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.

Slde4af3

25



Modtager 

EKSPEDITION: 
Mandag: 9.30 - 15.00 
Tirsdag: 9.30 - 15.00 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 9.30 - 12.00 
mail: opkraevning@favrskov.dk 
hjemmesiden: www.favrskov.dk 
tlf.: 8964 1010 

Udskrevet den. 

14/09-2022 
Moms-nr .. 

29189714 
Debrtornurnrner: 

xxx xx xxxxxx xx xx 
Ejendommens beliggenhed: 
Klostergârdsvej 007,Vejerslev 589 

Vurderet areal. Anvendt skattegrundlag pr.: 
2021 (01/10-2021) 

Matrikelbetegnelse. 
VEJERSLEV BY, VEJERSLEV 4e 

Ejendomsvcerdi 

650.000 
Grundveerdi 

84.000 
Skattegrundlag 

64.800 
Stuehusgrundvcerdi 

Fradrag i grundvcerdi for forbedringer 

Del af grundvcerdi der beskattes i anden kommune Da:!kningsafgiftspliglig veerd¡ 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

Fritaget dcekningsafg1ftspligtig veerd¡ 

Specifikation 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2022 
Heraf moms 

Side 01 af 01 

Belob 

KOMMUNE 
Grundskyld 

prornille af grundlag 
23,320 : 64800 01/01-31/12 1511,14 

Indefrosset grundskyld 

Mere information om skorstensfejning 
www.favrskov.dk - s0g skorstensfejer 
Har du rotter skal dette anmeldes her 
www.favrskov.dk/rotter 

*********** BEM~RK *********** 
Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalings 
service modtager dueller medejer 
brev med l~selinie mv. ca. 4 uger f0r 
sidste rettidige betalingsdato. 
**************************************** 
- 0,0650 promille af ejd.v~rdi 
Rottebek~mpelse 

-347,47 

Bei:ruerk: Der kan v~re indefrosset yderligere grundskyld 

42,25 

Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - 
MERWERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede terst 
medregnes som indgâende afgift pá faktureringstidspunktet. 
Rate 
01 
02 

Forfaldsdato 
01/02-2022 
01/08-2022 

Sidste rettidige indb.dag 
21/02-2022 
22/08-2022 

derfor ingen indbetalingskort 

!ALT 1205,92 0,00 

Retebeleb Fakturadato Moms beleb 
602,97 01/02-2022 0,00 
602,95 01/08-2022 0,00 

g 
(!) 
u 
(!) 
o 
o 
::;; 
"' 

Sâfremt det forfaldne beleb ikke er betalt senesi sidste rettidige 
indbetalingsdag, seqes det inddrevet ved udléeg. 

Ved for sen indbetaling páleber renter og evt. gebyr. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
Qéeld for làn vil blive videregivet til SKA T. 

KMD

0GCG0001
10

udg.
06.

2022

Opkrævning

Skowej 20

Modtager

EKSPEDITION:

Mandag: 9.30 - 15.00

Tirsdag: 9.30 — 15.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 12.00 — 17.00

Fredag: 9.30 — 12.00

mail: opkraevninngavrskov.dk
hjemmesiden: www.favrskov.dk

tlf. : 8964 1010

Udskrevet den. Moms—nr…

14/09—2022 29189714

Debitornummer: Kommunenr Ejendomsnp.

xxx xx xxxxxx xx xx 710 014666

Ejendommens beliggenhed.

Klostergårdsvej 0 07
, Vej erslev

Vurderet areal. Anvendt skattegrundlag pr..

589 2021 (01/10—2021)

Matdkeibetegnelse

VEJERSLEV BY, VEJERSLEV 4e

Ejendomsværdl Grundværdl Stuehusgrundværdl Skauegrundlag

650.000 84.000 64.800

Fradrag igrundværdl for forbedringer Frutagelse for grundskyld tll kommunen

Del af grundværdi der beskattes | anden kommune Dækningsafgiftspligtig Værd! Fmaget dæknmgsafglftsphgtig værdi

Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2022 Side 01 af 01

Specxflkauon Beløb Heraf moms

KOMMUNE promille af grundlag

Grundskyld 23,320 : 64800 01/01-31/12 1511,14

Indefrosset grundskyld

— Mere information om skorstensfejning
- www favrskov.dk -

søg skorstensfejer
— Har du rotter skal dette anmeldes her

— www. favrskov
. dk/rotter

*********** BEMÆRK ***********

Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalings—

service modtager du eller medejer
brev med læselinie mv. ca. 4 uger før

sidste rettidige betalingsdato.
***-k******************************k******

— 0,0650 promille af ejd.værdi

Rottebekæmpelse

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere

Tilmeldt betalingsservice ved beregningen —

MERVÆRDIAFGIFTIMOMS, er beregnet med 25%:

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

—347,47

42,25

grundskyld

derfor ingen indbetalingskort

IALT 1205,92 0,00

Rate Forfaldsdato Sidsteremdigeindbdag

01 01/02—2022 21/02—2022

02 01/08—2022 22/08—2022

Ratebeløb Fakturadato Moms beløb

602,97 01/02—2022 0,00

602,95 01/08—2022 0,00

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige

indbetalingsdag. søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest—

gæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
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Yderligere information: 

• Ejendomsskat/vurdering. 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Mail: opkraevning@favrskov.dk 
Vurderingsstyrelsen foretager ejendomsvurderingen - tif. 

89645106-89646343 
72 22 16 16 

• Klage over skorstensfejer. 
Kontakt Teknik og Milj0 Magens Kjeldsen 
eller send en mail til favrskov@favrskov.dk 

89 64 52 21 

• Modtagere af ejendomsskattebillet. 
Alle ejere af ejendomme far en skattebillet. 
Medejers ejendomsskattebillet er rneerket med "kopi". Medejer modtager ikke 
betalingsinformation. 

• Betaling. 
Betaling af ejendomsskat kan ske via pengeinstitut eller betalingsservice (BS). 
Under betalingsinformationen kan du finde oplysningerne, der skai bruges til 
tilmelding til betalingsservice. 
Er ejendommen IKKE tilmeldt betalingsservice, modtager du/medejer betalings 
information sidst i januar/juli mimed. Betalingsinformation sendes kun til én ejer. 
Mangler du betalingsoplysningerne, kan du rette henvendelse til Opkrrevningen. 
Betaling kan ogsä ske via "Mit Betalingsoverblik" pá www.favrskov.dk/ 
betalingsoverblik. 

For sen betaling. 
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag tillregges der renter efter greldende 
sats og kravet bliver registreret hos Greldsstyrelsen med henblik pà modregning i 
udbetalinger fra det offentlige. 
Hvis der bliver sendt en rykker ud, er rykkergebyret 250 kr. 
Der kan herefter foretages udlasq i ejendommen med henblik pá tvangsauktion. 

• Yderligere information. 
Lass mere pà www.favrskov.dk seq: "ejendomsskat". 

• Kontakt til Favrskov Kommune. 
Mail: opkraevning@favrskov.dk 
Telefon: 89 64 10 10 
Post: 
Personligt frernrnade: 

Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup 
Borgerservicecentret, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 

KMD OGCG7102 11 udg. 10. 2021 

Yderligere information:

' Ejendomsskatjvurdering.
Ejendomsskat (grundskyld)
Mail: opkraevninngavrskovdk 89 64 51 06 - 89 64 63 43

Vurderingsstyrelsen foretager ejendomsvurderingen - tlf. 72 22 16 16

' Klage over skorstensfejer.
Kontakt Teknik og Miljø Mogens Kjeldsen 89 64 52 21

eller send en mail til favrskonfavrskovdk

' Modtagere af ejendomsskattebillet.
Alle ejere af ejendomme får en skattebillet.

Medejers ejendomsskattebillet er mærket med "kopi". Medejer modtager ikke

betalingsinformation.

' Betaling.

Betaling af ejendomsskat kan ske via pengeinstitut eller betalingsservice (BS).
Under betalingsinformationen kan du finde oplysningerne, der skal bruges til

tilmelding til betalingsservice.
Er ejendommen IKKE tilmeldt betalingsservice, modtager du/medejer betalings-
information sidst i januar/juli måned. Betalingsinformation sendes kun til én ejer.

Mangler du betalingsoplysningerne, kan du rette henvendelse til Opkrævningen.

Betaling kan også ske via "Mit Betalingsoverblik" på www.favrskov.dk/

betalingsoverblik.

For sen betaling.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag tillægges der renter efter gældende

sats og kravet bliver registreret hos Gældsstyrelsen med henblik på modregning i

udbetalinger fra det offentlige.
Hvis der bliver sendt en rykker ud, er rykkergebyret 250 kr.

Der kan herefter foretages udlæg i ejendommen med henblik på tvangsauktion.

' Yderligereinformation.
Læs mere på www.favrskov.dk søg: "ejendomsskat?

' Kontakt til Favrskov Kommune.

Mail: opkraevninngavrskovdk
Telefon: 89 64 10 10

Post: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Personligt fremmøde: Borgerservicecentret, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

KMD OGCG7102 11 udg 10 2021
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\/edr. Skvldlg ejendomsskat, reno11ation sarnt omkostninger ti! Skat 

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

Det ovenfor oplyste skyldige belab til ejendomsskat/renovation og Skat er vanske 
llgt at afstemme, idet Kommunen opqer sit fulde krav I ejendomsdatarapporten, 
mens en del/noget af kravet kan vEere overgivet Skat til inddrivelse. 
Skyldige beleb kan derfor veere medtaget ogsa i Skats opqerelse, ligesom der skai 
tages h¢jde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner 
slq, samt restancer, der lebende overgives Skat tìl inddrivelse. 

Kommune ns og Skats fremqanqsmâde lndebcerer, at en auktìonskeber er nadsaçet 
til efter auktionen, at rette henvende!se til bade Skat og Kommunen, for at fa op 
lyst den korrekte sterrelse pa kravene pa ny, forinden der foretages betaling. 
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Vedr. Skyldiq eiendomsskag renovation samt omkostninger til Skat

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgøre!sen fra

Kommunen og Skat.

Det ovenfor oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanske—

Ilgt at afstemme, idet Kommunen opgør sit fulde krav I ejendomsdatarapporten,
mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse.

Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal

tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og Kommunen beregner

sig, samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nøgsaget
til efter auktionen, at rette henvendelse til både Skat og Kommunen, for at fa 0p-

Iyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.
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Vurderingsfortegnelsen 

Seqer du information om de nye ejendomsvurderinger for 2020, skai du gä til 
vurderingsportalen.dk. 

Her pà siden kan du finde oplysninger om de vurderinger, der ligger til grund for 
ejendomsbeskatningen, indtil vurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem er klar. Vrer 
oprnœrksorn pá, at oplysningerne for 2020 er en kopi af vurderingen fra 2019. 

Har du sperqsmál, er du velkommen til at ringe til os pà 72 22 16 16 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: 
KLOSTERGÀRDSVEJ 007,VEJERSLEV, 8881 
THORS0 

Vurderingsâr: 2021 

Kommune: FAVRSKOV Ejendomsnr.: 14666 

Vurderingskreds: HVORSLEV 

Benyttelse: Beboelse lejligheds antal: 1 

Matrikel: 4 E , VEJERSLEV Grundareal: 589 

Ejendomsvéerdi: 650.000 Grundv;erdi: 84.000 

Vis "Grundvrerdispecifikationer" 

Vis Vœrdier til brug for ejendomsvrerdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundv;erdispecifikationer: 
Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbel0b Total 

01 Kvadratmeterpris 
02 Nedslag regulering 

589 
o 

150 kr. 
4.400 kr. 

88.350 kr. 
-4.400 kr. 

I alt: 84.000 kr. 

V;erdier til brug for ejendomsv;erdiskatteloft: 

Ejendomsveerdi 2001: 500.000 kr. Ejendomsvrerdi 2002: 530.000 kr. 
525.000 kr. Ejendomsvrerdiskatteloftet beregnet pà grundlag af 2001 + 5%: 

Vurderingsfortegnelsen

Søger du information om de nye ejendomsvurderinger for 2020, skal du gå til

vurderingsportalendk.

Her på siden kan du finde oplysninger om de vurderinger, der ligger til grund for

ejendomsbeskatningen, indtil vurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem er klar. Vær

opmærksom på, at oplysningerne for 2020 er en kopi af vurderingen fra 2019.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 16 16

99.91.1359” VU'QFFiTIQWPWETPQEY f.?! 29.20
…

KLOSTERGÅRDSVEJ 007,VEJERSLEV
,

8881
Adresse:

THORSØ

Vurderingsår: 2021

Kommune: FAVRSKOV Ejendomsnr.:

Vurderingskreds: HVORSLEV

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal:

Matrikel: 4 E
,
VEJERSLEV Grundareal:

Ejendomsværdi: 650.000 Grundværdi:

Vis "Grundværdispeciflkationer"

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis seneste vurdering

Grundværdispecifikationer:

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb

01 Kvadratmeterpris 589 150 kr.

02 Nedslag regulering 0 4.400 kr.

I alt:

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:

Ejendomsværdi 2001: 500.000 kr. Ejendomsværdi 2002:

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%:

14666

Total

88.350 kr.

-4.400 kr.

84.000 kr.

530.000 kr.

525.000 kr.
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Vis seneste vurdering Vis seneste vurdering
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Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Brœnäqérdve] 1 O 
7 400 Heming 

~ 
= 

( __ 
Modtager/ejer 

710 

Ejendomsvurdering @ 
SKAT 

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer 

710 014666 
Mair. nr. 

VEJERSLEV 4 E ........................................................................ 
Vurderel areal 

589 m2 

Ejendommens beliggenhed 

Klostergärdsvej 007,Vejerslev 
SKA Ts telefonnr. 

72 22 28 26 

Udskrevet 

10/03-2015 
Oplysninger lii brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Benyttelse 

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed 

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sädan: 

Ej endomsvrerd i 680.000 kr Grundvrerdi 88.400 kr 

N 

~ 
<O o 

Vurderingen er foretaget i henhold lii vurderingsloven, hvor 
eftcr den samlede ejendom vurderes ti! den kontante handels 
veerdi pr. I . ok to ber 20 I I. Grunden skai vurderes, som om den 
var ubebygget. Endvidere tages der stilling ti! ejendommens 
benyttelse samt til, om en nyopfert ejerbolig er fœrdigbygget, 
Hvis der er sket œndringer pa ejendommen, er tidligere ars 
vurderinger omberegnet lii brug for ejendornsvœrdiskatte- og 
grundskatteberegningen. Det feiger af vurderingslovens § 6, 
jf. § 9, stk. I,§ 13, stk. l, samt§ 33, stk. l og stk. 12-18. 

Vurderingen er foretaget pa grundlag af konstaterede handels 
priser ved ejendomssalg frem ti! I. oktober 2011. Prisudviklin 
gen mellem I. oktober 20 I I og udsendelsen har derfor ingen 
indflydelse pa vurderingen. Alle vurderinger kan ses pa Inter 
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. aprii 2012 kl. 07.00. 

Grundvœrdien er fastsat pa grundlag af oplysninger i korn 
munens register om ejendommens areal og arealets planlagte 
anvendelse i henhold ti! kommune- og lokalplaner mv. 

Ejendomsvœrdien er bl.a. Iastsat pa grundlag af oplysninger i 
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Deter ejerens 

i Omrädeoplysninger 

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

Den standardpris, som indgâr i beregningen af ejendommens 
vœrdi, er fastlagt pa grundlag af analyser af priseme pa solgte 
ejendomme i omrâdet, 

Vurderingen kan viere pâvirket af sœrlige forhold, der kun gœl 
der for den enkelte ejendom. Er forhold af vœsentlig betydning 
for vœrdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skai du 
kontakte SKA T. 

Der er sendt meddelelse om vurdcringcn ud ti! alle, der har ejet 
ejendommen i lebet af 2011. 
Har du spergsmâl ti! vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes 
pan 22 18 18. 
Du kan klage over vurderingcn. Klagen skai viere begrundet og 
sendes ti! SKAT pa ovenstâende adresse senesi 3 mâneder fra 
modtagelsen af denne skrivelse, 
H vis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke 
enig i klagen, bliver den sendt videre ti! afgerelse i vurderings 
ankenœvnet. 

Grundvœrdiornrâde Anvendelse i henhold lii kommuneplanla,gning mv. 

Side 1 af 2 KMD
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Afsender: SKAT

Ejendomsvurdering
Brændgårdvej 10

7400 Herning

Modtagerlejer

Ejendomsvurdering
SKAT

Ejendommens registemummer

710 014666

Henvisningsnummer

Matr. nr.

VEJERSLEV 4 E

Vurderet areal

5 8 9 rn
2

Ejendommens beliggenhed

Klostergårdsvej 007
, Vej erslev

SKATs telefonnr. Udskrevet

710 72 22 28 26 10/03-2015

Oplysninger til brug for forsendelsen

Bunke 31 VM: 1

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:

Benyttelse

Ol - Beboelsesejendom med 1 lej lighed

EJ endomsværdi 680.000 kr Grundværdi 88
.
400 kr

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor—

efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels-

værdi pr. 1. oktober 201 1. Grunden skal vurderes, som om den

var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført cjerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års

vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskalle— og

grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens & 6,

jf. & 9, stk. 1, 5 13, stk. 1, samt _5 33, stk.1 og stk.12—18.

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handels—

priser ved ejendomssalg frem til 1. oktober 201 1. Prisudviklin-

gen mellem 1. oktober 201 1 og udsendelsen har derfor ingen
indHydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Inter-

nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012 kl. 07.00.

Grundværdien er fastsat på grundlag afoplysninger i kom—

munens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune— og lokalplaner mv.

Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i

kommunens Bygnings— og Boligregisler (BBR). Det er ejerens

Områdeoplysninger

Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommunepianlægning mv.

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

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

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

kontakte SKAT.

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 201 1.

Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes

på 72 22 18 18.

Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra

modtagelsen af denne skrivelse.

Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke

enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderings-
ankenævnet.

Side 1 af 2
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SPECIFIKATIONER 

Grundv;erdi Bel0b 

Kvadratmeterpris 
Grundv~rdi afrundet 

Bygningsv;erdi 

589 m> à 150 kr 

Antal m2 

97 m> X 100 % 97 m> 
56 m> X 5 % 3 m> 

100 m> 

Etageareal Bebygget areal 
Fritlig. garage, udhus mv. 
V~gtet etageareal 

V,erdiberegning Standardpris for omrädet 
Opf0relsesär: 1877 
Om-/tilbygningsär: 1984 
Bebygget areal 
Tag af metalplader 
Bygningsv~rdi pr. m2 

Bygningsv~rdi 

Ejendomsv;erdi 

97 m2 

Bel0b pr. m2 

6.775 kr 
-294 kr 
459 kr 
54 kr 

-1.050 kr 
5.944 kr 

5.944 kr 100 m2 X 

Grundv<Erdi 
Bygningsv<Erdi 
Beregnet v<Erdi i alt 
Ejendomsv~rdi afrundet 

88.400 kr 
594.400 kr 
682.800 kr 

88.350 kr 
88.400 kr 

Bel0b 

594.400 kr 

Bel0b 

680.000 kr 

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit sk0n over 
ejendommens handelsv~rdi. 

o o o 
N 

~ 
è, 
-g 

N 
o o ;:¡ 
é3 o 
Cl 
::;; 

" Side 2 af 2 

SPECIFIKATIONER

Grundværdi Bmøb

Kvadratmeterpris 589 m2 å 150 kr 88.350 kr

Grundværdi afrundet 88.400 kr

Bygningsværdi mmanmz

Emmemeal Bebygget areal 97 m2 x 100 % 97 m2

Fritlig. garage, udhus mv. 56 m2 x 5 % 3 m2

vægtet etageareal 100 m;

Beløb pr. m2 Beløb

Vænhbaegmng Standardpris for området 6.775 kr

Opførelsesår: 1877 -294 kr

Om—/tilbygningsår: 1984 459 kr

Bebygget areal : 97 m2 54 kr

Tag af metalplader —1.050 kr

Bygningsværdi pr. m? 5.944 kr

Bygningsværdi 100 m? x 5.944 kr 594.400 kr

Qendomsværd i Be | øb

Grundværdi 88.400 kr

Bygningsværdi 594.400 kr

Beregnet værdi i alt 682.800 kr

Ejendomsværdi afrundet 680.000 kr

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over

ejendommens handelsværdi.

KMD

OGJM7002
1.

udg.
05

2000

Side 2 af 2

32



() JYSKE REALKREDIT 

Lou Advokatfinna 
0stergrave 4 
8900 Randers C 

Auktionsopgorelse 

Ejendomsoplysninger 
Matrikelbetegnelse samlet 4E Vejerslev By, Vejerslev 
Beliggenhed Klostergârdsvej 7, 8881 Thersa 
Ejendommens art 
Hovedanvendelse 

Parcelhus 
Helärsbolig 

Auktionsdato 
Antal län i ejendommen 

26.10.2022 

Samlet tilgodehavende 
Län nr. 0039-242-855 
Gebyrer 

Hovedstol 
480.000,00 kr. 

Fordring 
405.744,12 kr. 

300,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 406.044, 12 kr. 406.044,12 kr. 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 
Erindringsskrivelse 19.04.2022 Gebyr 
Inkassogebyr 17.05.2022 Gebyr 
Erindringsskrivelse 14.07.2022 Gebyr 

I 00,00 kr. 
100,00 kr. 
100,00 kr. 

Gebyrer i alt 300,00 kr. 

Opgarelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles sœrskilt. 
Gebyrrestancer bedes medtaget pa bedst prioriteret län (kolonne 3). 

Venlig hilsen 
Jyske Realkredit 

14.09.2022 - Ejd.nr.: 100-083-3548 - Side I 
Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tif. 89 89 89 89 - online@;jyskebank.dk 
Jyske Rcalkrcdn NS - CVR-nr 13409838 
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Lou Advokatfirma

Østergrave 4

8900 Randers C

Auktionsopgørelse

Ejendomsoplysninger

Matrikelbetegnelse samlet 4E Vejerslev By, Vejerslev

Beliggenhed Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø

Ejendommens art Parcelhus

Hovedanvendelse Helårsbolig

Auktionsdato 26.10.2022

Antal lån i ejendommen 1

Samlet tilgodehavende Hovedstol

Lån nr. 0039-242-855 480.000,00 kr.

Gebyrer

c'—

kup JYSKE REALKREDIT

Fordring

405.744,12 kr.

300,00 kr.

Samlet tilgodehavende (sc vedlagte specifikation) 406.044,12 kr. 406.044,12 kr.

Specifikation af pantsikrede gebyrer

Erindringsskrivelse 19.04.2022 Gebyr 100,00 kr.

Inkassogebyr 17.05.2022 Gebyr 100,00 kr.

Erindringsskrivelse 14.07.2022 Gebyr 100,00 kr.

Gebyrer i alt 300,00 kr.

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkosmingcr, der meddeles særskilt.

Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kolonne 3).

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

14.09.2022 - Ejd.nr.: 100-083-3548 - Side ]

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 89 89 89 89 - online!;gjyskcbankdk

Jyske Realkredit AS - CVR-nr 13400838
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Cl JYSKE REALKREDIT 

Specifikation 

Lanta er 
Bruno 0stergaard Kristensen 
Klostergârdsvej 7 
Vejerslev 
8881 Thorse 

Auktionsdato 26.10.2022 

Obligationslän nr. 0039-242-855 
Pr./Periode 

Obi.rente % pa 
Fondskode 
Lânerente % pa 
Restlebetid âr 
Hovedstol 
Ny restgœld 
Ny obi. restgœld 
Rente 
Bidrag 

2,00 
0938769 

2,00 
22,75 

480.000,00 kr. 
386.716,17 kr. 
386.716,17 kr. 

525,43 kr. 
147,53 kr. 

01.10.2022 
01.10.2022 
01.10.2022 
O 1.10.2022-26.10.2022 
O 1.10.2022-26.10.2022 

Restgœld incl. uforfaldne renter 
og bidrag (kolonne 2) 387.389, 13 kr. 387.389,13kr. 

Terminsbetaling pr. 
Terminsbetaling pr. 
Terminsbetaling pr. 
Morarenter simuleret 
Restancer (kolonne 3) 

O 1.03.2022 
01.06.2022 
01.09.2022 

5.886,09 kr. 
5.881,39 kr. 
5.876,67 kr. 
710,84 kr. 

18.354,99 kr. 18.354,99kr. 

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1 ), overfart ti! side I 405.744, 12 kr. 

Moraren te beregnes med I 0% p.a. fra forfaldsdagcn ti! betaling sker, bortset fra perioden indtil 12. maj 
2020, hvor den beregnes med 18% p.a. 

Terminsanta! p.a. 
I. kommende betaling 

4,0 
5.871,93 kr. 

14.09.2022 - Ejd.nr.: I 00-083-3548 - Side 2 
Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 · 2800 Kgs. Lyngby · Tif. 89 89 89 89 - online(é;jyskebank.dk 
Jyske Rcalkrcdn NS - CVR-nr 13409838 
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Specifikation

Låntager

c'-
%) JYSKE REALKREDIT

Bruno Østergaard Kristensen

Klostergårdsvej 7

Vejerslev

8881 Thorsø

Auktionsdato 26.10.2022

Obligationslån nr. 0039-242-855

Ob1.rente % pa 2,00

Fondskode 0938769

Lånerente % pa 2,00

Restløbetid år 22,75

Hovedstol 480.000,00 kr.

Ny restgæld 386.716,17 kr.

Ny obl. restgæld 386.716,17 kr.

Rente 525,43 kr.

Bidrag 147,53 kr.

Restgæld incl. uforfaldne renter

og bidrag (kolonne 2) 387.389,13 kr.

Terminsbelaling pr. 01.03.2022

Terminsbetaling pr. 01.06.2022

Terminsbetaling pr. 01.09.2022

Morarenter simuleret

Restancer (kolonne 3)

Pr./Periode

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022

01.10.2022—26.10.2022

01.10.2022-26.10.2022

387.389,13kr.

5.886,09 kr.

5.881,39 kr.

5.876,67 kr.

710,84 kr.

18.354,99 kr. 18.354,99kr.

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne I), overført til side 1 405.744,12kr.

Morarente beregnes med 10% p.a. fra forfaldsdagen til betaling sker, bortset fra perioden indtil 12. maj

2020, hvor den beregnes med 18% p.a.

Terminsantal p.a. 4,0

1. kommende betaling 5.871,93 kr.

14.09.2022 - Ejd.nr.: 100-083-3548 - Side 2

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 — 2800 Kgs. Lyngby — Tlf. 89 89 89 89 — 0n|inc(zgjyskebank.dk

Jyske Rcalkrcdn A'S — CVR… 13409838
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Cl JYSKE REALKREDIT 

1. ars betaling 23.459,02 kr. heraf afdrag 

Specifikation af simulerede moraren ter med forfald 26.10.2022 
Forfald Mora fra Restsaldo 

01.03.2022 01.03.2022 5.886,09 kr. 
O 1.06.2022 O 1.06.2022 5.881,39 kr. 
01.09.2022 01.09.2022 5.876,67 kr. 

Termin 
Termin 
Termin 
Sum 

14.09.2022 - Ejd.nr.: 100-083-3548 - Side 3 
Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tif. 89 89 89 89 - onlinc(é,jyskcbank.dk 
Jyske Realkredit AIS - CVR-nr 13409S38 

13.683,93 kr. 

Mora dage 
239 
147 
55 

Mora beleb 
385,42 kr. 
236,87 kr. 
88,55 kr. 

710,84 kr. 
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1. års betaling 23.459,02 kr. heraf afdrag

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 26.10.2022

Forfald Mora fra Restsaldo

Termin 01.03.2022 01.03.2022 5.886,09 kr.

Termin 01.06.2022 01.06.2022 5.881,39 kr.

Termin 01.09.2022 01.09.2022 5.876,67 kr.

Sum

14.09.2022 - Ejd.nr.: 100-083-3548 - Side 3

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 89 89 89 89 - onlineågyskebankdk

Jyske Realkredit A, S - CVR—nr 13409838

13.683,93 kr.

Mora dage

239

147

55

&" JYSKE REALKREDIT

Mora beløb

385,42 kr.

236,87 kr.

88,55 kr.

710,84 kr.
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Auktionskeber skai vœre oprnœrksorn pâ, at der pâleber morarenter pâ forfaldne terminer indtil 
betaling sker. Dette gœlder ogsâ, hvis der forfalder terminer ti! betaling i 4 ugers fristen i henhold ti! 
tvangsauktionsvilkârene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrœvet med en efterfalgende 
tennin/indfrielse. 

Opmœrksornheden henledes pâ, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret pa 
offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan cirages ti! ansvar 
for sâdanne fejl. 

Opnâr de i nœrvœrende salgsopstilling an forte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun del vis 
dœkning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutteme forbehold om eventuell at lade 
restgœlden vœre dœkket for restancer. 

Realkreditlânene forfalder i henhold til deres indhold ti! indfrielse ved ejerskifte. Auktionskeber 
kan ikke uden videre pâregne gœldsovertagelse af realkreditinstitutlânene. Auktionskeber opfordres 
ti! at rette henvendelse ti! realkreditinstituttet forinden tvangsauktionen med henblik pâ opnâelse af 
forhándstilsagn om gœldsovertagelse. 

Hvis auktionskebcr er et selskab, mâ <let forventes, at eventuel gœldsovertagelse kun vil blive 
bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af gœldsovertagelse 
vil der bli ve opkrœvet et geb yr. 

Sâfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gœldsovertagelse, vil Janene blive krœvet indfriet efter 
tvangsauktionen. 

Sâfrcmt auktionskeber skal indfri realkreditlânet gores opmœrksorn pâ tvangsauktionsvilkârenes 
punkt 6, hvorefter auktionskeber bœrer evt. kurstab samt tab ved, at kontantlân med sœrlige 
indfrielsesvilkâr ma indfries med et starre beleb end lânets kontante pâlydende. Desuden indfries 
realkreditlânet ti] opsigelseskursen ell er markedskursen, som kan vœre over 1 OO. Sâfrernt 
auktionskeber ensker at straksindfri med differencerente, skai auktionskeber ligeledes betale 
differencerenten. Auktionskeber opfordres ti! at rette henvendelse ti! realkreditinstituttet for at fa 
oplysning om indfrielsesvilkâr, herunder kurser. 

Auktionskober skai i henhold ti! Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere 
sig over for Jyske Realkredit AIS. 
Privatpersoner skai udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi af pas eller kerekort. 
Selskaber skai udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og 
selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere 
(privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 

Auktionskøber skal være opmærksom på, at der påløber morarenter på forfaldne terminer indtil

betaling sker. Dette gælder også, hvis der forfalder terminer til betaling i 4 ugers fristen i henhold til

tvangsauktionsvilkårene punkt 6 A &. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfølgende

termin/indfrielse.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på

offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar

for sådanne fejl.

Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis

dækning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutteme forbehold om eventuelt at lade

restgælden være dækket før restancer.

Realkreditlånene forfalder i henhold til deres indhold til indfrielse ved ejerskifte. Auktionskøber
kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres
til at rette henvendelse til realkreditinstituttet forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af

forhåndstilsagn om gældsovertagelse.

Hvis auktionskøbcr er et selskab, må det forventes, at eventuel gældsovertagelse kun vil blive

bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af gældsovenagelse

vil der blive opkrævet et gebyr.

Såfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter

tvangsauktionen.

Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsvilkårenes

punkt 6, hvorefter auktionskøber bærer evt. kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige

indfrielsesvilkår må indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende. Desuden indfiies

realkreditlånet til opsigelseskursen eller markedskursen, som kan være over 100. Såfremt

auktionskøber ønsker at straksindfri med differencerente, skal auktionskøber ligeledes betale

differeneerenten. Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet for at få

oplysning om indfrielsesvilkår, herunder kurser.

Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere

sig over for Jyske Realkredit A/S.

Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi af pas eller kørekort.

Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs— og

selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere

(privatpersoner) og tegningsberettigede personer.
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J.nr. 98670 - Sparekassen Kronjylland 

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 4e Vejerslev by, Vejerslev, beliggende Klostergärdsvej 7, 
tilherende Bruno 0stergaard Kristensen, Klostergärdsvej 7, Thorse . 

If0lge tingbogen er der lyst, ejerpantebrev stort kr. 85.000,00. 

l. Restçeeld pr. kr. 

Renter pr. auktionsdagen kr. 

2. Restancer pr.: 
kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

, "1 ºº 3. Fordring i alt pr. auktionsdagen kr. '- I 

Ved private- / szelqerpantebreve bedes ordineer ydelse oplyst til brug for beregning af husleje - 
gerne kopi af pantebrev. 

J.nr. 98670 — Sparekassen Kronjylland

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 4e Vejerslev by, Vejerslev, beliggende Klostergårdsvej 7,

tilhørende Bruno Østergaard Kristensen, Klostergårdsvej 7, Thorsø .

Ifølge tingbogen er der lyst, ejerpantebrev stort kr. 85.000,00.

1. Restgæld pr.

Renter pr. auktionsdagen

2. Restancer pr.:

3. Fordring i alt pr. auktionsdagen

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Ved private- / sælgerpantebreve bedes ordinær ydelse oplyst til brug for beregning af husleje -

gerne kopi af pantebrev.
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J.nr. 98670 - Q-Park Operations Denmark NS 

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 4e Vejerslev by, Vejerslev, beliggende Klostergärdsvej 7, 
tilherende Bruno 0stergaard Kristensen, Klostergärdsvej 7, Thersa . 

If01ge tingbogen er der lyst, udlreg stort kr. 3.551,00 

Renter pr. auktionsdagen 

kr. i"JÜ 1u() 
kr. \b6 ,b?} 

l. Restqeeld pr. 

2. Restancer pr.: 

~~~~ 

O'h~Yì~ 

kr. 3 e)() I ex» 
kr. J. .~~0,00 
kr. 

kr. 

kr. 3.&P/31 bi- 3. Fordring i alt pr. auktionsdagen 

Ved private- / srelgerpantebreve bedes ordìneer ydelse oplyst til brug for beregning af husleje - 
gerne kopi af pantebrev. 

Coffectia AIS 
f Abildager 11 
\. 2605 Brendby 

J.nr. 98670 - Q-Park Operations Denmark A/S

Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 4e Vejerslev by, Vejerslev, beliggende Klostergårdsvej 7,

tilhørende Bruno Østergaard Kristensen, Klostergårdsvej 7, Thorsø .

Ifølge tingbogen er der lyst, udlæg stort kr. 3.551,00

1. Restgæld pr. kf- 10) (3 ,%

Renter pr. auktionsdagen kr. 5 &)

2. Restancer pr.:

&&L…
kr. 3 cm , öo

m……öw kr. & WOÆQ

kr.

kr.

3. Fordring i alt pr. auktionsdagen kr. 517%?)
[' ér”?

Ved private- / sælgerpantebreve bedes ordinær ydelse oplyst til brug for beregning af husleje -

gerne kopi af pantebrev.

Collectia A/S
Abildager 11

2605 Brøndby
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Resumé 

Klosterqárdsve] 7 
8881 Thorse 
Rapport kebt 14/9 2022 

Rapport frerdig 14/9 2022 

d?., --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Overblik- arbejctsrectskab tor cten protessiane11e bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse:. . . . . .. . .. Klostergárdsvej 7. 8881 Thersa 
Matr.nr... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4e Vejerslev By. Vejerslev 
Ejendomsnummer:....... . 014666 
Kommune: Favrskov Kommune 
Antal samlet fast ejendomme: ... l 
Antal matrikelnumre:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Antal bygninger: . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3 
Antal enheder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ejendomstype:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beboelsesejendom 
Ejerforhold:.. . ....•............................•....................... Privatpersoner eller interessentskab 
Anvendelse: ... Fritlrggende enfamiliehus 
Samlet grundareal:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 m' 
Samlet bebygget areal: 153 m' 
Samlet boligareal:.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 m' 
Sam let erhvervsareal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O m' 
Samlet antal veerelser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Bygninger 
BBR-meddelelsen ..... Ja. se bilag 
Energimaarkning EJendommen har rkke naget energimœrke 
Tilstandsrapport. . . . . . . . . . . . . . Nej 
Elinstallationsrapport.... . Nej 
Byggesag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NeJ 
Byggeskadeforsikring .. Ne¡ 
Olietanke......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Fredede bygninger. .............................................................•.................................... Nej 
Flexboligtilladelse..... . .. Nej 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) .. 
Ejendomsskattebillet. 
lndefrysning af grundskyldsstigning .. 
Ejendoms- og grundvaardi 
Vurderingsmeddelelse 
Forfalden gaald til kommunen. 
Huslejenaavnssager 
Arbejderbolig ... 
Jard rente .. 
Statstilskud efter stormfald . 

. ... l 511 kr 
. ........................................•.......................... Ja. se br lag 

. .. Ja 
. 650000. kr 
.. Ja. se br lag 

. Ja. se br lag 
................ Nej 

.....................................•.•............ .. NeJ 
. .. Nej 

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

Planer 
Zonestatus 
Lokalplaner. 
Landzonetilladelser .. 
Kommuneplaner 
Spildevandsplaner ... 
Varmeforsyning 
Vejforsyning 
Vejdirektoratets projekter . 
Hovedstadsomrädets transportkorridorer . 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . 
Landsplandirektiv "Udviklingsomräder".. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

.. Landzone 
. ..... NeJ 

.................................................................................................. Nej 
.............. ····· Ja 

. . ·········· . .. .. .... ..... ..... . . Ja 
..... ························•······················································· ... Ja 

Se bilag 
Nej. se bilag 

. ..... NeJ 
. Nej 

. .... Nej 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflabsforhold.. . .. Atleb til spildevandsforsyningens renseanleeg 
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pá ejendommen.. . .. Nej 
Päbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Medlemskab af spildevandsforsyning Nej 
Aktuel vandforsyning.. . . Privat vandforsvnmgsanlœg 
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaag pâ ejendommen. . .... Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Grundvand - Falsornme indvindingsomräder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej 

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

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

. Nej 
Nej 

Natur, skov og landbrug 
F redskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Nej 

. Nej 
.Nej 

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

Majoratsskov . 
Beskyttet natur . 
Internationale naturbeskyttelsesomräder. 
Landbrugspligt.. 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer .. 
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ERHVERVSSTYRELSEN

Overblik- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen
Ejendommensadresse Klostergårdqu 7, 8881 Thorsø

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

4e VEJEFS|EV By, Vejerslev

Ejendomsnummer: ................................................................................................ 014665

Kommune:
.............................................................................................

Favrskov Kommune

Antal samlet fast ejendomme: ...............
Antal matrikelnumre:

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

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

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

Ejendomstype: ......................................................................................... Beboetsesejendom
Ejerforhold: ...... …… Prwatpersoner eller wnteressentskab

Anvendelse:
..................................................................................... Frithggende enfamiliehus

Samlet grundareal: ................................................................................................. 589 m2

Samlet bebygget areal:.
............................

153 ml

Samlet boligareal: ..........
Samlet erhvervsareal:.

Samlet antaI værelser:
...................................................................................................

4

Bygninger
BBR-meddelelsen

.............................................................................................. Ja, se bllag

Energimærkning ............................................................... Ejendommen har Ikke noget energimærke

Tilstandsrapport........................................................................ NE]

Elinstallationsrapport................................................................................................... Nel
Byggesag................................................................................................................ NEJ

Byggeskadeforsikring........

Olietanke
..............................................................................................

Fredede bygninger..............

Flexboligtilladelse....................................................................................................... Nej

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)...................................................................................... ] SH kr

Ejendomsskattebillet.................................................................... Ja, se bilag

Indefrysning af grundskyldsstigning.................................. Ja

Ejendoms- og grundværdi ........................ .......
650 000, kr

Vurderingsmeddelelse.......................................................................................... Ja, se Drlag
Forfalden gæld til kommunen

................................................................................. Ja, se bilag

Huslejenævnssager.............................................. Nej

Arbejderbolig ............................................................................................................ NEJ
Jordrente

................................................................................................................. NE]
Statstilskud efter stormfald

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

Planer

Zonestatus
........................................................................................................

Landzone

Lokalplaner....................

Landzonetilladelser
............................

Kommuneplaner............................... ..

Spildevandsplaner........................................................................................................ Ja

Varmeforsyning........................................................................................................... Ja

Vejforsyning.......................... Se bilag

Vejdirektoratets projekter.................................................................................... Nej, se bilag
Hovedstadsområdets transportkorridorer........................................................................... NE]
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" ................................................................................ NEJ

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" .............................................................................. NEJ

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold
....................................................

Afløb til spildevandsforsymngens renseanlæg
Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen.............................................................. Nej
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen.................................................................. NEJ
Medlemskab af spildevandsforsyning............................................................................... NE]
Aktuel vandforsyning........................................................................

Privat vandforsyningsaniæg

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen............................ Nej
Grundvand - Drikkevandsinteresser

................................................................................... Ja
Grundvand — Følsomme indvindingsområder....................................................................... Nej

Jordforurening
Jordforureningsattest........................................................................................... Ja, se bilag

Kortlagt jordforurening................................................................................................. Nej

Områdeklassificering........................................ NEJ
Påbud iht. jordforureningsloven...................................................................................... NEJ

Natur, skov og landbrug
Fredskov

................................................................................................................. Nej
Majoratsskov............................................................................................................ Nej

Beskyttet natur
.......................................................................................................... Nej

Internationale naturbeskytteisesområder............ NEJ

Landbrugspligt.......................................................................................................... Nej

Fredede fortidsminder, bygge— og beskyttelseslinjer
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer......................................................... Nel
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~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Beskyttede sten- og jorddiger....... . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Skovbyggelinjer.... . Ne¡ 
S0- og äbeskyttelseslinjer....... . Ne¡ 
Kirkebyggelinjer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Klitfredningslinje......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Strandbeskyttelseslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 

Rapport-ID: 05ecd713-3633-4f35-9592-07a027076134 

Beskyttede sten- og jorddiger.......................................................................

Skovbyggelinjer......................................................................................................... Nel
Sø- og åbeskyttelseslinjer......................................................................... _ ................ NEJ

Klrkebyggelinjer.......................................................................................................

Klitfredningslinje...........

Strandbeskyttelseslinje................................................................................................. Ne;
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For ejendommen 
Klostergárdsvej 7, 8881 Thersa 
Ejendommens adresse: . 

Matr.nr. 

Ejendomsnummer: .. 

Kommune:. 

Antal samlet fast ejendomme: 

Antal matnkelnumre 

...... KlostergärdsveJ 7. 8881 Thersa 

. ..... 4e Vejerslev By. Vejerslev 

. 014666 

. Favrskov Kommune 

. l 

Antal bygninger . 

Antal enheder . 

................... 3 

Ejendomstype:. . ...................................•.....•....................... 

Ejerforhold 

Anvendelse: 

. . . . . . . . . Beboelsesejendorn 

Samiel grundareal 

Samiel bebygget areal: .. 

Samiel boligareal:. 

Samiel erhvervsareal: .. 

Samiel antal vœrelser.. 

. . . . . Pnvatpersoner eller mteressentskab 

Fntliggende enfamiliehus 

.589 m' 

... 153 m' 

. ..... 97 m' 

. .. Om' 
. ... 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 4e Vejerslev By. Vejerslev 
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gås

For ejendommen

Klostergårdsvej 7, 8881 Thorsø

Ejendommens adresse:
.................................................................. Kiostergårdsvej 7, 8881 Thorsø

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

4e Vejerslev By, Vejerslev

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 074666

Kommune:
..............................................................................................

Favrskov Kommune

Antal samlet fast ejendomme: ........................................................................................... ?

Antal matnkelnumre:
......................................................................................................

1

Antal bygnlnger: ........................................................................................................... 3

Antal enheder:
.............................................................................................................

1

Ejendomstype: .......................................................................................... Beboelseselendom

Fjerforhold: ........................................................................... Prwatpersoner eller rnteressentskab

Anvendelse:
...................................................................................... Fnthggende enfamiliehus

Samlet grundarealt .................................................................................................. 589 m?

Samlet bebygget areal:
.............................................................................................

ISS mz

Samiet boligareal: .................................................................................................... 97 rnz

Samlet erhvervsareal:
..................................................................................................

0 …2

Samlet antal værelser:
....................................................................................................

4

Detalieret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Rappon-ID Oäecdn3-3633-4f35—9592-0760?l016134

41



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport kebt 14/9 2022 

Rapport frerd19 14/9 2022 

4 --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

OBS Ejendomsdatarapporten understatter pt. ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Derfor er tekster og 
ordforklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurderinger Erhvervsstyrelsen arbejder pä at 
udvikle en integration, säledes de nye vurderinger bliver 
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lndhold 
Dette afsnit indeholder alle svari ejendomsrapporten. 
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Uddybning af enkelte svar 
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Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .... 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

.......•........... Ja. se bi lag 

Energimaarkning 
Hvad er e¡endommens enerqrneerke". 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Ejendommen har ikke naget energirnzerke 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? .................•........... 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

. ... Ne¡ 

Byggesag 
Er der igangvrerende byggesag for ejendommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

.......................•............................. Ne¡ 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger pà ejendommen, som er oœkket af byggeskadeforsikring?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Olietanke 
Er der registrerei oplysninger om olietanke pá ejendommen? ...................................••... 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Fredede bygninger 
Er der registrerei fredede bygninger pà ejendommen? .............•.......................... 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

... Nej 

. .. Nej 

Flexboligtilladelse 
Er der registrerei flexboliger oá ejendommen? .... 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

. Nej 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

....... l 511 kr 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendornsskattebñet for e¡endommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der inde/rosset grundskyldsstigning pá e¡endommen? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

......•.................... Ja. se btlag 

.. NeJ 

..NeJ 

·····84- 
Ejendoms- og grundvaardi 
Hvad er ejendommens vrerdi if0lge den offentltge vurdering? . 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

.. 550000. kr 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for e¡endommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

. Ja. se bilag 

Forfalden gaald til kommunen 
Er der utinglyste greldsposter/garantier/restancer til kommunen, der heeñer pá ejendommen og dermed 
overtages af k0beren?.. . Ja. se bilag 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 
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BBR-meddelelsen

Klostergårdsvej 7 Findes der en BBR—meddelelse for ejendommen?.................................................. 13,58 bllag

8881 Thorsø Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Rapp… …” ”'9 2022
Energimærkning

"3900" 'æ'd'g WS 2022 Hvad er ejendommens energlmærke?............................. Ejendommen har rkke noget energimærke

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?........................................................... NEJ

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?..................................................... Nej

Oplysnunger er indhentet d. 14. september 2022

Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?......................................................... Nei

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring'? ............................ Ne]

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Olietanke

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?............................................. Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?..................................................... Nej

Op|ysn|nger er indhentet d. 14. september 2022

Flexboligtilladelse
Er der registreret Hexboliger på ejendommen?.............................................................. NEJ

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales % ejendomsskat for ejendommen?............................................

1 51 1 kr

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskatteblllet for ejendommen?.............................................. ja, se bllag

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Indefrysning af grundskyldsstigning
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?..................................................G 4—-
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offenthge vurdering?.................................... 650.00016

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?............................................ Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Forfalden gæld til kommunen

Er der utingiyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen. der hæfter på ejendommen og dermed

overtages af køberen?
................................................................................. Ja, se bilag &

Oplysnmger er indhentet d. 14. september 2022
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Bernœrk: Som udgangspunkt om fatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gœld ti! forsyningsselskaber. 

Huslejenaavnssager 
Er der registrerei én eller fiere huslejenaavnsager eller ankenaavnsager for ejendommen?. 
Optysrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? 
Oplysrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

NeJ 

NeJ 

Jordrente 
Er ejendommen pàlaqt jordrenteforpligtelse? .. 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning al skov efter stormfald? .. 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

........ Nej 

Nej 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendornmen? . 
Oplvsnmqer er indhentet d. 14. september 2022 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

.. Nej 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? .. 
Oplvsrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

... Nej 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

... Ja 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? .. 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

.... Ja 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? 
Oplysnmqer er indhentet d. 14. september 2022 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i omrädet omkring ejendommen? .... 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

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

.. ....... Se bilag. 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende naar Vejdirektoratets projekter? Nej, se bi lag 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor hovedstadsomrâdets transportkorridorer? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe". 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Nej 

Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor et udviklingsomräde?. 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Nej 

Spildevand og drikkevand 
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Rapport lærdrg M/Q 2022

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fonrinsbereniget gæld til forsyningsselskaber.

Huslejenævnssager

Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?.............. NEJ

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .............................................................. NEJ
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Jordrente

Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse'?................................................................ Nej
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Statstilskud efter stormfald

Giver staten tllskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald'?
........................... Ne;

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Planer

Zonestatus

Hvrlken zonestatus er registreret for ejendommen?.................................................
Landzone

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?......................................... Nej
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Landzonetilladelser

Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?......................................................... Nej
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplaner

Kommuneplaner................................................................................................. Ja
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Spildevandsplaner
Er ejendommen beliggende indenfor en Spildevandsplan?................................................. Ja
Oplysnnnger er indhentet d. 14. september 2022

Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?............................... Ja
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?......................................

Se bilag.
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Vejdirektoratets projekter
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets projekter?...................................... Nej, se bllag
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer'? ....... Nej
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?............... Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"

Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?............................. NEJ
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Spildevand og drikkevand
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Aktuelle aflabstorhold 
Hvilke aûebsforhold er der registrerei for ejendommen? ..... Afl0b til spüdevanostorsyrmgens renseanlzeg 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der registrerei tilladelser vedr. spildevandsforhold pa ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

......... Nej 

Pàbud vedr. spildevandsforhold pa ejendommen 
Er der registrerei pàbud vedr. spildevandsforhold pa ejendomrnen? . 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

.... Nej 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registrerei medlemskab at spildevandsforsyningsselskab pá ejendommen? 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

... Nej 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registrerei for ejendommen?. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Pnvat vandforsyningsanlil:!g 

Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindinqsanlseq pà ejendommen 
Findes der pa eiendornmen vandindvindingsanl<Eg/-boringer, hvortil der er udstedt pàbud eller givet 
kogeanbefaling?.. Nej 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Grundvand - Orikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et ornráde med drikkevandsinteresser? (i;', r.1..., 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 U 'i, 
Grundvand - Felsornme indvindingsomräder 
Er e¡endommen beliggende i et telsomt mdvindinqsornráde". 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Nej 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

····Gebilag 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendornman? 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

Nej 

Omrädeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et ornrâde klassificeret som lettere forurenet? .. 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

.. Nej 

Päbud iht. jordforureningsloven 
Er der pá ejendommen registrerei pábud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)? . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pälagt fredskovspligt? .. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

. Nej 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov pa ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

.... Nej 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandleb pa eiendornrnen?.. 
Oplysrnnger er indhentet d. 14. september 2022 

. Nej 
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Aktuelle afløbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?......
Afløb tll splldevandsforsymngens renseanlæg

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?................................... Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen?...................................... Nej
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Medlemskab af spildevandsforsyning
Er der registreret medlemskab af spildevandsforsyningsselskab på ejendommen?...................... Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Aktuel vandforsyning
Hvulken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?................

anat vandfalsynmgsanlæg

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Påbud/dispensationer/anbefallnger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/—boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet

kogeanbefaling'?................................................................................................ Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Grundvand - Drikkevandslnteresser

Er ejendommen beliggende i et område med dn'kkevandsinteresser'?
.................................... .Ja

Oplysmnger er indhentet d. 14. september 2022

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Er e|endommen beliggende i et følsomt Indvindlngsområde?............................................. NEJ

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Jordforurening

Jordforureningsattest
'

Findes der jordforureningsattest for ejendommen?............................................... . Ja, e bilag
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Kortlagt jordforurening
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?............................................................ Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Områdeklassificering

Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
............................. Nej

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)'?.. Nej
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Natur, skov og landbrug

Fredskov

Er ejendommen pålagt fredskovspligt'? ...................................................................... Nej
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?.............................................................. Nej

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Beskyttet natur

Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?................................ Nej

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022
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De faktiske forhold pá area let aígor, om deter beskyttct e lier ej. Registrermgen er derfor vejledcnde. Se appendix for 
yderlìgere information. 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Er der arealer, der er udpeget som mtemationalt naturbeskyttelsesomräde pâ ejendommen?.. . ..... NeJ 
Op'ysrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pälagt landbrugspltgt? ... 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

. NeJ 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registrerei fredede fortidsm1nder/fortidsm1ndebeskyttelseslin¡er pà e¡endommen? 
Oplysnmqer er indhentet d. 14. september 2022 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger pá ejendommen? .. 
Oplysntnger er indhentet d. 14. september 2022 

... Nej 

. .. NeJ 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggeltn¡e? 
Oplvsrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

S0- og âbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indentar en se- eller ábeskyttelseslinle". 
Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .. 
Oplysrnnqer er indhentet d. 14. september 2022 

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

.. Nej 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? .. 
Oplysntnger er indhentet d. 14. september 2022 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? . 
Oplysrunqer er indhentet d. 14. september 2022 

.. Nej 

..... Ne1 
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Rappen lærdlg HIB 2022

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

yderligere mformalion.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Er der arealer. der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?.......... Nej

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugsphgt?...................................................................... NEJ

Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Er der registreret fredede fonidsminder/fortidsmxndebeskyttelseslinyer på eyendommen?............... Nej

Oplysnunger er indhentet d. 14. september 2022

Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?.................................................. NEJ

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022

Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggehnje?.................................................. NE]
Oplysnlnger er indhentet d. 14. september 2022

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en sø— eller åbeskyttelseslinje'?..................................... NEJ

Oplysnunger er indhentet d. 14. september 2022

Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? ................................................... Ja

Oplysnxnger er indhentet d. 14. september 2022

Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?................................................. NE]

Oplysnunger er indhentet d. 14. september 2022

Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?......................................... Nel

Oplysninger er indhentet d. 14. september 2022
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0konomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der be tales i ejendomsskat for ejendommen?. _. . . 

Ejendomsskat opkreeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 
den laveste af de to seneste grundvœrdiansœttelser. Promillesatsen vanerer afhœngig 
at kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat 1ndgä grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige deekninqsboraq. 
BEMIERK: Hvis vurderingsejendommen bestär at arealer beliggende , nere kommuner, 
skai der for at fä et fuldstrendigt overblik ogsä bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrrevningsejendommene i de evriqe kommuner. 

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 14. september 2022 

Skatteär. 

Kommune .. 

Grundskytd ... 

Grundskytd af vrerdi at skovbrug/landbrug .. 

Grundskytd af vrerdi af stuehus. 

l 51 l kr 

. ..... 2022 

. ..... Favrskov Kommune 

l 51 l,l 4 kr 

. o kr. 

. .. O kr 

Drekningsafgtft, erhvervsejendomme . 

Drekningsafgtft at forskelsvrerdi. . 

Drekningsafgtft at grundvrerdi. .. 
Drekningsafgtft af grundvrerdi (statsejendomme). 

Skat ialt .. 

Kontaktoplysninger 

Adrnioìstrauv myndighed .. . Kommunen 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning pä ejendommen?. 

Her kan du se det samlede beleb for indefrosset grundskyld pà ejendommen. Det samlede 
beleb afspejler indefrosset grundskytd for tidligere àr og de ratebeleb, der er forfalden i det 
indevrerende àr - pá det tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler 
derfor et 0jebliksbillede. 

Fra 2018 og frem til 2021 er der vedtaget en midlertidig mdefrysmnqsordninq at grundskyld 
for alle ejerboliger. 

lndefrysningen betyder, at boligejerne ikke skai betale eventuelle grundskyldsstigninger 
nu, men i stedet tàr et län svarende ti! belebet. Länet er rente- og gebyrfrit og skai rerst 
tilbagebetales, när ejendommen srelges. 

Vrer opmœrksom pâ, at lànet hrefter personligt pà ejeren/ejerne af ejendommen. Der er 
dog det forbehold, at hvis länet ikke kan opkrœves ved sœlger, !alder lànet tilbage pá 
ejendommen. 
Det betyder i praksis, at man kan risikere, at länet falder tilbage som et krav til den nye ejer at 
ejendommen, lrenge efter eierskiftet er sket. 

Oplysninger vedr. indefrysning at grundskyldsstigning er indhentet d. 14. september 2022 

Del samlede beleb for indefrosset grundskyldsstigning oá ejendommen . 

lndefrysninqsbelebet er opgjort pr ... 
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Rappen færdrg Vils 2022

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?_________________________________

1 :H kr

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af

den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promlllesatsen varierer afhængig

af kommunen. Derudover kan der I den samlede ejendomsskat ondgå grundskyld vedr.

stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen bestå! af arealer beliggende i nere kommuner,

skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilies ejendomsdatarapporter for

opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner.

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyid) er indhentet d. 14. september 2022

Skatteår
.......................................................................................................

2022

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

Favrskov Kommune

Grundskyld ............................................................................................
1 51 1,14 kr

Grundskyld af værdi af skovbrug/Iandbrug.................................................................
0 kr

Grundskyld af værdi af stuehus
.............................................................................

O kr.

Dækningsafglft, erhvervsejendornme........................................................................
0 kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi
.............................................................................

0 kr

Dækningsafglft af grundværdi................................................................................ 0 kr.

Dækningsafglft af grundværdi (statsejendomme).......................................................... 0 kr

Skatiah
................................................................................................ 1511414…

Kontaktoglysninger

Adminisuahv myndighed..................................
Kommunen

Indefrysning af grundskyldsstigning

Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?.................................... 6 3
Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede

beløb afspejler indefrosset grundskyid for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden | det

indeværende år — på det tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler
derfor et øjebliksbillede.

Fra 2018 og frem til 2021 er de! vedtaget en midlertid|g Indefrysnlngsordning af grundskyld

for alle eierboliger.

Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventueile grundskyidsstigninger

nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente— og gebyrfrit og skal først

tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Vær opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er

dog det forbehold. at hvis lånet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på

ejendommen.

Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af

ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Oplysninger vedr. indefrysning af grundskyldsstignmg er indhentet d. 14. september 2022

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen:......................... 874,50 kr

Indefrysningsbeløbet er opgjort pr.................................................................. 2641 0-2022
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Kontaktoplysninger 
Acrnrustratw myndtghed. 

Kontaktoplysntnger - forklanng .. 

. Kommunen 

..... Kontazt egen kommune 

Ejendoms- og grundveerdi 
Hvad er ejendommens vzerdi itelge den ottentlige vurdering>. 

Vurderingsstyrelsen fastsaetter separat ejendomsvaerdi og grundvaerdi for alle ejendomme, 
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andel ár, men en ejendom kan 
ogsâ vurderes I mellemâret, hvis der er sket vaesentlige aendringer. 

Fra andel halvâr af 2020 sker vurderingen af e¡erboliger ud fra en ny lov 
(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsvaerdi og grundvaerdi overordnet fastsaettes til 
den kontantvaerdi, som en ejendom forventelig kan opnâ i fri handel, under hensyntagen 
til alder, sterrelse, beliggenhed og evriqe karakteristika. Den fastsatte vaerdi er ikke den 
eksakte handelspris for en e¡endom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg af sammenlignelige ejendomme i naeromrâdet, ¡usteret for saerlige karakterisnka ved den 
vurderede e¡endom og omgivelserne. 

Ejendomsvaerdi er vaerdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede vaerd1 af 
grundareal og de bygninger, der er opfert pà grundarealet. Ejendomsvaerd1en ansaettes ud fra 
ejendommens stmrelse, fremtraeden og pnsforholdene pä vurderingstidspunktet. 
Grundvaerdi er vaerdien at grunden i ubebygget stand (dog inklusive vaerdien af eventuel 
byggemodningsarbejde) under torudsaetning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i ekonorrusk henseende. 

lndtil det nye ejendomsvurdenngssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen 
som hidtil efter den tidligere Vurdenngslov. For ejerboliger !ages der atsaet i 2011-vurderingen 
med tastsat nedsaettelse (rabat). 

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundvaerdi er indhentet d. 14. september 2022 

Vurderingsâr .. 

Dato for seneste vurdering eller cendring. 

Ejendomsvcerdi. 

Grundvcerdi .. 

Fradrag .. 

Stuehus grundvcerdi. 

Stuehusvcerdi. 

Kontaktoplysninger 
Administrativ mynd,ghed .... 

Kontaktoplysninger - forklaring .. 

Telefonnummer .. 

www adresse . 

.. Vurderingsstyrelsen 

. .. Ny 0stergade 9-11 4000 Roskilde 

. ... 7222 1616 
. .. hrtps://www.vurdst.dk/ 

. 6SOOOO. kr 

. .... 2022 

.... 01-10-2022 

. ... 6SOOOO kr. 

..84.000 kr 

. .. O kr. 

. O kr 

. O kr. 

Forfalden gzeld til kommunen 
Er der utinglvste géEldsposter/garantier/restancer til kommunen. der héEfter pa 
ejendommen og dermed overtages af keberen? Ca'\ (j-- 
Bemaerk: Som udgangspunkt omtatter oplysrnngen ikke tortnnsberettiget gaeld lii U 
torsyningsselskaber." 

Her fremgär evt. torfalden tortrinsberettiget gaeld til kommunen, dvs. gaeld der haefter pà 
ejendommen, og derfor overtages at evt. keber, 
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Ra…… kømwezoez Ejendoms- og grundværdi
Rapport færdig 14/9 2022

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?......................

650 000, kr

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme,

der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan

også vurderesu mellemåret. hvis der er sket væsentlige ændringer.

Fra andet halvår af 2020 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til

den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den

eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere

salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, Justeret for særlige karakteristika ved den

vurderede ejendom og omgivelserne.

Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed. dvs. den samlede værdi af

grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra

ejendommens størrelse. fremtræden og prislorholdene på vurderingstidspunklel.
Grundværdi er værdien af grunden & ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel

byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet

bedst muligt i økonomisk henseende.

Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen

som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 2011-vurderingen

med fastsat nedsættelse (rabat).

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 14. september 2022

Vurderingsår.................................................................................................. 2022

Dato for seneste vurdering eller ændring..........................................................
01 -1 02022

Elendomsværdi ........................................................................................ 650 000 kr.

Grundværdi
..............................................................................................

84.000 kr

Fradrag.........................................................................................................

0 kr.

Stuehus grundværdi.......................................................................................... 0 kr.

Stuehusværdi
..................................................................................................

0 kr.

Kontaktoglysninger

Administrativ myndighed.................................. Vurde'ingsstyrelsen

Kontakloplysninger - forklaring............................ Ny Østergade 9—1 i 4000 Roskilde

Telefonnumme'
............................................

7222 1616

www ad'esse
............................................. https://Ww.vurdst.dk/

Forfalden gæld til kommunen

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

ejendommen og dermed overtages af køberen?
.................................................. d....

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til

forsyningsselskaber.
"

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen. dvs. gæld der hæfter på

ejendommen, og derfor overtages af ev1. køber.
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NB: Hvis vurdenngseiendommen har arealer i fiere kommuner, skai der ogsâ bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gœld 
Hvis der er registrerei fortrinsberettiget forfalden gœld pâ ejendommen, kan kommunen have 
päbegyndt at inddrive gœlden. I den forbmdeíse kan der pàlebe yderligere omkostninger i 
torbmdelse med inddrivelsesforretningen. Sterrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan tàs ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der !ages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostrnnger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem lii auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion , neeste kalenderär ber rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gœldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. beleb send! til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evi. inddrivelsesomkostrnnger, der heeñer pá ejendommen. Oplysrnng 
fas ved kontakt t1J SKAT lnddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvär 
I starten af 1. og 2. halvär kan del fremgä af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gœld 
pá ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. JKKE er overskredet. 
Probleme! opstär, hvis forfaldsdatoen Jigger F0R sídste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden gœld Ill kommunen pà ejendommen er indhentet d. 14. 
september 2022 

Er der forfalden greld pà ejendommen? . 

Forfalden greld i alt. 

Grelden er opgjort pr. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter, der er overìert lii ESR og derfor ikke er medtaget i opgmelsen. 

Forfalden greld bilag. 

G~ldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Krav i alt vedrmende denne greldstype . 

G~ldsposter vedr0rende: Rottebek~mpelse 
Krav I alt vedrerence denne greldstype .. 

G~ldsposter vedr0rende: Gebyr 
Krav i alt vedrmende denne greldstype . 

.. .. Ja 
..... 859,93 kr 

. . 26-10-2022 

26-10-2022 

.. .... Nej 

. .. Se bilag 

581,83 kr 

. 21,12 kr 

250,00 kr 

G~ldsposter vedr0rende: Renter 
Krav i alt vedrerende denne greldstype 6.98 kr 

G~ldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr 
Krav i alt vedrerende denne greldstype 

G~ldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr 
Krav i alt veorerende denne greldstype 

G~ldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr - Struktura 
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Rapport færdig M/B 2022

NB: vas vurderingseiendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles

ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.

Ved JA til forfalden gæld

Hvis der er registreret fortnnsberettigei forfalden gæld på ejendommen. kan kommunen have

påbegyndt ai inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i

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

Eiendomsdatarapponen, men kan fås ved henvendelse til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages forbehold for yderligere fonrinsberetiigede restancer samt omkostninger. der

tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer

mv.)

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebiilet, bør kommunen kontaktes.

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT

Der tages forbehold for evt. inddrive!sesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning

fås ved kontakt til SKAT inddrivelse.

EJENDOMSSKAT i og 2 halvår

I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapponen, at der forfalden gæld

på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet

Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag.

Oplysninger vedr. forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 14.

september 2022

Er der forfalden gæld på ejendommen?....................................................................... Ja

Forfalden gæld i alt
.....................................................................................

859,93 kr

Gælden er opgjort pr................................................................................ 26-10-2022

Den ved rapponbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................
26— I 0-2022

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

Forfalden gæld bilag ......................................................................................
Se biiag

Gældsgoster vedrørende: Eiendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 581,83 kr

Gældsgoster vedrørende: Rottebekæmgelse

Krav | ait vedrørende denne gældstype................................................................ 21,12 kr

Gældsgoster vedrørende: Gebyr

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 250,00 kr

Gældsgoster vedrørende: Renter

Krav i alt vedrørende denne gældstype.................................................................. 6,98 kr

Gældsgoster vedrørende: Byggesagsgebyr

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Gældsgoster vedrørende: Byggesagsgebyr

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Gældsgoster vedrørende: Byggesagsgebyr - Struktura

Side 70 af 23

50



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Tnorse 
Rapport koot 14/9 2022 
flapport fa,rd19 1 A/9 2022 

Krav i alt vecrerende denne greldstype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O kr 

G<Eldsposter vedr0rende: Pumpelagsbidrag 
Krav i alt vecrerende denne greldstype ........... O kr 

G<Eldsposter vedr0rende: Skorstensfejning 
Krav i all vedrerende denne greldstype .. . O kr 

GCEldsposter vedr0rende: Ny indefrysningsordning EJEN 
Krav i alt vedrerende denne greldstype .... . .. O kr 

GCEldsposter vedr0rende: Krav iht. hegnsloven 
Krav i alt vedrerende denne greldstype .... O kr 

G<Eldsposter vedr0rende: Retsafgift 
Krav i alt vedmrende denne greldstype . . O kr 

GCEldsposter vedr0rende: Underretningsgebyr 
Krav i alt vedrerende denne greldstype .. . .... O kr 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. 
Kontaktoplysrunqer - forklaring 

. .. Kommunen 
.. Kontakt egen kommune 

Planer 

Zonestatus 

·····~(r 
landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomräder. Der grelder forskellige C7" 
regler alt afhrengig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sornrnerhusomràder fremgär at planlovens § 34. 

Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 14. september 2022 

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen7 .. 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Andel af matrikel drekket at zonen. ....... 100% 

Kontaktoplysninger 
Administrativ rnyndrqned. 

Kontaktoplysninger - forklar1ng 
. Kommunen 

.. Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner . 

Side 11 at 23 

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

EJÆ'PII-XDOMS
Gælds oster vedrørende: Pum ela sbidra

RAPPORT —P_———P—E—E_
Krav | alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Klostergårdsvej 7
Gældsgoster vedrørende: Skorstensfeining

8881 ThorSØ
Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Rappen købt 14/9 2022

___Rappo"'æ'd'g we 2022

Gældsgoster vedrørende: Ny indefrysningsordning E|EN

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Gældsgoster vedrørende: Krav iht. hegnsloven

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Gældsgoster vedrørende: Retsafgift

Krav i alt vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Gældsgoster vedrørende: Underretningsgebyr

Krav i ait vedrørende denne gældstype..................................................................... 0 kr

Kontaktoglysninger

Administratlv myndighed ..................................
Kommunen

Kontaktopiysninger » forklaring............................
Koma-d egen kommune

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? ....................................Larizonyé/
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og iandzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige

regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by— eller landzone og

sommerhusområder fremgår af planlovens & 34.

Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 14. september 2022

Zonestatus: Landzone

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikel dækket af zonen
.......................................................................

100 %

Kontaktoglysninger

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

Kontaktopiysninger - forklaring ............................
Kontaxt egen kommune

Kommuneplaner

Kommunepianer............................................................................................ O..
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergârdsvej 7 
8881 Thorse 
Rapport kebt 14/9 2022 
llappor1 fa:rd,g 1'-/9 2022 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en periode pá 12 àr og fastl¡¡¡gger de overordnede mâl og 
retninqsliruer for den enkelte kommunes udvikl,ng, bàde i byerne og i det äbne land. 
Kommunalbestyrelsen skai lebende revidere kommuneplanen. 

Kommuneplanen udqer rammen for udarbe¡delse al lokalplaner og er grundlag for 
behandling at en rœkke sager, herunder den konkrete administration i det àbne land og 
anseqnlnqer om byqqetilladelse. 

Kommuneplaner har delvis retsvirkrnng. «íet de fastsaetter rammebestemmelserne for 
delomräderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens sterste hejde 
- og andre saerlige hensyn -fx bygningsbevanngshensyn 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021-32 for Favrskov Kommune 
Planens navn .. 

Kommune .. 

Dato for vedtagelse at plan. 

Dato for ikraft1rredelse af plan .. 

Link til plandokument. . 

.. Kommuneplan 2021-32 for Favrskov Kommune 

. ... Favrskov 

.. 22-06-2021 

. .. 28-06-2021 

. Link 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Kontaktoplysninger 
Administrativ mynd1ghed .... 

Konlaktoplysrnnger - forl<lanng 

......... Kommunen 

. .... Konta-ct egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er ,ndhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne· 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplan: Plan- og bceredygtighedsstrategi 2030+ 
Planens navn. 

Plannummer . 

...... Plan- og ba:redygttghedsstrategi 2030+ 

.. ..... 2019 - Vœkst i Favrskov 
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Klostergårdsvej 7

8881 Thorsø

Rapport købt 14/9 2022

Rampen færdng 1/./9 2022

Kommuneplaner. vedtagne

Kommunerne skal efter planloven opfetholde og vedligeholde kommuneplanen.

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og

retningslimer for den enkelte kommunes udviklmg, både i byerne og i det åbne land.

Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen for udarquelse af lokalplaner og er grundlag for

behandling af en række sager, herunder den konkrete adminlslranon i det åbne land og

ansøgninger om byggetllladelse.

Kommuneplaner har delvis retsvirknmg. idet de fastsætter rammebestemmelserne for

ddområdeme og som hovedregel angiver:
- arealets overordnede anvendelse

— bebyggelsesprocem
— bebyggelsens største højde
— og andre særlige hensyn -fx bygningsbevanngshensyn

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne ef mdhentet d. 14. september 2022

Kommuneglan; Kommuneglan 2021 -32 for Favrskov Kommune

Planens navn
................................................... Kommuneplan 2021—32 for Favrskov Kommune

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

Favrskov

Dato for vedtagelse af plan .........................................................................
22—05—2021

Dato for ikrafttrædelse af plan ......................................................................
28-06-2021

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

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Kontaktoglysninger

Admlmstratlv myndighed..................................
Kommunen

Kontaktoplysmnger - forklanng............................
Kontad egen kommune

Kommuneplaner. forslag

Se forklaring under "Kommuneplanen vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er mdhentet d. 14. september 2022

Kommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplanen vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanramme. forslag er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi. vedtaget er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneglan: Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+

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

Pian— og bæredygtlghedsstrategi 2030+

Plannummer
............................................................................

2019 - Vækst i Favrskov
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergardsvej 7 
8881 Thorse 
Rapport lœbt 14/9 2022 
Jlapport faordig 1 '19 2022 

Kommune .. 

Planstatus . 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse af plan . 

Dato for ikrafttraadelse af plan . 

Link til plandokument. ... 

.... Favrskov 

. .. Vedtaget 

.... Hele planen genvedtages 

. 26-11-2019 

. 19-12-2019 

. Link 

Matr.nr. 4e Vejerslev By. Vejerslev 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er mdhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplan: Debatoplc:eg om nye byvc:ekstarealer forud for kommuneplan 
2017-29 
Planens navn .... 

Plannummer 

Kommune 

Planstatus ... 

Omfang at revision ... 

. Debatoplzeg om nye byveekstareeíer forud for kommuneplan 201 7-29 

. 710 

.. Favrskov 

.... Forslag 

. .. Delvis revision af omràder eller planemner 

Dato for oñentliqçerelse af planforslag 

Dato for start pá offentliggmelsespenoden. 

Dato for slut pá offentliggmelsesperioden 

Link til plandokument. . 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

. 20-12-2016 

. ... 04-01-2017 

.... 01-02-2017 

. Link 

Kommuneplantillc:eg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillreg, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplantillc:eg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillreg, forslag er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplantillc:eg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillreg, wm, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

Kommuneplantillc:eg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillreg, wm, forslag er indhentet d. 14. september 2022 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? 

Side 13 af 23 

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

Favrskov

EJENDOMS
Planstatus

................................................................................................ Vedtaget
DATA
RAPPORT Omfang af rewsion

.....................................................................
Hele manen genvedtages

Dato for vedtagelse af plan .........................................................................
26-1 1—20] 9

Klostergårdsvej 7 Dato for ikrafttrædelse af plan ......................................................................
]9-1 22019

8881 Thorsø Link til plandokument......................................................................................... mk

Rapport Købt 14/9 2022

Rapp… …… …g 2022 Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under "Kommuneplanen vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er mdhentet d. 14. september 2022

Kommuneglan: Debatoglæg om nye byvækstarealer forud for kommuneglan
201 7-29

Planens navn
.......................... Debatoplæg om nye byvækstarealer forud for kommunepian 201 7-29

Plannummer
...................................................................................................

710

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

Favrskov

Planstatus
................................................................................................... Forsiag

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

De|VIS revisson af områder eller planemner

Dato for offentliggørelse af planforslag............................................................
20—1 242016

Dato for start på offentliggørelsespenoden........................................................
04-01 2017

Dato for slut på offentliggørelsesperioden.........................................................
01 022017

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

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Kommuneplantillæg, vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplanen vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vedtaget er Indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplantillæg, forslag

Se forklaring under "Kommunepianer, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplantillæg. vvm, vedtaget

Se forklaring under "Kommunepianer, vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under "Kommuneplanen vedtagne"

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, forslag er Indhentet d. 14. september 2022

Spildevandsplaner

Er ejendommen beliggende indenfor en Spildevandsplan?..................................... & &
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Q 
EJENOOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Thorse 
Rapport lœbl 14/9 2022 
Rapport fa:rd1g ¡ 1,¡g 2022 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande mdeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus e¡endommene , et 
omräde har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlaegges at tà i 
fremtiden. 
Va opmaksom pà at kloaktyper omtalt , planer ikke nedvendiqvis er den samme som de 
aktuelle añebstorhold pà ejendommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

Er matrikelnummerel beliggende indenter et kloakopland? 

Spildevandsplan: VEj01 - fëElleskloakeret {spildevand og overfladevand l0ber i 
samme ledning) 
Navn oà omrâde med kloakopland ...... VEJO! 

Eksisterende kloaktype for omrâdet. .. Fëelleskloakeret (spildevand og overfladevand leoer I samme ledrnng) 

Er der planlagt eendrinqer af kloakeringen i forhold lii den eksisterende kloakenng I del omrâde, hvor 
ejendommen er beliggende? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Nej 4-- 
Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Andel at matrikelnummeret, der er deekket at planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. . . . . . . . l 00 % 

Kontaktoplysninger 

Admeustratw myndighed . . Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne· 

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er mdhentet d. 14. september 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et torslag lii kloakopland? .. . . .... Ja 

Spildevandsplan: VEjOl - FëElleskloakeret {spildevand og overfladevand l0ber i 
samme ledning) 
Navn pá ornráde med kloakopland, torslag .... .............. VEJOl 

Eksisterende Kloaktype ..... . . . . . Fëelleskloakeret (splldevand cg overfladevand leber i samme ledning) 

Er der planlagl a3ndringer at kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakenng i del omrâde, hvor 
ejendommen er beliggende?..... . NeJ 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Andel at matrikelnummeret, der er daskket at planen ......... 100% 

Spildevandsplan: VEJOl - FëElleskloakeret {spildevand og overfladevand l0ber i 
samme ledning) 
Navn pá omrâde med kloakopland, forslag . ....... VEJOl 

Eksisterende Kloaktype .... . . . . . Fëelleskloakeret (spildevand og overfladevand ìeber i samme ledning) 

Er der planlagt a'lndringer at kloakeringen i forhold lii den eksisterende kloakenng i del omrâde, hvor 
ejendommen er beliggende?..... . ..... Nej 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

Andel at malrikelnummerel, der er daskket at planen . . 100 % 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratw mynd,ghed .. . .. Kommunen 

Side 14 af 23 

EJENDOMS
DATA Kloakopland, vedtaget

RAPPORT Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et

område har iht. kommunens planer og hVIIken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i

fremtiden.

Klostergårdsvej 7 Vær opmærksom på at kioaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de

8881 ThOFSØ
aktuelle afløbsforhold på ejendommen.

Rapp… kw 14/9 2022 Opiysninger vedr. kioakopland. vedtaget er indhentet d. 14. september 2022

"3900" 'æ'd'g WS 2022 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland'? ...............................................9 0—

S ildevands lan:VE 01 - Fælleskloakeret s ildevando overfladevand løberi

samme ledning!

Navn på område med kloakopland....................................................................... VEJOI

Eksisterende kloaktype for området.
..
Fælleskloakeret (spiidevand og overfladevand løber i samme iedning)

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

ejendommen er beliggende?.................................................................................. Nei

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen...................................................
700 %

Kontaktoglysninger

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

Kloakopland, forslag

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 14. september 2022

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kioakopland?....................................... Ja

Sgildevandsglan: VE|01 — Fælleskloakeret (sgildevand og overfladevand løber i

samme ledning)

Navn på område med kloakopland, forslag.............................................................. VEJOi

Eksisterende Kloaktype.................
Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber | samme ledning)

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

ejendommen er beliggende?.................................................................................. Nei

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikelnummeret. der er dækket af planen...................................................
iOO %

Sgildevandsglan: VE|01 - Fælleskloakeret gsgildevand og overfladevand løber i

samme ledning)

Navn på område med kloakopland, forslag.............................................................. VEJOi

Eksisterende Kloaktype.................
Fælleskioakeret (spildevand og overfiadevand løber i samme ledning)

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

ejendommen er beliggende?.................................................................................. Nei

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikelnummeret. der er dækket af planen...................................................

100 %

Kontaktoglysninger

Adminisirativ myndighed..................................
Kommunen
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EJENDOMS 
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RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Thorse 
Rapport k0bl 14/9 2022 
flapporl la,rdrg 1 A/9 2022 

Udtreeden af spildevandsforsyning, vedtaget 
Som udgangspunkt er der t1lslutningspligt tif offenthg spildevandsforsyning. Denne oplysning 
svarer pà, om kommunen evt. er indstillet pà at ooheeve tilslutningsretten og -pligten tif 
spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. udtraeden at spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 14. september 
2022 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et ornràde, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet pà at 
ophœve tilslutningsretten og -pligten tif spildevandsforsyning heft eller delvist?.. . ..... Nej 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndrghed .. 

Kontaktoplysnrnger - forklanng . 

. .. Kommunen 

. . Kontaxt egen kommune 

Udtreeden af Spildevandsforsyning, forslag 
Se forklaring under "Udtrœden at Spildevandsforsyning, vedtagne· 

Oplysninger vedr. udtraeden at spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 14. september 
2022 

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

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed Kommunen 

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

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 14. september 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et ornrâde, hvor der er udpeget renseklasse? .. NeJ 

Kontaktoplysninger 
Adrrmìstranv mynd,ghed Kommunen 

Kontaktoplysninger - forklaring . . . Kontakt egen kommune 

Varmeforsyning 
Er der rnulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der torsyrungstorbuo". 
Bernœrk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsomràde, Omràde med forsyningsforbud 
samt Omräde med tilslutningspligt. 
Aktuel varmeforsyning kan ses at BBR meddelelsen. 

Forsyningsomräde, vedtaget 
Et forsyningsomràde er et omràde, som at kommunalbestyrelsen er godkendt til 
kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturqastorsyrunq (ogsä kaldt: 
forsyningsform). 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er tif ràdighed for omràdet. Hvis omràdet 
ikke er ud lagt tif kollektiv varmeforsyning, har bygninger i omràdet typisk individuelle 
opvarmningsformer, sàsom oliefyr eller varmepumpe. 

Oplysninger vedr. forsyningsomràde, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 
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EJENDOMS - -

DATA
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

RAPPORT Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning

svarer på, om kommunen evt er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -Dligten til

spildevandsforsyning helt eller delvist.

KlOStGl'gäl'dSVl-l] 7
Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 14. september

8881 Thorsø 2022

”5000" …" ”1/9 2022 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at

”3990" 'æ'd'g WS 2022
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?

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

Kontaktoglysninger

Adminisarallv myndighed..................................
Kommunen

Kontakloplysninger — forklaring ............................
Konla—(t egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag

Se forklaring under "Udtræden al Spildevandsforsyning, vedtagne"

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 14. september

2022

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at

kunne ophæve tilslutningsretten og pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?
.................. NEJ

Kontaktoglysninger

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

Renseklasse

Renseklasse Viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og

derved. hvrlke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde.

Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme. som ikke er tilslutte! det kommunale

kloaknet.

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 14. september 2022

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

Kontaktoglysninger

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

Kontaktoplysninger - forklaring............................
Kontakt egen kommune

Varmeforsyning

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?............ ( '
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud

samt Område med tilslutningspligt.
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

Forsyningsområde, vedtaget

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til

kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsynlng (også kaldt:

forsyningslorm).

Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området

ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle

opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Oplysninger vedr. forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022
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Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsomrâde? .............. Ja 

Varmeforsyning: HMN naturgas Favrskov - Individuel naturgasforsyning 
Navn pà forsyningsomrâde .. 

Forsyningsform .. 

Forsyningsselskab. 

. HMN naturgas Favrskov 

. .. Individuel naturgasforsyrnng 

. ... Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab 1/S under oplasniog 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 

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

Kontaktoplysninger 

Adrrnmstratlv myndighed .. 
Kontaktoplysrmqer · forklanng .. 

. Kommunen 
. . Kontact egen kommune 

Omräde med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis det skennes nedvendiqt for qennernterelse al varmeplanlaegningen, kan kommunen 
bestemme, at neerrnere angivne opvarmningssystemer ikke rnà etableres i eksisterende 
e/Ier ny bebyggelse inden for et afgrainset geografisk omràde. Sàdanne forsyningsforbud 
foretages typisk i omràder, der er e/Ier v,I blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evi. dispensationer 
fremgàr ikke af denne registrering. 

Oplysninger vedr. omràde med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 14. september 
2022 

Er matriklen beliggende i et omrâde med forsyningsforbud? . 

Kontaktoplysninger 
Aorrurustratw myndighed 
Kontaktoplysrmqer · forklamg 

. Kommunen 

. Kanta<! egen kommune 

Omräde med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne ter 1. januar 2019 enten via et tils!utningsprojekt, som er 
reguleret i varmeforsyningsloven, e/Ier en lokalplan, som er reguleret i planloven, pàlaigge 
tilslutnings· eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i omràdet. 

Oplysninger vedr. ornràde med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022 

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

Varmeforsyning: Deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlëEg, 
Naturgas Midt/Nord - Tilslutnings/forblivelsesprojekt 
Navn pá omrâde med tilslutningspligt ... Deklaration om tilslutning til kollektiv! varrneforsyrungserûœg 
Naturgas Midt/Nord 

Type af tilslutningspligt... . ... Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 ârs trist og forblivelsespligt 

Tilslutningspligt i henhold til. . 

Dato for beslutning .. 

. . Tilslutrnngs/forblivelsesprojekt 

.......... 1991101 S 

Matr.nr. 4e Vejerslev By. Vejerslev 

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

Kontaktoplysninger 
Administrativ mynd,ghed .. 
Kontaktoplysninger · forklanng ... 

. Kommunen 
...... Kontakt egen kommune 
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Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?.................................................... Ja

EÆNDOMS

DATA .

.

. . .

Varmeforsyning. HMN naturgas Favrskov - Indrvuduel naturgasforsyning
RAPPORT

Navn på forsyningsområde............................................................. HMN naturgas Favrskov

" .
Forsyningsform......................................................................

Individuel naturgasforsynlng
Klostergardsvej 7

8881 Thorsø

Rapport købt 14/9 2022

Rapport færdig 1/./9 2022

Forsyningsselskab................. Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab l/S under opløsning

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen...................................................

i 00 %

Kontaktoglysninger

Administraliv myndighed..................................
Kommunen

Kontaktoplysninger - forklarlng............................
Komac egen kommune

Område med forsyningsforbud, vedtaget

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen

bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende

eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud

foretages typisk i områder, der er eller Vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer

fremgår ikke af denne registrering.

Oplysninger vedr. område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 14. september

2022

Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud'?............................................ &
Kontaktoglysninger

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

Kontaktoplysnlnger » forklaring............................
Konta—d egen kommune

Område med tilslutningspligt. vedtaget

Kommunalbestyrelsen kunne før 1. januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt. som er

reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge

tilslutnings— eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.

Oplysninger vedr. område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 14. september 2022

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt'? ........................ 6—-
Varmefors nin :Deklaration om tilslutnin til kollektivt varmefors nin sanlæ

,

Naturgas Midt/Nord - Tilslutnings/forblivelsesgroiekt

Navn på område med tilslutningspligt. . . .

Deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg,

Naturgas MldI/NDld

Type af tilslutningspligt.......... Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt

Tllslutningspligt i henhold til
..................................................... TiIslumings/forblivelsesprojekt

Dato for beslutning ....................................................................................
iggl 1015

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen...................................................

100 %

Kontaktoglysninger

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

Kontaktoplysninger - forklaring............................
Konrad egen kommune
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Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nëer Vejdrrektoratets projekter? .. NeJ. se b1lag 

Der leveres kort for omrâdet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering om 
ejendommen er beliggende indentar et af Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden 
enten underseqer, planleegger eller er ved at anleegge. Pâ kartet vil det fremgâ hvilken 
anlaegsfase som projektet befinder sig i. Pâ kartet fremvises Vejdirektoratets projekter som 
en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Del er vigtigt at g0re opmaerksom pá, at 
buff eren IKKE ang,ver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan 
bruges til at ïrernseqe mío om, om en ejendom ligger i naerheden af et projekt. 

Eksisterer der ingen af Vejdirektoratets projekter naer ejendommen vil kun farvemarkering af 
selve ejendommens placering blive vist. 

Oplysninger vedr. vejdirektoratets projekter er indhentet d. 14. september 2022 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. 

Kontaktoplysninger - forklaring. 

..... VeJmyndtgheoen (VeJd rextoratet eller kommunen) 

. .... Administrativ rnynoighed: Vejdirektoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle aflebstorhold 
Hvilke aflabstorhold er der registreret for ejendommen? . 
Afl0b til spildevandsforsyningens renseanlacg 

For alle bebyggede ejendomme skai det oplyses, hvordan spildevand cg regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
omrâde. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret omrâde kan inddeles efter om 
ejendommen ligger i et omrâde, hvor regnvand (overfladevandet fra tage cg befaestede 
arealer) cg spildevand {k0kken, toilet og bad mv.) ledes til to separate mrsystemer eller om alt 
bortledes i ét cg samme rersvstem. 
Bebyggede ejendomme. der er beliggende udenfor et kloakeret ornràde eller er udträdt af 
kloakfaellesskab, kan inddeles efter den mâde spildevandet behandles. 
Du kan laese mere om registrering af añebstornold i BBR pà https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger veer, aktuelle atlabsíorhold er indhentet d. 14. september 2022 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 
Añebstorhold .. ............................ Afl0b til spildevandsforsyrnngens rensearíeeg 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. 

Kontaktoplysninger - forklaring. 

........ Kommunen 

. Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? . 
Privat vandtorsvrungsanlœg 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx aiment eller 
privat aiment vandforsyningsanlaeg, brend, vandindvindingsanlaeg (egen boring), ikke aiment 
vandforsyningsanleeg eller blandet vandforsyning. 
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Vejdirektoratets projekter

Er ejendommen beliggende nær Veidirektoratets projekter?........................ Nerse bilag

Der leveres kon for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om

ejendommen er beliggende indenfor et af Vejdirektoratets prOJekter, som vejmyndigheden
enten undersøger. planlægger eller er ved at anlægge. På kortet vil det fremgå hvilken

anlægsfase som projektet beinder sig i. På konet fremvises Vejdirektoratets proiekter som

en 150 meter buffer omkring projektets midterlinie. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at

bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse — det er alene en buffer, der kan

bruges til al fremsøge info om. om en ejendom liggeri nærheden af et projekt.

Eksisterer der ingen af Vejdirektoratets projekter nær ejendommen vil kun farvemarkering af

selve ejendommens placering blive vist.

Oplysninger vedr. vejdirektoratets projekter er indhentet d. 14. september 2022

Kontaktoglysninger

Adminisirativ myndighed.................................. Veimyndlgheoef (Vejd redorate: eller kommunen)

Kontaktoplysninger - lorklanng ............................
Administratrv mynoighed: Vejdirektoratet

Spildevand og drikkevand

Aktuelle afløbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?..........................................

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses. hvordan spildevand og regnvand bortledes.

Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret

område.

Bebyggede ejendomme. der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om

ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede

arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt

bonledes i ét og samme rørsystem.

Bebyggede ejendomme. der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af

kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles.

Du Kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på httpszl/ki.bbr.dk/bbr—vejledning.

Oplysninger vedr. aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 14. september 2022

Matr.nr. 4e Veierslev By, Vejerslev

Afløbsforhold
.....................................................

Afløb til spildevandsforsymngens renseanlæg

Kontaktoglysnlnger

Admlnrstrativ myndighed ..................................
Kommunen

Koniaktoplysninger » forklaring. … . .....
Kontaxt egen kommune

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?................................

Privat vandforsyningsanlæg

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller

privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment

vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
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Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet d. 14. september 2022 

Matr.nr. 4e Vejerslev By, Vejerslev 
Vandforsyning .. Privat vandforsyningsanliEg 

Kontaktoplysninger 
Adrrnrustrativ mynd,ghed ... Kommunen 

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

Oplysningen viser drikkevandsomrâder i kategorierne "Omrâder med Saerlige 
Drikkevandsinteresser (OSO) og "Omrâder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD 
omrâderne er oprindeligt udpeget ud fra f0lgende 4 kritener: 1 . Det fremtidige 
drikkevandsbehov ska! kunne daekkes af omrâderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vaere den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vaere den bedst mulige. 4. Den 
eks,sterende indvindingsstruktur ska! kunne bevares, samt byomrâder med et start anta! 
forureningskilder skai kunne udelades. Omràder med dnkkevands,nteresser (OD) er omrâder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformâl men som 
overvejende har lokal betydning for mindre vandvaerker og erhverv. Der har tidligere vaeret 
en afgraensning af Omrâder med Begraensede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse 
udpeges ikke laengere. 

Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 14. september 2022 

Matr.nr. 4e Vejerslev By. Vejerslev 
Er matriklen beliggende i et ornràde med drikkevandsinteresser? .. 

Omräder pä matriklen: 

Type at ornrâde .. Omräder med drikkevandsmteresser ( I stk.) 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. ... Kommunen 

Fredede fortidsminder, bygge- og 
beskyttelsesl injer 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen belíggende indenfor en kirkebyggelinje? 

Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone malt fra kirkebygningen. Linjen ska! sikre, at 
der ikke optares bebyggelse over 8,5 m, som virker skaemmende pâ kirken. 

Oplysninger vedr. kirkebyggelinjer er indhentet d. 14. september 2022 

Matr.nr. 4e Vejerslev By. Vejerslev 
Er matriklen beliggende indentar en kirkebyqqelinie? , . . .. Ja 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. 
Kontaktoplysrnnger - forklar,ng .. 

.. Kommunen 
... Kontaxt egen kommune 
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Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet d. 14. september 2022

Matr.nr. 4e Veierslev By, Vejerslev

Vandforsyning.......................................................................

Privat vandforsyningsanlæg

Kontaktoglysninger

Admnnlstranv myndlghed..................................
Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Er elendommen beliggende i et område med drikkevandsimeresser?
________________________ Ja

Oplysningen viser drikkevandsområdm i kategorierne "Områder med Særlige

Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-

områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kritener: 1. Det fremtidige

drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal

være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den

eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares. samt byområder med et stort antal

forureningskilder skal kunne udelades. Områder med dnkkevandsmteresser (OD) er områder,

hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnynes til drikkevandsformål men som

overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været

en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse

udpeges ikke længere.

Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 14. september 2022

Matr.nr. 4e Veierslev By, Veierslev

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
.......................................... Ja

.

&
Områder på matriklen:

Type af område
.....................................................

Områder med drikkevandsmteresser (1 stk)

Kontaktoglysninger

Adminlstrativ myndlghed..................................
Kommunen

Fredede fortidsminder, bygge- og

beskyttelseslinjer

Kirkebyggelinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?..................................... df
Kirkebyggelinpen er en 300 m beskynelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at

der Ikke opføres bebyggelse over 8,5 rn, som virker skæmmende på kirken.

Oplysninger vedr. klrkebyggelinjer er Indhentet d. 14. september 2022

Matr.nr. 4e Veierslev By, Veierslev

Er matriklen beliggende indenfor en klrkebyggelinje?........................................................ Ja

Kontaktoglysninger

Admimszrauv myndlghed ..................................
Kommunen

Kontak'loplysmnger » forklanng ............................
Kontad egen kommune
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter frernseqnlnq af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 
den páqeeloenoe ejendom. Enke/te op/ysninger hentes hos kommunen. Med en 
op/ysning menes et svar pa et sperqsrnál og evt. et bilag. De hentede oplysninger 
prœsenteres i ejendomsdatarapportens forskel/ige elementer: en rapport, en rœkke 
bi/ag samt et appendiks, hvor der kan lalses nœrrnere om oplysningerne, der 
indgar i ejendomsdatarapporten. Ende/ig prœsenteres et overblik over svarene i 
ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pdf) til elektrorusk visning eller udskrift. 

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

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport ma kun udleveres til ejendommens ejer e/Ier 
en person, der har faet samtykke fra ejeren. Der kan derfor veere oplysninger, som ikke 
trernqár af ejendomsdatarapporten. 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer e/Ier de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for ejer e/Ier de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer e/Ier de der har samtykke fra ejer) 
• Enerqirnœrke 
• Kort over vejforsyning 
• Kort over Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden ga¡ldsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har reqistreret om en ejendorn I Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne pà BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold pà ejendommen, ogsä selvom 
de ikke nedvenciqvis er lovlige. Ansvaret for oplysrnngernes rigtighed pà BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 
ejendommen. 

Energimœrkning 
Et energimrerke er en vurdering af en bygrnngs enerqirneessrqe tilstand. En bolig, der saalges, skai have et 
gyldigt energimrerke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

Elinstal lationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallat0rvirksomheds gennemgang af bygningens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professione! og objektiv gennemgang af 
elinstallationernes tilstand. 
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Om ejendomsdatarapporten

Generelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarappon bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter

henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om

den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en

oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger

præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række

bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der

indgår i ejendomsdatarapporlen. Endelig præsenteres et overblik over svarene i

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes

som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e—mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få

svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til

du modtager besked om, at rapporten er komplet, VI| det fremgå af et hentet dokument,

at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil

ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller

en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke

fremgår af ejendomsdatarapporten.

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste

over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
indes | Appendiks.

- BBR-meddelelse

' Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
' Vurderingsrneddelelse
' Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Elinstallationsrapporl (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Energimærke
' Kort over vejforsyning
. Kort over Vejdirektoratets projekter
' Jordforureningsattest
' Eftersynsrapport
' Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

Ordforklaring - ejendomsoplysninger

BBR-medclelelsen

BBR—meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom | Bygnings' og Boligregistrel

(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom

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

ejendommen.

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.

Tilstandsrapponen er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

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

elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professuonel og objekliv gennemgang af

elinstallationernes tilstand.
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Byggesag 
En byggesag vecrerer nybyggeri, til/ombygning, eencret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). 
Kommunen registrerer oplysntnger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), lx om byggenets 
omfang, anmeldelse/anseqninq, tilladelser, pàbeqvncelse og fuldfmelse. Visse byggesagstyper registreres ikke 
i BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1 . aprii 2008 har professionelle bygherrer vœret forpligtet til at tegne en byggeskadefors1knng 
1 forbindelse med nybyggen at private helarsbohqer. Forsikringspligten gœlder fra 1. juli 2012 i nagle 
tilfœlde oqsà, nàr der etableres nye boligenheder , eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet at 
byggeskadeforsikring, vil der veere en eftersynsrapport for hhv. t-àrs og ô-àrs eftersyn. 

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

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

Flexboligtilladelse 
En flexboligtilladelse udstedes at kommunen. En fteksboligtilladelse giver ejeren at en helàrsboliq mulighed 
for at benytte sin helàrsboliq som ferie- og fritidsboliq, med ret t,1 senere at vende nloaqe til at benytte boligen 
t,1 helàrsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan f0lge enten e¡er eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkrœves at kommunen. Grundskytden beregnes som en prom,llesats at den !aveste al de to 
seneste grundvœrdi anseettelser. Promillesatsen varierer afh;;eng,g at kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indqá grundskytd vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dœkningsbidrag. 

Ejendomsskattebillet 
En eiendomsskattebllet mdeholder oplysninger om opkrœvnmq at den ejendomsskat {grundskyld mv.), som 
ejeren er forpligtet til at belale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan ogsâ indeholde andre afgifter, der 
opkrœves al kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkrœves via 
ejendomsskattebilletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysninqsordrmq at grundskytd. lndefrysrunqen betyder, 
at boligejerne ikke skai betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet far et Ian pa belebet, som Imst 
tilbagebetales, nàr ejendommen sœlqes. 

Ejendoms- og grundva-rdi 
Ejendomsvurderingen er et sken, hvor Vurderingsstyrelsen fastsœtter ejendomsvœrdi, grundvœrdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter{ejendomsvœrdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert ande! ar, men ejendomsvurderingssystemet er under 
omlœgning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2l', 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurdenngen, som fremgàr al vurdenngsmeddelelsen, er et sk0n, hvor Vurderingsstyrelsen tastsœtter 
ejendomsvœrdi, qrundveerdi og evt. fradrag for forbednnger. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andel ar, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke autornatrsk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme vœre fra 2011 og for 
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundvœrdi". 

Forfalden g<Eld til kommunen 
Forfalden greld lii kommunen er fortrinsberettiget gœld, hvor deter kommunen, der er kreditor. Der oplyses 
typisk om f0lgende former for gœld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekœmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gœldskrav er fortnnsberettiget betyder, at kravet hœner pà den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegreld. Fortrinsretten trernqàr al Tinglysningslovens § 4 og en rœkke sektorlove. 

Side 20 at 23 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Klostergårdsvej 7

8881 Thorsø

Rapport købt 14/9 2022

Rapport lærdlg 14/9 2022

Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, tiI/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvrs).

Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings— og Boligreglstret (BBR), fx om byggeriets

omfang. anmeldelse/ansøgning. tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Wsse byggesagstyper registreres Ikke

i BBR.

Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsrknng
| forbindelse med nybyggen af private helårsbollger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle
tilfælde også, når der etableres nye boligenheder | eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af

byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrappon for hhv. 1—års og S-års eftersyn.

Olietanke

Kommunen registrerer oplysnlnger om olietanke i Bygnings— og boligreglsteret (BBR). Oplysningerne stammer

typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrerlng i BBR rkke i

519 selv er en garantu for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.

Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygningeri Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle

fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt. og der skal søges om tilladelse til alle ændringer,

som går ud over almindelig vedllgeholdelse.

Flexboligtilladelse
En flexboligtilladelse udstedes af kommunen. En fleksboligtilladelse giver ejeren af en helårsbolig mulighed
for at benyne sin helårsbolig som ferie og fritrdsbolig, med ret trl senere at vende tilbage til at benytte boligen
til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan følge enten ejer eller selve

ejendommen.

Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promrllesats af den laveste af de to

seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den

samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbrdrag.

Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebrllet undehdder oplysninger om opkrævnlng af den ejendomsskat (grundskyld mv.). som

ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebllletten kan også indeholde andre afgifter, der

opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune. hvilke afgifter der opkræves via

ejendomsskattebnlletten.

Indefrysning af grundskyldsstigning
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordnrng af grundskyld. lndefrysnlngen betyder.

at boligeierne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet. som først

tilbagebetales. når ejendommen sælges.

Ejendoms- og grundværdi

Ejendomsvurdenngen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.

fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for eiendomsskatter(ejendomsværdiskat og

kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under

omlægning. Indtll der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem, bruges 201 1-vurderingen nedsat med 272

procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderlngen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter

ejendomsværdi, grundværdl og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt

ud hvert andet år. men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke aulomatrsk en ny

vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for

erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under
"

Ejendoms- og grundværdi".

Forfalden gæld til kommunen

Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen. der er kreditor. Der oplyses

typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejnlng, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og

lignende. At et gældskrav er fortnnsberettigel betyder. at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning

og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens % 4 og en række sektorlove.
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Husleíenzevnssager 
I alle kommuner fin des et nusleieneevn, som afg0r de tvister, der oostár imellem lejere og udlejere , private 
lejebol,ger. Naivnet skai indberette sager til Naivnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som modtages i 
nzevnet den 1. september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens sterrelse, 

Arbejderbolig 
Arbeiderbohqer er ejendomme, hvor der er ydet statslân til keb af parcellen og opterset at beboelsen. Länet 
forfalder til ubetinget mdtrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende aigtefaille anseqe om gal!dsovertagelse. 
Der er bopal!spligt for ejeren pà ejendommen. 

Jordrente 
Ejere af ejendomme, der pâhviler jordrenteforpligtelse, skai betale en halvârlig afg,ft pá 2% af ejendornrnens 
kontante qrundveerdi til staten. .lordrentetorphqtelsen kan overtages at en k0ber af ejendommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan endvioere añeses ved indbetaling at en añesninqssurn. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ans0gning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er vœìtet som 
f0lge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. 

Zonestatus 
Zonestatus kan veere landzone, byzone eller sommerhusomrâde. Afhaingig af zonestatus kan der vœre 
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skai der fx seqes om landzonet,Jladelse 
ved starre byggen, mens der i byzone afte er lokalplaner, der tastseetter regler om bebyggelse og anvendelse 
at arealer. 

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

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den krzeves som udgangspunk1 for, at man i landzone 
rnà optera nyt byggeri eller foretage udstykning eller aindring i anvendelsen af bestâende bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode pà 1 2 àr og tastlasqqer de overordnede mâl og retningslinjer for den 
enkelte kommunes udvikling. Den udqer rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling 
af en rzekke sager, herunder den konkrete administration i det âbne land og anseqninqer om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til râdighed for omrádet. Det kan fx veere naturgas eller 
f¡ernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmrnngstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrâdet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har registreret som vœrende hhv. offentlige, privat faillesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontak1 kommunen for oplysninger om disse. 

Vejdirektoratets projekter 
Der leveres kort for omrâdet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering om ejendommen er 
beliggende indentar et veJforsyningsprojekt, som vejmyndigheden enten underseqer, planlaigger eller er ved 
at anlaigge. Eksisterer der ingen vejforsyningsprojekter nœr ejendommen vil kun farvemarkering at selve 
ejendommens placering blive vist. 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsomrädet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. 
De er en del af den overordnede fysiske planlœqninq og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke fâr erstatning for de beqrœnsrunqer, de íàr pâlagt i denne sarnrnenheenq. Hovedstadsomrädet 
omfatter i denne forbmdeíse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Reg1onskommune, 
samt Greve, K0ge, Lejre, Roskilde, Solred og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyrnngss,kkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransmissionsledningen fâ forbindelse til gasfelter i Nordseen og gastransmissionsnettet i 
Polen. 
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Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn. som afgør de tvister. der opstår imellem lejere og udlejere i private

leieboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtagesi

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

huslejens størrelse.

Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte. dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsoverlagelse.

Der er bopælspligl for ejeren på ejendommen.

Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpliglelsen kan overtages af en køber af ejendommen.

Jordrenteiorpligtelsen kan endvudere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

Statstilskud efter stormfald

Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplamning af private fredskovel der er væltet som

følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikn'ng mod stormfald.

Zonestatus

Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være

forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. ! landzone skal der fx søges om Iandzonetilladelse

ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

af arealer.

Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan —

efter nabohøring — dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Landzonetilladelser

En landzonelilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone

må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og

ubebyggede arealer.

Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den

enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling
af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller

fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje. som

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveie eller private/almene veje. Status

for veje uden farvemarken'ng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.

Vejdirektoratets projekter
Der leveres kon for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om ejendommen er

beliggende indenfor et vejforsyningsprojekt, som vejmyndigheden enten undersøger, planlægger eller er ved

at anlægge. Eksisterer der ingen vejforsyningsprojekter nær ejendommen vil kun farvemarkering af selve

ejendommens placering blive vist

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transponkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m.

De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive

grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet

omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune,
saml Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Landsplandirektiv "Baltic Pipe"
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der VI| sikre forsyningsskkerheden for naturgas i Danmark.

Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettel i

Polen.

Side 21 af 23

61



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Klostergärdsvej 7 
8881 Thorse 
Rapport koot 14/9 2022 
Rapport fa,rd,g , ,19 2022 

Landsplandirektiv "Udviklingsomrâder" 
Inden for et udviklingsomráde i kystnrerhedszonen har en kommune mulighed for at inddrage nye arealer 1 

byzone og planlregge for anlreg i landzone, uden en srerlig planlregningsmaessig eller funktionel begrundelse 
for kystnrer lokalisenng etter reglen i planlovens § 5 a, stk. 1. nr. 1. I et udviklingsomráde er landzonereglerne 
lempelige end i den evriqe kystnrerhedszone 

Aktuelle anebstorboto 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra e¡endommen. 

Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, lx aiment eller pnvat aiment 
vandforsyningsanlreg. 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlœg pà ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henbhk pá 
oñentliqqerelse og videreqivelse af visse oplysninger pà vandforsyningslovens omráde t,1 den freiles offentl,ge 
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, om e¡endommen er behqqende indenfor et drikkevandsomráde. Afhrengig af 
drikkevandsomrádets kategorisenng kan der vrere begrrensninger for anvendelse af arealerne pá 
ejendommen. 

Grundvand - F0lsomme indvindingsomrâder 
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mtrat- og sprejterniddelfelsornrne indvindingsomráder. 
Hvis ejendommen er beliggende indentar et f01somt ,ndvindingsomräde, kan der vrere begrrensninger for 
anvendelse af arealerne pá ejendommen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Milj0portals ¡ordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra reg,onernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan vrere betegnet som kortlagt pa hhv. vicensruveau 1 (V1) og/eller vidensrnveau 2 (V2) 
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysrnngen trernqàr ogsä af jordforureningsattesten. 

Omrâdeklassificering 
Omrädeklassificeringen ind deles , tre klasser; • Analysefrit omräde (Kategori 1 )", "Analyse/rit ornráde (Kategori 
2)" og "Omräde med krav om analyser". Byzoneomräder klassificeres som udgangspunkt som lettere 
forurenet. Omrädeklassificeringen er dog ikke nedvendiqvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet at omrädeklassificenng, kan der vœre anmeldepligt ved sterre jordflytning. 

Pâbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt pábud pa ejendommen etter reglerne i lov om forurenet jord. 
Der oplyses om päbud efter §§ 9(2). 1 O, 44(2), 48, 72a, ji. § 7, nr. 1 i bekendtgmelse om indberetrnng af 
jordforureningsdata. 

Fredskov 
När en skov er tredskovsphqtiq, betyder det, at den, der ejer skovarealet, lii enhver tid har pligt t,I at anvende 
del til skovbrugsformâl. Med fredskovspligten f0lger desuden en rrekke regler, der tilsammen sikrer den 
lanqsiqtede skovdyrkrnng. 

Majoratsskov 
Majoratsskov er i f0lge skovloven arealer, der skai holdes under én ejer. Skovmyndiqheden (milj0styrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophreve majoratsskov noteringen pà hele eller dele af skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan vrere besikyttede naturtyper eller vandleb ji. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende ,ndenfor et ornràde med beskyttet natur, kan der vœre begrrensninger for anvendelse af 
arealerne pà ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Internationale beskyttelsesomräder er opdelt i hhv. Ramsaromrâder, Fuglebeskyttelsesomráder og 
Habitatomráder. Hvrs ejendommen er beliggende indenfor et omráde med internationale beskyttelsesomràder, 
kan der veere begrrensninger for anvendelse al arealerne pá e¡endommen. 
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder"
Inden for et udviklingsområde i kystnærhedszonen har en kommune mulighed for at inddrage nye arealer |

byzone og planlægge for anlæg i landzone, uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse
for kystnær lokalisering efter reglen i planlovens & 5 3. stk. 1. nr. 1. I et udviklingsområde er landzonereglerne

lempelige end i den øvrige kystnærhedszone

Aktuelle afløbsforhold

Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

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

vandforsyningsanlæg.

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på

offentliggørelse og Videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige
database for geologi. grund- og drikkevand. Jupiter.

Grundvand - Drikkevandsinteresser

Oplysningen viser. om elendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nltrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for

anvendelse af arealerne på ejendommen.

Jordforureningsattest
Danmarks Miljøportals Jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

Kortlagt jordforurening
Konlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vudensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2)
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

Områdeklassificering

Områdeklassiiceringen inddeles i tre klasser; 'Analysefrit område (Kategori 1)", "Analysefrit område (Kategori

2)" og "Område med krav om analyser". Byzoneområder klassinceres som udgangspunkt som lettere

forurenet. Områdeldassinceringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis

ejendommen er omfattet af områdeklassiicenng, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.

Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.

Der oplyses om påbud efter 55 9(2). 10, 44(2), 48, 723, jf. 5 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af

jordforureningsdata.

Fredskov

Når en skov er fredskovsphgtig, betyder det. at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende

det til skovbrugsformäl. Med fredskovspligten følger desuden en række regler. der tilsammen sikrer den

langsgtede skovdyrkning.

Majoratsskov
Majoratsskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens

lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve maioratsskov noteringen på hele eller dele af skoven.

Beskyttet natur

Beskyttet natur kan være beskyttede natunyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven & 3. Hvis ejendommen

er beliggende indenfor et område med beskyttet natur. kan der være begrænsninger for anvendelse af

arealerne på ejendommen.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale beskynelsesområder er opdelt 1 hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og

Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskynelsesomräder,

kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pà alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m'). Nâr en ejendom 
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet at landbrugslovens regler. Det betyder, at der gailder 
seerliqe regler for disse ejendomme f.eks. ved keb og salg. Der er 1kke naget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skai anvendes lii landbrug eller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredningsstatus: 
A. Fredet fer 1937 
B. Fredet 1937 eller senere 
C. lkke fredningsvrerdig 1937-56 
D. lkke !redet eller aflyst fer 2009 
u. - 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og [orddiqer, som er beskyttet mod tilstandsrendringer, jf. museumsloven. 
Oplysningen er vejledende og mâ derfor ikke anvendes til at afgere, om der er beskyttede diger i et omrâde. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelin1en er en zone pâ 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen grelder for alle offentlige skove og for 
private skove med et sammenhrengende areal pá rnmdst 20 ha. Inden for byggelin1en er der forbud mod at 
bygge. 

S0- og äbeskyttelseslinjer 
Sebeskyttelsesìirren har til formâl at sikre seer som vrerdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslìnjen er der generell forbud mod rendnnger, 
dvs. at der ikke mâ placeres bebyggelse, foretages rendringer i terreenet, beplantningen o.I. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone mâlt fra kirkebygningen. Den skai sikre, at der ikke opteres 
bebyggelse over 8,5 m, som virker skremmende pà kirken. 

Klitfredningslinje 
Klit1redningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke tdladt at rendre tilstanden af klit1redede arealer eller at udeve aktiviteter, der kan íere til eqet risiko 
for sandflugt. 

Strandbeskyttelseslinje 
I âbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede omrâder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje ma der bland1 andet ikke placeres bebyggelse som 
fx byqrunqer, skure, campingvogne og master eller foretages rendringer i terreenet, tilplantrunq eller heqrnnq. 
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Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m7). Når en ejendom

er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af Iandbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder

særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om. at en ejendom med

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Vedr. fredningsstatus:
A. Fredet før 1937

B. Fredet 1937 eller senere

C. Ikke fredningsværdig 1937-56

D. Ikke fredet eller aflyst før 2009

U. -

Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger. som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.

Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskynede diger i et område.

Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for

private skove med el sammenhængende areal på mindst 20 ha. inden for byggelimen er der forbud mod at

bygge.

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Søbeskytielseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer.

dvs. at der ikke må placeres bebyggelse. foretages ændringer | terrænet, beplantningen o.l.

Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal Sikre, at der ikke opføres

bebyggelse over 8,5 m. som Virker skæmmende på kirken.

Klitfredningslinje
Klitfredningslinien er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet.

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko

for sandflugt.

Strandbeskyttelseslinje
! åbne landskaber ligger strandbeskyltelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m

eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som

fx bygninger, skure. campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.
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Kort over vejforsyning 

Vejforsyning ornkring matr.nr 4e, Vejerslev By, Vejerslev 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 14. september 2022 . 

.. 

.> e Styrelsen for Data orsyning og Erektivi· 
175 m. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fa9lles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat fa9lles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmvndiqheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige, private fa9lles eller 
private/almene/udlagte private fa:?lles. Status for veje/stier uden farvemarkenng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Kort over vejforsyning

Vejforsymng omkring mar.… 49, Vejersiev By, Vejerslev

Optysninger om vejforsyning er indhentet d. 14. september 2022.

|75 m. I W
O Styrelsen for Data orsyning og EÆktivr

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:

_ I _ I _ I _ Offentlig

_ _ '- Privat fælles

_

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles)

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Planlagt nedklassificering

: Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige. private fælles eller

private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkenng er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
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Oversigt over Vejdirektoratets projekter 
Vejdirektoratets projekter ornkring eiendornrnen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 14. september 2022. 

vejersi-v 

1525 m. 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi· 

Signaturforklaring: 

Ejendommens placenng 

Vejdirektoratets projekter: 

lngen projekter nœr ejendommen 

OBS: Vcjdircktoratcts projcktcr frcmviscs som en 150 meter buffer omkring projcktcts midtcrlinjc. Dct cr vigtigt at gare oprnœrksorn pâ, at 
buff eren IKKE angivcr projcktcts geometri eller udbredclsc - dct cr alcne en buffer, der kan bruges til at frcmsegc info om, om en cjcndom ligger i 
nœrhcdcn af ct projekt. 

EJENDOMS
DATA
RAPPORT

Oversigt over Vejdirektoratets projekter

Vejdlrektoratets projekter omknng ejendommen

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 14. september 2022.

|525 m. I

Signaturforklaring:

G Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi'

_ Ejendommens placenng

Vejdirektoratets projekter:

Ingen projekter nær ejendommen

OBS: Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midtcrlinjc. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, al

buffcrcn IKKE angiver projektets geometri cllcr udbredelse _ del er alene en buffer. der kan bruges til al fremsøge info om, om en ejendom ligger i

nærheden af et projekt.
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Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pâ de informationer, der er registrerei i den féellesoffentlige 
landsdrekkende database pá jordforureningsomrâdet, DKjord. 

Attesten er baserei pá en s eqninq om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsâ begrebet 
"lokalitet", der kan deskke over fiere matrikler eller eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nadvendiqvis ogsâ grelder for matriklen. Se derfor pá 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berates af lokaliteten. 

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

Der er s"gt pá f"lgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Vejerslev By, Vejerslev 

4e 

Region Midtjylland 

Favrskov Kommune 

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

~= .... 

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

Matriklen er ikke omfattet af omrâdeklassificering. 

Der er pá denne matrikel ikke igangvrerende pâbud efter jordforureningsloven. 

Ä 
• Udgoa E~er Kortleegning 

• Udgoet For Kortleegn,ng 

- ~ erd• :rurenmg V2 

• FC-1\uencere,t 

Fl l\luancere,t 

F2 l\uance:rE:t 

1111 .. cnY=rur~rnng Vl 

Lokahseret (uafklaret) 

P~tud - Aktiv 

Pabud · lœngE;rverende- vtlker 
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Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige

landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet

"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere

oplysninger omkring lokaliteten. som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten.

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for

de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende.

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.

Der er søgt på følgende matrikel:

Ejerlavsnavn Vejerslev By, Vejerslev

Matrikelnummer 4e

Region Region Midtjylland

Kommune Favrskov Kommune

Kort

Placeringen af den sngte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der erjordforureninger i

nærheden af det søgte).

4,4
_4' I
' '”

,
___—

—

Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende

matrikel.

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassifxcering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

. Udgaa Eira Konlægmng

. Udgaet For Kcnlægnmg

. :crdfsrurenmg '-J2

. FENuanc-erel

” F'i Nuancerei

. FZ Nuancerel

. .-Udf:(uremng v1

. Lokallseret (uafklaret)

_…

VX; Pahud — Akzw

__ ..

Pahud — iænge—rvarendc— vnlkur

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V,
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Danmarks Mìlj0portal 
D.:ita o-n 1T11 O<! )an"lar Den 14-09-2022, kl. 09:10 

Kontaktoplysninger 
Region Midtjylland 
Adresse 
Mail 
Web 
Bem;erkning 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 

www.jordmidt.dk 

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

Favrskov Kommune 
Adresse 
Mail 

Web 

Skowej 20 I 8382 Hinnerup 
favrskov@favrskov.dk 

http ://www. fa vrs kov. d k/s i te .asp x? 
MenulD =211 &Langref=1 &Area=&toplD =&Article ID =7668&expand ID =1982&module1D =&P arentlD =5843 

Bem;erkning Hvis din grund ikke er omfattet af omrädeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune 
end nu ikke har gjort data tilgrengelige pâ Danmarks Miljaportal eller at data ikke er opdateret. 

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

db0643ea-9255-4437-829e-1 f27 c9cfdf22 
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Danmarks Miljøportal
9515 0”? ”**”;ØU Då'if'äi Den 14-09-2022, kl. 09:10

Kontaktoplysninger

Adresse Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Mail Miljerru.rm.dk

Web www.jordmidt.dk

Bemærkning Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der

her findes oplysninger om lokaiiteter, der er under sagsbehandling i

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning.

Adresse Skowej 20 | 8382 Hinnerup

Mail favrskonfavrskovAk

http:/lwww.favrskov.dklsite.aspx?

MenuID=211&Langref=1&Area=&topiD=&ArticlelD =7668&expand ID =1982&modulelD =&ParentlD=5843

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassiflcering i denne attest, kan det skyldes at din kommune

endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret.

Web

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, db0643ea-9255-4437-829e-1f27chfdf22

www.miljoeportal.dk Side 2 af3
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Danmarks Milj0portal 
Ja:i? orY"\ rril '22 D1nrìc. "' Den 14-09-2022, kl. 09:10 

Bilag 

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

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pà vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der g0r, at det med 
he] grad af sikkerhed kan lcegges til grund, at der pà areale! er en jordforurening af en sàdan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pà mennesker og rnilja. 

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

Nuancering 
Nuancering af kortlcegning pà V2, pà baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udqar eller kan udqare for den aktuelle 
anvendelse til boligformàl 

Udgäet Etter Kortl~gning 
Forureninger, som har vceret kortlagt pà vidensniveau 1 eller 2, men som er udgàet af kortlcegningen 

Udgäet F0r Kortl~gning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sä de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor del har vœret vurderet om de skulle kortlcegges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pà 
baggrund af de historiske oplysninger. 

Omrädeklassificering 
Omràde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som omràde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omràdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pà kort. I enkelte tif fcelde kan unajaqtiqheder eller cendringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pàvirker informationer om omràdeklassificering herpà. Hvis atiesten indeholder 
oplysning om omrâdeklassificering, inkl. analysefrie omrâder, som forekommer ukorrekt, sá kan du fà et overblik over matriklen 
pà http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangv~rende päbud - JFL 
Areal, hvor kommunen harmed deft et pâbud efter jordforureningsloven. Del kan veere enten et aktivt pàbud eller et pâbud, hvor 
der ale ne er lcengerevarende vilkàr (f. eks. belcegning eller monitering). Nàr et pâbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pàbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtqarelse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pàbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om pàbud efter andre hjemler og pâbud, som er meddelt tidligere, nàr de er igangvcerende. 

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

db0643ea-9255-4437-829e-1 f27 c9cfdf22 
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Danmarks Miljø'portal
_l, Den 14-09-2022, kl. 09:10

Bilag

Jordforurening, V1

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller

aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Jordforurening, V2

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med

høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lokaliseret (uafklaret)
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til konlægning.

Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller

oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og

sagsbehandling resultere i en kortlægning af en grund eller i en status som "Udgået før kortlægning"

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

anvendelse til boligformål

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

Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver konlagt som forurenet (V2). Desuden flndes der lokaliteteri

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på

baggrund af de historiske oplysninger.

Områdeklassificering
Område, hvorjorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 5 50a. Byzone klassificeres som

udgangspunkt som område, hvorjorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassiflcering stammer fra en

tegning af matriklen på kort. ! enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen

fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder

oplysning om områdeklassiflcering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen

på httpzl/arealinformation.mi|joeportal.dk/distributionl. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Igangværende påbud - JFL

Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efterjordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor

der alene er længerevarende vilkår (f. eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i

jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efterjordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om

indberetning og registrering afjordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1.juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat.

Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende.

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, db0643ea-9255-4437-829e-1f27cgcfdf22
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Bcslllllngs• 
Jcrmnlar e 

Justitsministeri~ts genpartpapir. Til slœder, ~],.adesl0sbreve, kvitteringer fil udslettelse 
og andre pâtegning«;r -m, ro. (vedr. fast ejendom). 

Mfr. nr., ejerlav, sogn: 
{i Ksbenhavn kvarter) 

eller (i de senderiydske lands. 
dele) bd, og bl. i ting 
b ogen, art. nr., ejerlav, 

sogn. 

~ 
Akt: Skab / nr.,,fJ,,{; 

(a.dfßdes a/ domm~r/tontoret) 

Kobers } bo rel. 
Kreditors p · 

Gade og hus nr.: 
(h,:or aidant Bades) 

·Anmelderens navn 

l'r/, 
/ lt 

--- L _O_ V._ E __ 

for 

· Interessenta:8:skabet Vejerslev vandvrerk, 

-----00000----- 

§1 
Alle grundejere indenfòr Vejerslev forsyningsomräde har 

ret til at fä ncdvend í.g vandforsyning til husholdning,¡W,U, og bad, 
St0rre vandmamgder leveres kun efter aftale med bestyrelsep., ]irye in 
teressenter kan. optages mod. at betale et af genera_lfors!3-mlingen _.. · .. -0 

fastaat indskud for tiden ioo kr., der betales inden r0nlrebningen 
begyndes, 

R0rleàninger skal betales af grundejeren, og när r0rled~i 
ni~gerne er nedÍagt, overtages deaf vandvrerket. 

§ 2 
Vandvœrkets bestyrelse forbeholder sig ret til helt eller 

delvis afbrydning af vandfor~yningen for kortere eller lœngere tid 

{ brug af springvand, haveslanger mä underkastes de til enhver tid 
gœldBndB regler eller forbydes helt), 

§.3 
Vandvrerket giver ingen garanti for tryk, hverken i hoved- 

• • •• t~ ~ dh :-ti.M: //u~i ledning eller Roget andet sted i r0rsysëñîeiyYor de(imper~af- 

brydels~ af vandforsyningen ved reparation, udvidelse og ligne'nde 
a:t: r0rsystemet, · 

Vandvre;ket har ingen pligt til at foretage opt0ning af 

vâp.dr0r, hverken pà hovedlednj_ngen eller stikledninger. 

Ved a:fbrydelse i halve elle;r heihe ô.age , ska l,' det me dd e'Le a 
forprugerne, 

§ 4 
Vandv&rk~ts pestyrelse samt ~e pf dem udsendte .mèdarbejdE/1.' 

re har \rèt: i¡:il. ti( eÄv~:p -.Úd af ~ und·e:¡:,sß)ge, r;e;a3;'~-re: ~g ·1contr0Íl$,re 

hele ledningsnettet. 

· Jens:n & K/eldsko·.,, AJS1 Kobe11h11,·o. 

Bälllllngs-

Eormulur

C

(

forbrugerne .

'ä vandværkets bestyrelse sa_mt de _af dem udsendte mcd'arbejde'i

Juétitsministeriets genpartpapir. Til skøder, 'skadeslø'sbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegningervm. m. (vedr. fast ejendom).

.

.

v
,

-

1 .

'

1920

Mir. nr., ejerlav, sogn:
'

— . Akt: Ska” % ""-5034
(i København kvarter) (Wide: qfdammarkonfam)

eller (i de 'sønden'ydske lands— - »

dele) hd. og M. i ting-
' '

::::ärs % bopæl;
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

.»..-

-

- 'Anmelderans navn x.y…

Gade og hus ur.:
'

.

?(hqor dumt Buda)

»"

&..—l…
A. L. Eriksen ;,

ha'
? LOVE'

for

'Interessentåäæskabet Vejerslev vandværk.

—————ooOoo—————

51

Alle grundejere indenfor Vejerslev forsyningsområde har

ret til at få nødvendig vandforsyning til husholdning.,W.U. og bad.

Større vandmængder leveres kun efter aftale med. bestyrelsen. Nye in

teressenter kanpptages mod, at betale et af generalforsemlingen
fastsat indskud for tiden loo kr., der betales inden rørlægningen

begynde s .

Rørleåninger skal betales af grundejeren, og når rørlegai
ningerne er nedlagt, overtages de af vandværket.

.52
'

_

Vandværkets bestyrelse forbeholder sig ret til helt eller

delvis afbrydning af vandforsyningen for kortere eller læhgere'tid

[ brug af springvand, haveslanger må underkastes de til enhver tid

gældende regler eller forbydes helt).

5,5

Vandværket giver ingen gerapti_for tryk, azerken i hoved—

ledning eller noget andet sted i rørsys eme or e emper ve af—

brydelse af vandforsyningen ved reparation, udvidelse og lignende

af rørsystemet.-
_

_ _

_

Vandværket har ingen pligt til at foretage optøning af

vandrør, hverken på hovedledningen eller stikledninger.

Ved afbrydelse i halve eller hele dage, skal' det meddeles

|

—

. 5 4

_re har rel, til til enhver-tid atundersøge, reparere- 'og kontrollere
hele ledningsnetbe&; .

Jensen & Kjeldskav, MS, København.
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Brugeren er pligtig til at holde sit anlreg i orden fra 

stophanen, 

indf0rsel 

des de a;f 

. . 
eller hvor en sâdan ikke findes, da :fra vandledningens 

over skellet pâ ejendoinmeh. Ved fors0mm.else vedligehol-· 
vandvrerket pâ biI.>ugerens b.etostning, 

§ 5 , 
Forbrugeren er pligtig at tâle ethvert indg~eb fra of; 

fentlig side ( poli ti, .br-andvœs en m .m, ·) som kan verre af offentlig 
interesse. 

$~"4~._.I § 6 
En instalJà 0rmä, _for at udf0re ar be j de r indenfor for- 

syningspmridet vœre godkendt af vandv@rkets bestyrelse og skr:i,ft 
lig tilladelse indhentes, Alle materialer skal til enhver tid op 
fylde de af ô anak standard ·samt ingeni0rforening~astsatte be=í n 
tingelser · · · 

Vandvœrket bar ejendomsret over haved-og s~ikledninger 
samt vedligeholdelsespligt til.og·med stophanerne, eller hvop,/sä 
dan·ikke findes til ledningens indf0rsel over skellet. 

§ 7 
Vandmâlerne kan krœves opsat e1i:"er fjernet efter besty- ~ 

relsens sk0n og vandforbruget betàles efter de til enhver tid gœl- 
dende regler·og takster. 

§ 8 
Vandspild( ved fejl Úler med forsret) ma betales efter 

de íi:Blvert•.,œ±lfœJ.dgcà!ltobèstyœelsen fastsatte takster og eventuel t 
b0de:r, 

Montering af opstandere Pi! hovedledningen mà ikke ske 
uden bestyrelsens skriftlig~ samtykke, 

§9 
Hvis betaling ikke finder sted tilde aftaite tider, 

~an lukning finde sted, og vandforsyningen fortsœttes f0rst efter a 
a~ betaling med pâi0bne renter og udgifter har fundet sted,D~m, 
~pkrœves kvartalsvis, og der gives iklce mere end 1 mâneds frist 
efter at opkrrevning har fundet sted, 

§lo 
·Indbyrdes hœfter •int'eressenterne for vandvez-ke't s ·g~ld 

i forhold til vandaf6iftens st0rrelse, Overfor trediemand hrefter 
inter~ssentsk~bet solidarist, 

: 11 § 11 
Den ordinœ.re generalforsamlìng inàkaldes med 7 dages 

varsel og a-fho Lde s i januar maned, Generalforsam}ingens beslut?.i! - 
g~nger er lovlige, n~r de er vedtaget med simpel stemm.eflertal, 
Pa generalforsamlingen fastsarttes d.en ärlige vandafgift, lige_som 

be'styrelsen vœl.::,es, Bestyrelsen bestär af 3 médlemmer, der indbyr 
des vrelger formand og kasserer, Hvert är afge~ 1 medlem after turT 
Best~relsen er bemyndiget tii at optage forn0dne lân til vandvœr 
kets drift eller·udvidelse. 

• 

. § 12 
Safremt en grundejer melder sig ud· af vandvœrkBt, skal 

udmeldelsen ske 3 màne de r f0r regnskabsärets slutning den L janv.- 

Brugeren er pligtig til at holde sit anlæg i orden fra

stophanen, eller hvor en eådan—ikke findes, da fra vahdledningens
indførsel over skellet på ejendommen. Ved forsømmelse vedligehold

des de af vandværket på brugerens beäostning.

.

5 5

Forbrugeren er pligtig af tåle ethvert indgreb fra ofé

fentlig side ( politi, brandvæsen m.m. ) som han være af offentlig
interesse.

'

% %.…»Ø,
5 5

_

'

En installa ør ma, er at udføre arbejder indenfor for-

syningspmrådet være godkendt af vandværkets bestyrelse og skrift—

lig tilladelse indhentes. Alle materialer skal til enhver tid op—

fylde de af äansk standard samf
ingeniørforeningauffastsatte beäin

tingelser
' ' '

Vandværket har ejendomsret over hoved-og säikledninger

samt vedligeholdelsespligt til og med stophanerne, eller hvoF/eå—
dan'ikke findes til ledningens indførsel over skellet.

% 7

Vandmålerne kan kræves opsat eftl'er fjernet efter besty- .
relsens skøn og vandforbruget betales efter de til enhver tid gæl—

dende regler'og takster.
'

5 8

Vandspild( ved feäl eller med forsæt) må betales efter

de iihvertväilfældgaääobéstyæelsen fastsatte takster og eventuelt

bøder.

Montering af opstandere på hovedledningen må ikke ske

uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

59
_

.

Hvis betaling ikke finder sted til de aftalte tider,

Kan lukning finde steä, og vahdforsyningen fortsættes først efter a

at betaling med påløbne renter og udgifter har fundet sted.]Dém—
.

qpkræves kvartalsvis, og der gives ikke mere end 1 måneds frist

efter at opkrævning har fundet sted.

510

'Indbyrdes hæfter—interessenterne for vandværkets gæld

i forhold til vandafgiftens størrelse. Overfor trediemand hæfter

interessentskabet solidarisk.
.

"

; 11 . 5 11

Den ordinære generalforsamling indkaldes med 7 dages

varsel og afholdes i januar måned. Generalforsamlingens beslutaiz—

ginger er lovlige, når de er vedtaget med simpel stemmeflertal.

På generalforsamlingen fastsættes den årlige vandafgift, ligeeom
beetyrelsen &ælbes. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der indbyr—

,des vælger formand og kasserer. Hvert år afgår 1 medlem efter tur:

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage fornødne lån til vandvær—

kets drift eller udvidelse.
=

.
. -

*

-

5 12.

Såfremt en grundejer melder sig ud-af vandværket, skal

udmeldelsen ske 3 måneder før regnskabsårets slutning den 1. janu—
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• 

• 

ar_,9g P'~?k:t.m. finde sted til denne dag , Den udtrredende mà _betale s 
s~n pa;i' af de~ greld regnskab?t yiser pa skreringsdagen, og hans 

· ·part bereg~é"s- ·;:iter de:{,¡ v;·nda.fgií't han svarer, _og samtidig forta- 
. + • ~ • li ' - ~ • • 

bèr han sin ret til vandV'83rkets aktiver, men vandvrerket har stadig 
_ aamme _re'!;tighe.<ier over Le dn.ìng er , der ligger pa äen ud trredendes 
g rund , . , . . . . 

· . · · Sâl~des ;.edtaget· pâ generalforsamlingen i Vejerslev den 
21/9 1953, ªÍ underskrevBa grundejere, pä hvis ejen~omme deklarati-: 

_onen 0nskes ·ti~glyst med respe~t af pähvilende og kommende p~ntegœl~ 
.. og lyste servi tutter. J?aataleret: _Vandvrerk;ets Bestyrelse •. 

Vejerslev, den 29. oktober 1953, 
Vejerslev-Aidt-Thors~ sogneräd, som ejer'af matr. nt. 3h og 3..Q... 
Vejerslev by gg sogn: for s9gnerädet N.P.Andersen, fmd. 

Thomas Jens~n, som ejer af matr.nr. 31 smst. ~h. Jensen. 
Karl Hansen, 
Martinus KjçB_r 

li li 

li 

11 li fl 

li 

ti 

li 

Carl Hansen, 
li 

li 

li li 

11 

ti. 

::~_11fa~r_t_i_n_u_s~K_j_re_r~·~ 
Niels Chr. Nielsen 

. Maren Ko uda.L, 
Niels Chr. Nielsen 
Maren Kaudal 11 

J,Petersen H0jer 
Otto Svendsen 11 • 

Jens Lund·Svendsen 
Karl S0ren~en ·11 

ti . 3.E, 
li 

ti li 

li li li 

lt li li 113~ 3.:y: li J,P,H0jer, 
li 11 11 li li udmeldt 

li ti li 111.!?,, 1.£. 11 

li ·lïi' li Il ti . ,, - ., ,_ .... _ ... 
r . ~. J. 

Johan Haslund 
Jens ·Madsen 

li ti fl 113.9. 3.£ 3~ 
li 31 ti 

tifi lh ti 

,iohan Haslwid, ti 

li 2 
li li 

·,:, Jeris S. Madsen 

Viggo Juul Pedersen 
Peter Knudsen. 

ti li 

Viggo Juel Pedersen li 

ft li 'li Peter Knudsen 11 0 l.f li 

li li 11 4c 6e 3b 4-a · Kristian Vester, 

:: -{ ::-' -¡ ::; _·p_;_:_:_~_:_:_:_:_;_:_:_:_d_. _· - 
!' 6i 18 11 ~ Lauri ts K..-rrndsen, 

Lauri ts Knudsen 11 If 

Chr. Vester li fl li li 

P,Haa~gaard fl 

PoulQ!.eter en 11 

~;~ ~4"' 
Vej slev sogns menighedsräd, som e~er af 
matr,nr •. 1.§, Veje·rslev by og s ogn , fQr menighedsrâdet, 

li li li 

li li li 

Kr. H0stgaard M0ller. / .. - ' 
for ~ß?SitHI~. 

Brugsforeningen, som ejer af matr,nr., 4_g 19 : Kr,Holmgaard P~~lse:i 

Lars Kjrergaard 

Johannes Knudse.n 

Os:vald B0dker 

Chr, Jacobsen 

Jens Jacobsep. 

Hans Kjrer 

Niels Ravn ~ / _,, 

li li 

li li 

li li 

li li 

li li 

li li 

. . 
t 

li li 

li li li Lars Kjrergaard, 

11 11 fl Johs, Knudsen. 

n 6h 14.£ 

u 2.Q, 14.Q 

tr " Osvald B0dker. 

li li Chr, Jacobsen. 

Jens Jacobsen, ti li li 71!, 

"!'l§J!. 

· 11 ·1·a 8a _, 

li li li Hans Krjrer • 

,Ni.els' Ravn , ti 11 

Niels Pv Po u.Laen , ;·.,JI.~··.-. • l¡è~ li 7.§ Niels PlPoulsen, 11 n 

ar,og kan kan finde sted til denne dag. Den udtrædende må betale 5

sinbpaxg af den gæld regnskabet viser på skæringsdagen, og hans
»

part beregneséfter den vandafgift han svarer,

bér han sin ret til vandværkets aktiver, men vandværket har stadig

&
grund.

og samtidig forta-

Asamme rettigheder over ledninger, der ligger på den_udtrædendes

Sålédes %edfaget'på gemeralforsamlingen i Vejerslev den

21/9 l953, & underskrevne grundejere, på hvis ejendommé deklarati—

_onen ønskeS'tipglyst med respekt af påhvilende og kommende pånregælä

Paataleret:fVandværKets Bestyrelse..-og lyste servitutter.

Vejerslev, den 29.

Vejerslev—Aidt—Thorsø sogneråd,

Vejerslev by gg sogn: for sognerådet N.?

oktober 1953.

som ejer'af matr. nt. Bh og 3£L

Thomas Jensgn, som ejer af matr.nr. ål

Karl Hansen, "

Martinus Kjår .

"

Niels Chr. Nielsen

Maren Koudal "

J.?etersen Højer

Otto Svendsen 'V

Jens Lund Sandsen
Karl Sørensen

'"

Johan Haslund "

Jens Madsen "

Viggo Juel Pedersen

Peter Knudsen ""

Laurits Knudsen ”

Chr. Vester "

P.Haargaard "

Poul Peter en "

%.;4 4,1,

ll

"

"_

||

H

"

'll

"

H

"

H

"

||

"

H

H

_"

H

!:

"

ll

"

"

"

|!

||

"-

"

ll

"

'n,

"

H

H

(!

H

"

"

"

Vej slev sogns menighedsråd,

!! Bm

M 511

"
'

311

H 35

" 32 31
" 210

"
13,13.

" ”lif '

" 53 52
II af

H " lh

"

|| 30

" 4.91! 62!
" 4-8

"
58»

_" (Si l8

.Andersen, fmd.

åh. Jensen.

W .: Carl Bansen,

smst.

"

"
:

"
:

ll
:

n

'

u
_ =

33 :

n ..1
I,.

|| :

.

n
:

3£,Æg :

"

ll

"

som ejer af

:: Märtinus Kjær.
'

Niels Chr. Nielsen
.

Maren Koudal.

J.P.Hø;'er.

.

udmeldt

johan Haslund.

Jens S. Madsen

Viggo Juul Pedersen

Peter Knudsen.

Kristian Vester.

: ?eder Haargaard.

Poul Pedersen.

: Laurits Knudsen.

matr.nr._lg, Vejerslev by og sogn. fqr menighedsrådet.

Brugsforeningen,

Lars Kjæfgaafd

Johannes Knudsqn

Osyald'Bødker

Chr. Jacobsen

Jens'Jacobsep

Hans Kjær

4 Nieié Raåå "

4._

.Niels P. Poulsen,

E-JsCtiU-S

ll

"

"

ll

"

ll

"

H

H

H

”

"

.—rU .-

'

-

:'(.—

. 15-—

H

H

|!

|]

"

!!

l

"

H

"

"

'"

fl

Kr

1!

"

"6

"2

|!

. Høstgaard Møller.

fox' Myøguéudéäf
:Kr.Holmgaard P ul Qi

: Lars Kjærgaard.

som ejer af matr.nr. Æg 19

61

Gå

2 142
4

_c_, 141 ..

..

»-

*

'
o

) :

Johs. Knudsen.

Osvæld Bødker.

Chr. Jacobsen.

Jens Jacobsen.

: Hans Kgær.

'Niels'Raån.

: Niels PlPoulsen.
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Marius Due l.und , som ejer a¿ matr,nr, 2~ 14..£, 2o : · M, Duelund, 

M0ller Tiuelund, som ejer af matr,nr, 7~ 

Karen Strunge, som ejer af matr.iœ, 71 

Hesselbjerg Ibsen, som ejer a~ matr.nr, 7~ 

Magnus '.Pedersen som ejer af matr, nr, 31,3~ 

:N.M0ller l)uelund, 

Karen :Strunge. 

Hesselbjerg £bsen, 

Magnus Pedersen • 

• 

• 

------- 

Marius Duelund, som ejer af matr.nr. 23 143, 20 :
'

M. Duelund.

Møller Duelund, som ejer af matr.nr. 73 :N.Møller Duelund.

Karen Strunge ,
som ejer af matr.nx, '7_i_ .

: Karen Strunge.

Hesselbjerg Ibsen, som ejer af matr.nr. 723 ..

Magnuå Pedersen
,

som ejer af matr. nr. 331,35 : Magnus Pedersen.

% %

ffäå'äi uä'ugam Patskreds Nr.56,5d1.553"d
.,4—3'55'1557 5512457 BBQGÆ

. .;!” Mål,: Åh.S'x'abVÅØNrÆZ
… Kr._

f;%//m JimWW/Wv
'

.;meMMMÆWMW/

MWMMMÅ” %
Genpartens ngtighed b rsafte

Dornmaren i Reiskredsen Frijsenborg- Faurskov Birk

..

den //2 _// ”(i

Hesselb 'er Ibsen.
.
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Stempel kr. Akt: .Skab 5 nr.--bœ,$-- 
(Udfyldcs af dorn.mcrkontbrct) . . 

• 0stergàde Il · 
8600 Silkeborg 

Telefon 06-824111 

Postgiro 61215.00 Anmerder: 
Kontortid: 9-16.30 

-~ . fmoOK.STEDT-RASMUSSEN 
o. s TEN CHRISTENSEN 
Î . {f-jBÈ1~'feyf'ELSEN 
'Ë dv6).alqe~ fut'l~fn~J for Hejesteret 
,¡¡¡ 
e :~ 
§ -. 

Kjellerup Ti~glysningskontor 
Domhuset 
8620 Kjellerup. 

Dato: 10. oktober 1_983' 

J.nr.: H 18 •. 133 
Sekreter: Kirsten Runager 

Ejendonunen matr. nr. 19-a og 4-g Vejer~lev by, Vejerslev - 
Per Jens Laursen. 

Hoslagt fremsendes til tinglysning.auktionssk¢de vedr¢rende 
ovenn~vnte ejendorn. 

Jeg anmoder om, at servitut lyst 17.11.1953 om vandv~rk mâ 
blive slettet. 

lndf:Hl i uagbO<Jêll tor 
r e tt cn i :<¡1;i;,;r1.lp. d€î-1 

l. S0rensen 
e.ass. 

Form. 167 G OÌto B. Wroblewski, Nytorv L9, 1450 Kabenhavn K 
1 

Stémpqlkr. ,

'

Akt: Skab 5 HEW

.

'

, ,

_ _. ,

(Udfylda af dommerkomfmt) '
_

: .B'ROOKSTEDT—RASMUSSEN *
—

. 'Østerg'adell
-

'

515" &

% TEN'GlHRISTENSEN .

8500 Silkeborg
'

å
.

(1555ngWHELSEN ' Telefon 06-824111

% dvékaäeq ham;; for Højesteret
'

.

_

PostsirÅgågÆcn '

tå
'

*

Kontortid: 9-16.30_

lä

'

Dam 10. oktober 1983

Kjellerup Tinglysningskontor an H 18 133
Domhuset …

.

8620 Kjellerup.
'

.

.

'

_

?*"m" Kirsten Runager

Ejendommen matr. nr. 19-a og 4—g Vejerslev by, Vejerslev —

Per Jens Laursen.

Hoslagt fremsendes til tinglysning auktionsskøde vedrørende

.ovennævnte ejendom.

Jeg anmoder om, at servitut lyst 17.11.1953 om vandværk må

blive slettet.

mäm7%
01 Nielsen

lndfmt i dagbøgen
im

reneni Qeu=_rvp da

11.13.93'33523—
'

"Mca & (oéø

WW
.

[ (V
…

'

v

Åfygä

|. Sørensen
0.855.

Form. 157 (; o'uo B.Wroblcwski, Nytorv 19, 1450 København K
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. .. 
dd~) M. og bl. I tlngbogen, 
art. nr., tJerlav, sugn. 

~ ~ 
• l' ..... ,r 

Anmetdèr: 

Vibors amts vejinspektorat, Viborg. 

&!Jt,tr,~t· 
12f· ln.fl. 

!~erl&Tc !Ha• , .. .... ._ 

Houl'bJera BoulbJorc¡ 

Haguholn ho- 
vedglrd lle>ulbJors 
Aidt Aidt 

Ve~erGlo'9 Vaj~ralisY 

• 
I. lie:n:füo:I:dl tt.JiJl 1lo~ ilî'e 95 nt" 290 carts 1957, § ,5, h&r a1n1.tc 

r:i.et foi:' Œf.'r.:e-.r.r_-b~lli'.g~ ä·f.'fü1éìjJ~ ved lmndg11releo &t 19. oktober 196, 
:ta~t:sa.t rte:~Cftl.e1"u1de f~ranetaltnin,zcr m~ó h~neyn til ade;angen t1l 
V.H~i:,~·i ~'Il·tœ lílndievo~ nr. 15, HoulbJerg-Golbro. 

Oplysninger om adge.ngeb~gr~noningons omf~g og forte¡nol•• over 
adgangafo~h~ldene vil kun.n® fiE pl amtoye~T~•0neta tontor 1 Viborg. 

i'orauotâ@nóia llegar~~ t11:lßlyot scrvitut~tift@ndo for a& T14t 
&ngâr f0l~~nde ejcndo~mo, ~ow bar0r~~ at ad¡an¡ab•grenlP11ngons 

~&t~.~r. 12!, 11ª~ loª~ 28ê9 ,oª, ,1~, 1,•, 12•, 11k. 28\, 
,1b Houlbj~rg by og eogn. 

&tntr.m .... 119 6h, 6°, 6J:\ 6cae 6k, 610 e, G'\ 7f, 1•, 1°, 1t11 

6@, 4b H~gsbol.lA lio~~4ßò..i'd9 Houlbj~~S œo¡¡x::¡.o 

~atr.n~e 1•e9 1419 14~~ 2730 27h, 21º0 27~. 68, 2ª, ,n, 10• •. 
b e ~.~ 7T 7p b ~ l b t o ~ ~ 9 ~ ~ g , 9 12 P p~roel I &114, paro•! lI at 4, 21 o 12, 

1<\ 7\ '¡'l!,1 6\. bl, l!l"\ 1,xó 1,º o t~/\ A'!tlt by Oß sogno 

li!atr •. o:r .. l:l\ 131\ l~o l)ko 1,g~ '-.;iº., 'l/\ 9ß~ 9b.11 r.l\ 91, 9f'11 

9k, 9do ad~ aº, er,ª~º ~bi 'l~~ ,8, 4º9 4~, 5~o 12m, 12ª, 12k, 12b, 

\ 1i!~ 1:5<l,101\ lo"', 10'\ lt!;)81o l~i\ lr,l"a loe\ v. ·9ª, 911, v,.«. gT, 
\ 
\

D~lll•i:> 
fmnuw- 

H J~r.Hrn fil ~j~d:.kov A/5, ¥.ist>•Jr~h"t':'n. 

(_; , deiejitdmgbhitlngbogen,
_

_

"
*

jf: ; . *::
”g 3 ”_ er!. nr., ejerlav, sogn.

"

I” /77/'

låg? .,.

i? &

%s'å _

..

.

.1._-—i'

5 5%
%

an
'

Anmelder:
_

ååä 3%;
'

Viborg amts vejinspektorat,' Viborg.

aa? .

.

&? mgtrgnrf 8103-15" m: - '
—-—

åiå laf' m.fl. Houlbjerg SoquJers
ääå

'

få 3 % 1l " Hagaholm ho-

.g g & vedgård Houlbgerg

35 14” " Aidt Aidt

5 158 "
Vejerælev Vaåéralev

Kg».
szampol- cg

—
N'

gäbyrfsi

'.E* ljfr. lov nr. 95 gf 290 &&?tæ 1957

5 369 stk. 5.

I hemhmrw til 30? nr. 95 af 290 marki 1957. 5 35. har nintqto—

riet foc af.:enriigfc änäéjää? ved kundgørelse at 19. oktober 1962
fastsat wegælerenée furanetaltninger med hensyn til adgangen til

; ?äharg &atæ lgadævoj nr. 15. Houlbjærg—Golbro.
_

| Oplysninger cm adgangabegrananingeua omfang ug fortegnelse over

adgsägaforholéene vil kunne fås på amtevojvauunota kontor 1 Viborg;

Soranatående begaraæ tinglyoe servitutstiftendo for så vidt

sngår falgande ejendomme, aen berøres af adgangsbogronnningon:

%

matr.nr. 12f. 11&, laae asa; 3o&, 31*. 13”. 12*. llk. 26”.

(i 31 Houlbjerg by cg sogn.

matr.nr, 11, ah. 5”, 59, så, sk. 51, 53, 5”, 7f, 7”, 79, 1”,

65. 459 Hagshola Hovedgård, Haulbgwg aog…

29 3,43, 273» 2711, 275, 276. 6”, 259 35. 105.

GB; 92» 339 7”, 79» lab, paræel 1 af 14”. parcel xx a: 14”. 27*, 129,

våo 7"; 7”7 53 &&; 1599 353; 159, $$$ gaa? by eg eogs.

gaar.a.r… 13
»
gå” , 3358 339 133; x33 9 9 9

95
,
9” , 93 g

9
.

ef o

gk ,
gå o ad, 83

. eg, aa
9

2%, lag 33 . 4 9
43 , 5%, law

,
129 ,

12
. 12”,

1359 153,103, 109 , 19%. 193 9
laa , 1039 193

e 9” 9-9" . 98 » 93.-9*9 9' .

äatr.nr. 14”, 14

kunn & Kiddzkov [VS. Køhunhrm.
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! 
L_ .. 

t ,. 
Mini~tcriet for af!s~tl1ge arhejder og Viborg aat•rà4 er 

pàteleberettigede hvGr for u1g. 

Viborg W11terâdt 4cn 2. februar 

Egede Larsen. 

0rn lr-dhrl: ¡ f"l,.,_::L,..:-;"r. fm ?-ets!m?ds Nr. 64, R:atten 

" ¡ ~·-~-::~-!, -'·:n • B FED 1963 
--~- Ly,cîi,,b,~ fol.,. Akt Skab ß Jl<, 

0re 

§ Kr. 
f, li 

f. ~ •' I 
li 

'• 

1<1lt Kr. 

• ~YhQVQ 
Genparteris Rigtighed bekrreftes. 

Í''1r-~r.-,eren i r 1.-1mmel, den · q ff.8 1963 

~huit 

. ' , 

\ .: 
I• 

:. ,så. 83, $, &. 12”, lef, 12” Vejerslev nylig aogn.

'

" täiniåtoriet fer ottsntnge arbejder og Viborg ntoråd or

_påtaleberettigede
hver for 915. '»ø-_

!
»

Mborg mmråd, den 2. februar :Iäåä.

'

W Egede Larsen. i'»

5 Kr. Øre lr-éhrti PDZL'QAC for …etslcreds Nr. 64, Retten
_

fi " ,. --_.._._.,1
"9 FEB 1953

-

C —.

n 7)

i
_

u "_
LYSL Tildb'ög/H FOL- Akt Skab Ø [721

lak Kr. Øre

dl
(

5?th

.3 Genpartens Rigtighed bekræftes?
("”an—mere… i h…..mmel den ' "= 5533 1963

”WW
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- 

.. ' ~ , ... ~ 'l - .. 
-< . 

•• 

Form. 167 G 

( 
.;.zr'" .. }~ \. ... >~, 

l. (t> j{ •J.7'- ' .. 
Matr. nr. · Se bi lag 

Stempel kr. -- Akt: SkabGJt nr..ZO ~ 
(Udfyldcs af dommerkontoret) ( · 1 

(Ejerlejlighcdsnr.) 

Gade og husnr. Anmelder: 
Hvorstev kommune 
Danstrupvej 4 
8860 Ulstrup 

DEKLARATION 
om tilslutning til kollektivt 

varmeforsyningsanlœg 

Pá ovennœvnte matr. nr. begreres f0lgende bestemmelser tinglyst: 

§ 1 

Ejendommen er pàlagt tilslutningspligt til et kollektivt varrnefor 
syningsanlreg, Naturgas Midt/Nord, i medf0r af bekendtg0re)se om· 
tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlœg, nr. 196 af 
22. marts 1991, j~r. lov om:varmeforsyning, nr. 38~ af 13, juni 
1990. . . 

Pàlregget er sket i forbindelse med Hvorslev .kommunes godkendelse 
09.10.91 af projektforslag, soro meddelt ejerne af de ber0rte ejen 
domme med skrivelse af 15,10.91. 

Retsvirkningerne af pálœgget er 
196 a£ 22. marts 1991. 

anf0rt i§ 4 i bèkendtg0rélse· nr. . ' . t 

§ 2 

Pàtaleret tilkommer Hvorslev kommunalbestyrelse. 

§ 3. 

De omfattede ejendomme er: Se bilag. 

Pá kommunalbestyrelsens vegne 

L:í~~~~~~: 
Rasmus Chr.istensen 

borgmester 
I~~ 
/J.F~bricius/ e kommune í.nç en i.e r 

Ouo B. wrublewskr, Nytorv 19, 1450 Kebcnhavn K 

_

*

( )_ Stempel kr. ' Akt: Skabd nn/Zo / &h '

.

l"
" "45 "' (Udfyldes afdommerkontoret)

lp'åpir.
npni' (Ejerlejlighcdsnn):

n

&
s
2
..

0
..

&

E
E
:

E
.

H

Anmelder: .-

Hvokäev kommune

Danstrupveju
8860 Ulstrup

Gade og husnr.

»

DEKLARATION

om tilslutning til kollektivt

varmeforsyningsanlæg

&

Pa ovennævnte matr. nr. begéres følgende bestemmelser tinglyst:

S 1

Ejendommen er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmefor—

syningsanlæg, Naturgas Midt/Nord, i medfør af bekendtgørejse om
'

tilslutning m. v.ltil kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 196 af

22. marts 1991, jfr. lov om;varmeforsyning, nr. 382 af 13. juni
1990. -

"i
'

' '

"

Pälægget er sket i forbindelse med Hvorslev kommunes godkendelse
09.10.91 af projektforslag, som meddelt ejerne af de berørte ejen—
domme med skrivelse af 15.10.91.

Retsvirkningerne af pälægget er anført i 5 4 i bekendtgøréläe nr.

196 af 22. marts 1991.
_

;.

i
5 2

Pataleret tilkommer Hvorslev kommunalbestyrelse.

j &
De omfattede ejendomme er: Se bilag..

Dato ÅZ Mr /Ø€Zv

På kommunalbestyrelsens vegne

(…742%”).ÆØ/Vézyp
Rasmus Chr.istensen

borgmester

f/Æ
=

,J.Fm7
kommuneingeniør

L
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·S. a 
t: a e 
Il, NATURGAS VELLEV ; ... 
::I ... ,, 
-~ : :\(t 

Vellev by, Vellev -, - ·" I 2.._3> *' = ::,,: 
ïl • "i., .g 

1 1 2 2 .Q, 2 2 ª' 3 3 ª' 3 5 5 5 5 
~' ~ 

;; ª' !!! ' ª' º' ª' ê, ª' ~I g, ..., 
6 ª' 6 .Q, 6 ª' 6 Ër 6 !, 6 h, 8 ª' 9 ª' 11 !? , 12 ~, 12 ~. 12 
12 JI 13 ª' 13 g, 13 t, 13 !} ' 14 ab, 14 º' 14 ~I 1:4 b, 14 !, 4 lg·,< 
14 !, 14 !!l, 14 e, 14 ~I 14 e, 15 .Q, 17 ª' 17 Q, 17 g, 17 ª' 1 Ë ,. 
17 h, 17 !, 17 !!! , 17 n, 17 º' 17 E, 18 .Q, 18 ª' 18 9, 18 :!: , 1 s. 
19 12, 19 £, 19 ª' 19 ~, 19 h, 19 !} ' 19 2, 19 g, 19 E, 19 ë, 1 1,: 
19 :!,! I 19 ~, 19 y, 19 ~, 19 ~, 19 ~I 20 ª' 20 e, 20 9, 20 ª' 2 e,. 
20· t, 20 g, 20 h, 20 ! , . 20 t, 20 !!), 20 g, 20 !:: r 20 ë, 21 ª' 2 f~ 
33 ! , '13 !!! ' 37 12, 37 ê, "38 ª' 39 ª' 39 e, 39 9, 39 ~I 41 ª' 4 ª' 43 .Q, 43 e, 48 e, 50 .Q, 51 b, 52 e, 53 º' 55 .Q, 55 9, 59, 60 , 61, 
72, 76, 80, 83 ~, 87, 90, 97 .Q, 100, 

\\ 

z Enslev by, Vellev 

( 13 ~, 14 9, ~: 

A . ' 

• < 

( 

• 267 G Oue B. Wroblcw,ki, Nytorv 19, ti50 Kobcnhavn K ____________________________ _,_ __, 

&

Juniuminislcriels
gcnpanpapir.

NATURGAS VELLEV

l2£>
Vellev by, Vellev

1 g, 1 g, 2 g, 2 g, 2 g, 2 g, 3 g, 3 g, 3 g, 5

6 g, 6 p, 6 Q, 6 g, 6 ;, 6 E, 8 g, 9 g, 11 g,
12 1, 13 Q, 13 9, 13 5, 13 &, 14 gb, 14 9, 14 e,

14 1, 14 E, 14 E, 14 g, 14 g, 15 9, 17 &, 17 9, 17 9, 17 Q, 1 gh
17 h, 17 1, 17 9, 17 Q, 17 9, 17 B! 18 b, 18 g, 18 g, 18 g, 1 3).
19 9, 19 9, 19 g, 19 9, 19 h, 19 9, 19 9, 19 g, 19 ;, 19 g, 1 ;,
19 E, 19 5, 19 x, 19 &, 19 3, 19 9, 20 5, 20 9, 20 9, 20 g, 2 g,. |

20 ;, 20 9, 20 h, 20 i, 20 5, 20 m, 20 g, 20 ;, 20 5, 21 g, 2 E,
33 1, 33 m, 37 9, 37 g,'38 Q, 39 g, 39 9, 39 9, 39 9, 41 g, 4 g,
43 9, 43 g, 48 9, 50 b, 51 9, 52 9, 53 9, 55 9, 55 c, 59, 60

, 61,
72, 76, 80, 83 9, 87, 90, 97 9, 100,

Enslev by, Vellev

Otto 3. Wroblcmki, Nytorv 19, [450 chcnhavn K
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Form. 267 

t. . ..., .. 
'e- ·, 
. t ç e .,;::, ... (. 

1( ,1.J > 

NATURGAS HVORSLEV 

Hvorslev by; Hvorslev 

1 ª' 1 g, 1 g, 1 1, 1 ~' 1 t, 2 ª' 2 9, 4 aa, 4 ab, 4 ac, 4 ad, 
4 ae, 4 af, 4 ~, 4 ai, 4 ak, 4 al, f am, 4 ª-£, 4 ~' 4 at, 4 ~, 
4 9, 4 g-;---4 ~, 4 f, 4 !, 4 ~, 4 2, 4 g, 4 §, 4 ~, 4 ~, 5 aa, 5 ab, 
5.ac, 5 ad, 5 ~' 5. af, 5 s- 5_!~,. 5.J, 5 g, ·s !:, 5 !!:, 5 ~, 6 .aa, 
6 ae, 6. !?, 6 h, 6 E, 6 s. 6 !:, -6 ·.ê_, 6 ~' 6 ;, 6 y, 6 ~, 6 e, 7 9, 
7 h, 7 ;i, , 7 !!! , 7 Q r 7 E, 7 !: r 7 2 , 7 !:! , 8 ª , 8 2 , 8 !: , 9 ª , 9 ªª , 
9-g, 9 t, 9 !, 9_:!::,. 9~E•. 9 y, 9.~, ~ ~, 9 0, 10 a, lO_g, 10 i, 10 ~, 
10 1, 10 u, 1o·z, 10 re, 10 @, 12 a, 12 d, Ï2 h, Ï2 !, 12 2, Ï2 E, 
13 ~, ~3 g, 13 Ï, 13 ;, ·13 2, 13 ;, 14 a, 14 l, 14 g, 14 2, 14 E, 
14 g, 14 E, 14 ~, 15 ª' 15 ~, 22 i, 22 g, 25 ª' 25 b, 26 ª' 26 !?, 
2 6 9 t .. 2 6 ' ª r -,. 31 , 3 3 t Í 3 5 . ª t 3 5 è / 3 5 5: t • 3 ,6 r 3 7 ª ·, • I .3 8 - ~ ; 3 8. ~ ~ r 

\ \ 
. .., 

NATURGAS OLSTRUP 

Amstrup by, Hvorslev 

4 bo, 4 h0, 4 m.g, 4 mk, 4 !!!Q, 4 ~I 4 ~I 4 nv, 4 nx, 4 ov, 4 QY, 
4 oz, 4- ore, 4 0121, 4 EQ, 4 E£, 4 Els, 4 El:, 4 E!!, 4 EQ, 4 EE, 4 Eß!, 
4 51£, 4 sí . 4 ru, 4 rx, 4 u.,. 4 sf, 4 ê.9, 4 ê_2, 4 ~I 4 g, 4 SS, 
4 st, 4 ~I 4 sv, 4 sx, 4 S121, 4 td, 4 tf, 4 th, 4 tk, 4 ~, 4 uf, 
4 uk, 4 gg, 13 ~, 

Vellev by, Vellev 

30 ef, 30 ern , 30 ~I 30 ~ .. 30 et,.30 eu,· 30 §Y, 30 ex, 30 ~t 

30 ez, 30 ~I 30 e0, 30 fa, 30 fd, 30 ff, 30 f.9, 30 fi., 30 fl, 
30 fu, 30 fv, 30 fx, 30 fre r 30 f0, 30 9.9, 30 9!!!, 30 9:!!, 30 ~I 

30 gg, 30 9'..!: , 30 9.§, 30 g!:~ 30 9_!;!, 30 ax- 30 ~. 30 gy, 30 ss- 
30 ~I 30 ha, 30 hb, 30 hh, 30 hi, 30 ho, 30 ii, 30 ix, 31 be, 
31 bt, ·31 £9, 

. t 

' ' 
~ 

1 .• ·. ' i 
Hvorslev· 

. ' 
Hvorslev by, 

3 y, 5. ah, 5 y, 8 ~, 8 ab, 8 ad,. 8 ae, 8 9, 8 e, 8 . y, 8. ~. 8.~, 
11 n, 12 g, 16 g, 29 ab, 29 ac, 29 ad, 29 ae, 29 ª-9, 29 ah, 29 ai, 
29 ak, 29 al, 29 am, 29 ao, 29 ª-E, 29 ª9:, 29 ar, 29 as, 29 at, 
29 ~, 29 èY, 29 ~, 29 ace, 29 a0, 29 ba, 29 bb, 29 be, 29 bd, 
29 bf, 29 bh, 29 bi, 29 bk, 29 bl, 29 bm, 29 1, 29 !}; ' 29 f., 29 ~, 

Ono B. Wrobl=lti, Nyrorv 19, H50 Kebenhavn K 

"

x—ln"_( Ich?)
_»!—

!l. ,,: ,

.

:f-_ % NATURGAS HVORSLEV

£;_ % Hvorslev by; Hvorslev

*r. .5
43

_ i 1 g, 1 g, 1 g, 1 1, 1 g, 1 g, 2 a, 2 g, 4 gå, 4 29, 4 ég, 4 ég,

si 4æ,4g_rf,4gg.441.4af434,4au449,445,4a_4,49,

_-—
4 g. 4 9- 4 9: 4 år 4 4. 4 &, 4 9: 4 9, 4

åg
4 y, 4 9, 5 33, 5 32:

,
5.22: såå: 5_a_e, Såå! 59: SKISII SS, SE: 521 521 693!

4
GÆIGEIGQJsErögrezröälög—IGEI611621621791

.:
7 b. 7 3. 7 m: 7 9: 7 E: 7 £: 7 år 7 B, 8 3: 8 år 8 Er 9 år 9 33:

…_ 9.5, 9 &, 9 ;, 9pg,_9_gh 9 x, 9.2: 9 g, 9 2, 10 2, 10 g, 10 i, 10
*

10 1, 10 9, 10 ;, 10 2, 10 g, 12 5, 12 g, 12 h, 12 ;, 12 9, 12 E,
13 3, 13 g, 13 1, 13 m, 13 5, 13 3, 14 3, 14 ;, 14 g, 14 9, 14 E,
14 g, 14 ;, 14 5, 15 5, 15 g, 22 å, 22 g, 25 g, 25 9, 26 5, 26 9,
26 c,_36-g,…31, 33,;35 ;, 35 9, 35 g,_36, 37 3, 384g; 3849,

'.

u
"; __

.

…

. NATURGAS ULSTRUP

Amétrup by, Hvorslev

4 99, 4 hg, 4 m , 4 mg, 4 Eg, 4 gå,
4 mg, 4 gx, 4 35, 4 93, 4 o ,

"A_ 4251493149314 br4Egr4ELC|4ÆI4BBI4EQI4EEI4 Øl

— 4 39: 4 31: 4 52: 4 Eä: 4 £xr-4 går 4 33: 4 59, 4 59: 4 55, 4 55,

—'_ 4EÆI4€BI4ÆI4är4äl4äl4äl4äl4äl4æl4£l
_*- 4 25, 4 23, 13 ;,

"'

Vellev by, Vellev

.30 eu, 30 ev, 30 ex, 30 e
,

30 ff, 30 f
,

30 fi… 30 fl,
30 59, 30 ga, 30 52, 30 QB,
30 gx, 30 gå, 30 gx, 30 gå,

30 ho, 30 ii, 30 ix, 31 be,

30 gå, 30 59, 30 eo, 30 gå,,30
30 ez, 30 eæ, 30 eø, 30 fa, 30

30 23, 30 åg, 30 gå, 30

30 32, 30 ha, 30 hb, 30 hh: 30

.
31 93, ”31 C '

æ

_

; 30HÅEH
—

00 D 34030
_

.

$-.
_|

r ':i &…;"._ 3.
' Hvorslev by, Hvorslev * * '

3 1, 5 gh, 5 x, 8 aa, 8 59, 8 ég, 8 22, 8 g, 8 ;, 8_x, & ;, 8.2,
11 9, 12 g, 16 g, 2 ab, 29 åg, 29 gå, 29 ég, 29 åg, 29 gh, 29 gå,
29 a_k, 29 a_ll 29 atm

_
__

29 39, 29 QR, 29 åg, 29 35, 29 55, 29 g;,
, 29 22, 29 gx, 29 gå, 29 åg, 29 åg, 29 gå, 29 99, 29 99, 29 gg,

29 92, 29 gh, 29 bi. 29 95, 29 91, 29 99, 29 1, 29 5, 29 5, 29 g,

Form. 267 (; Ono B. melckai, Nytorv 19, 1450 København K
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. ~-. 
· .. 

.. .. ,,,:! · . 

NATORG~S AIDT 

Aidt by, Aidt 

.. .. ~ 
........ ~": 
. ·' 

1 ª' 1 !;?, 1 g, 2 f, 2 s. 2 h, 2 ~' 2 !, 2 !!!, 2 E, 2 g, 3 ª' 3 £, , J 

3 9 r 3 b t 3 '! t 3 ls r 3 ! t 4 !? f 4 £ f 4 ~ r 4 ff 4 gt 4 ht 4 ! t 4 ~ t Ir' 
4 !, 4 !!!, 4 !!, 4 Q, 4 E, 5 ª' 5 :e, 5 g, 6 Js, 6 !, 6 !!!, 6 !!, 6 o, 

. 6 E, 6· g, 6 !: , 7 ad,. 7 . !? , 7 £, 7 ?: , 7 ! , 7 y, 7. ~ , 8 ª, 8 g, 8 . !:! , • 
8 Q, 8 E, 8 !:, 8 §, 8 y, 8 ~, ·9 ª' 12 ac, 12 ae, 12 ~, 12 ah, 
12 ai, 12 ak, 12 m, 12 o, 12 r, 12 s, 12 t, 12 v, 12 y, 13 aa, 
13 ab, 13 £, 13 ª~ 13 !~ 13 ·g~ 13 h~ 13 !~ 13 !s~ 13 !, 13 !!!, 13 p,. 
13 g, 13 s, 13 v, 13 re, .20 e, 20 d, 21, 22, 23, 24, 25 a, 25 b, 26. ª' 
2a ª' jo,- - - - - - - 

,v 
THORS~ \\ NATORGAS 

( 
Tungelund by, Aidt 

2 ~, 3 ª' 3 £, 3 ±,, 4 ª' 4 ~, 5 g, 12 :e, 
Thorsi.i by, Thors0 

4 ,g I 4 y,, 4 ~. '4 Y. I 4 ;, 4 ~, 4 ~. 5 d, 5 !?:!, 6 
6 è.è, 6 ~. 6 ~. 6 ba, 6 ~, 7 aa, 7 ab, 7 ª-£ r 
8 Q, 8 !: , 8 §, 8 Ê:, 8 !! , 8 y, 8 y, 9 ~, 9 ª-£, 

Thors0 by, Thors0 

ab, 6 at, 6 ~·, .. 
7ad, 7ae, 7 e, 
9 ad, 9 ae, 9 af, 

•" 

.. ~ 
• y 

9 ah, 9 ai, 9 am, 9 g, 9 !. I 9 §, 10 ª' 10 !! , lì ft, 11 ge, ~ 
11 hm, 11 ig, 11 im, 11 in, 11 !E, 11 !SI, 11 ir, 11 iu, 11 iv, 
11 i0, 11 ke, 11 kh, 11 kf, 11 kk, 11 kl, 11 km, 11 !59, 11 ks, 
11 kt, 11 !!9, 11 oí, 11 ok, 11 !: ' 25, 32 Q, 

( NATDRGAS ··VEJERSLEV • Vejerslev by, Vejerslev 

1 ª' 1 ls, 2 ª' 2 !? r 2 2, 2 ª' 3 !, 3 g, 3 h, 3 !, 3 !, 3 m, 3 !! , 
3 g, 3 !: , 3 §, 3 t, 3 g, r 3 y, 3 y, 3 ~. 3 ~. 3 @, 4 ª' 4 £, 4 ª' 4 ~. 4 g, 4 'h 5 ª' 6 h, 6 !, 6 ls, 7 e, 7 g, 7 h, 7 !, 7 !! ' 7 Q, _, 
7 :e, 8 g_, 8 !, 9 !s, 14 !? , 14 º' 19 ª' 19 !? , 

:.1;ip¡;:¡uruy : · .rusnq .ao ;ip-e() 
('Jusp;i¡¡ll!¡f;,¡.i;ifa) 

·:·.m ·1rnw 

(,;,. 01uo~sllu1t1sÁ¡llu!1 Je s;ip¡iypfl) 
·.ru qtDfS :p¡y 

Form. 267 G Ono B. Wroblc",ki, Nvtorv 19, 1-150 Kobcnhavn K 

1

)! ""Klm—ml OSH '6! MOMM'W'AQNMM "& 0110 BAM …!

:. 1 . . ,. .

% ::!
g- I

& NATURGAS AIDT

;; Aidt by, Aidt ;;
.g '..f.”

5, 191919, 22,29,2I_1,2l_c,2l,29,29,23,39, 3g,.;*
39,313,3';'1_,31_5,3l,49,4g,4g,4£,49,4h,4i,4_k_,Y
4 l. 4 &: 4 nr 4 9: 4 E. 5 %: 5 B: 5 g, 6 &, 5 l: 6 m: 6 n: 6 9, -'-

,6 9, 6—9, 6 ;, 7 åg, 7.9, 7 g, 7 ;, 7 1, 7 x: 1 g, 8 g, 8 g, 8.
,.

89,89.239235,82,83,'95,12£ig,12a_g,12gg,1.2a_k_x, '.

12 g_i, 12 &, 12 &, 12 9, 12 ;, 12 5, 12 ;, 12 3, 12 x: 13 aa,

13 gb, 13 9, 13
_,

13 ;, 13 'g, 13 Q, 13 1, 13 15, 13 _1_, 13 9, 13 E,_-- ,

13 g, 13 5, 13 y_, 13 g, _20 9, 20 g, 21, 22, 23, 24, 25 5, 25 I_n, 26 g, &
28 3. 30,

"

u NATURGAS _THORSØ

(
Tungelund by, Aidt .

29, 33, 39, 32, 43,4g,5g, 1213,

Thorsø by, Thorsø

.

42:4xn41cf'4'xr43:43:42159159:Gaioröälöézr».”
655.632.65Q.6b_g. 625.7a_a.7g_b,7g_g.7äf7gg.7g.

89.81:83:82182r8L81193319ég:9399-19'9—111".,

Thorsø by, Thorsø __,

9a_h,9a_i,9_alt_1,99,95,95,10g.,lOg,li_fl:,llgg, :

111113, 1113, 1115, lli_n, 111.1113, lli_r, lli_u, 11131,
11 ig, 11 159, 11 k_h, 11 155, 11 &, 11 x_c_1, 11 19, 11 Lg, 11 lg, _

11 515, 11 E, 11 c_i, 11 %, 11 3, 25, 32 19,

( NATURGAS *VEJERSLEV .
Vejerslev by, Vejerslev

115,22,213,29,2_,3;,3g,3g,3;,31,3r_n,3g,
313,35, 3g,3g,'33,31,3z,33,39494949,
4914111: 5216!!!6i165r7€r79r7hr7iv72r79!
eg, 8_l_, 915, 1419, 149, 193, 191»,

7111311

”"—(PV

:…sz '?

?
:.toppumv :'luan Bo spøg g

('JUSPatläzrfai—Isfa) %—
r.… 'new %

:Aepafg :?
(Ja. omoxsäugusqäup 32 sspmpn) _

:

mm qus :DIV '.n1 :pduxals
0110 B. melcwuki. Nytorv 19. 1450 København K
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lndfart ¡ dagbogen for 
retici~ ¡ KjellHûp, ùe~ 

2 9. Oí. 9 2 O 11 2 7 

Iflg. 
matr. 

Lyst Aidt, Hv o r s Le v , I'ho r s a , Vejerslev 

skrivelse -a f 6/2 ·1991 er 
nr. 8-s og 8-x Aidt inddraget under matr. nr. 

5-af Hvorslev 
5-q 
5-ai 
7-m 

- 11-n 
2-b 

13-g 
14-h 

- 17-m 
- 19-ai Vellev 

43-b 
- 51-b 

80 
- 100 

.... ·~ l., 
I f ,; 

R. 201 

8-v Aidt 
5-g Hvorslev 
5-1 

Vejerslev -. 
1/ell.ev .. 

I .. 1 ' I_. 

4-0 
8-a 
)-y 

- 14-b Vejerlsev 
- .. f-:. îf . -d '.-.ve·uëv'. 
~ · .. -; ~-: 14'...'m·: ' ' 

- 17-v 
- 18-t 

I' ,•. 
lí . -. 

! .. · 
-: 

2-a 
- 30-q 

2-,b 
59 

/r: I .; 

Vellev 

lflg. skrivelse af 11/12 1990 er 
matr. nr. 6-b Vellev inddraget under matr. nr. 7-a Vellev, 
iflg. skrivelse af 27/11 1991 er 
matr. nr. 6-f Vellev inddraget .under 5-h Vellev og 
iflg. skrivelse af 15/1 1991 er 
matr. nr. 1-k Vejerslev inddraget under matr. nr. 1-i Vejerslev. 
Ej lyst f.s.v. ang. matr. nr. 13-x Amstrup By, Hvorslev, der. 
ikkke findes i tingbogen. 

s. Kudak 
Idi. 

.- 

lndfmi idagbogenfor
retten & Kieuerup, der.

2QGLQZUI127

Lyä Aidt, Hvorslev, Thorsø, Vejerslev R. 201

Iflg. skrivelse—af 6/2'1991 er

matr. nr. 8—3 og 8—x Aidt inddraget under matr. nr. B—v Aidt

— — 5—af Hvorslev — - — — 5—9 Hvorslev

- - S—q - — — — - 5-1 -

— — 5—æ — — - — — 4—5 —

— — 7—m —

'

—' — — — 8—a —

- — ll—n - — — - - 3—y —

4 1

- - 2—b Vejerslev_ 3 *,: ,.

'-….
—

.

i lq-b VejerLsev
(_ - - 13—g Vellevll ". .! 4—

; _

- H 1; ;11;135d%V€lläw
;w- — la-hj '—

A”

.k "…f .;- 1=_& - :
…. é=14Jmt f-LÅ '

— — 17-m — — - —

'

— l7—v —

— — l9—æ Vellev - — — — 18-t —

- - 43—b — —
-" — - 2-a lui;

— — 51—b — — — — — 30—q -

— — 80 — - — — — 2=b Vellev

100 — — — — — 59 —

Iflg. skrivelse af 11/12 1990 e

matr. nr. 6—b Vellev inddraget under matr. nr. 7-a Vellev,
iflg. skrivelse af 27/11 1991 er

matr. nr. 6-f Vellev inddraget under S—h Vellev og

iflg. skrivelse af 15/1 1991 er

matr. nr. 1—k Vejerslev inddraget under matr. nr. l—i Vejerslev.

Ej lyst f.s.v. ang. matr. nr. 13—x Amstrup By, Hvorslev, der_
ikkke findes i tingbogen.

S.Kudsk
km

I
…
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K0BERVEJLEDNING - 1V ANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOM 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Oen skai indeholde oplysning om 
salgsvilkärene og andre vœsentliqe forhold. 

Salgsvilkärene er justitsministeriets auktionsvilkär, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles pá auktionsrnadet. 

Salgsopstillingen udfcerdiges 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. Kebesummen 

Den samlede kebesurn bestär af budsummen med tilla,g af sterstebelebet. Sterstebelabet er det 
beleb, der skai betales ud over budsummen, og bestàr af fortrinsberettigede krav og 
sagsomkostninger. Sterstebelebet oplyses under auktionen. Belebet er ansläet i salgsopstillingen. 

Derudover skai en keber betale en auktionsafgift pà 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 

3. Budgivningen 

Alle kan byde pà en tvangsauktion. 

Nár man byder, skai man op lyse, 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 krœve, at man straks sandsynliqqer, at man kan opfylde sit bud. Bud pâ auktion 
er bindende. 

Bud pâ 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion. 

4. Sikkerhed 

Hajestbydende skai stille sikkerhed for auktionsvilkârenes opfyldelse. 

Sikkerheden udqer: 

• dœkkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
• 1/. af de dœkkede heeñelser, der kan kreeves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
• sterstebelabet 

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER

FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigligste dokument. Den skal indeholde oplysning om

salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle

fravigelser meddeles på auktionsmødet.

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes

advokat.

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres

om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis Wifi.

2. Købesummen

Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det

beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettlgede krav og

sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen.

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen

Alle kan byde på en tvangsauktion.

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for.

Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.

Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskriftl

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier.

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion

er bindende.

Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse.

Sikkerheden udgør:

. dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3)

. 1/4 af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

. størstebeløbet
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I salgsopstillingen findes en forelebiq beregning. Det nejaqtiqe beleb atheenqer af budets sterrelse 
og kan derfor f0rst beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan krreves stillet straks, nár budgivningen er sluttet. Man kan ikke ind rette sig pà, at 
man kan fâ mulighed for at gâ i banken, kontakte sin advokat eller lignende. 

Pâ auktionsmedet vil fogedretten normalt tillade, at hejestbydende fár en frist pà op lii 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 lii 10.000 kr. og tastsœttes af fogedretten under 
auktionsmedet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

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

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hcevekort, lânebevis, dokumentation for nedvendiqe midler 

pà bankkonto. udenlandsk valuta o.lign. 

Vrer opmœrksom pà, at sikkerheden ikke kan bruges til at belale med. Stilles sikkerheden kontant, 
skai man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frigives íerst, nàr del er dokumenteret, at auktionsvilkârene er opfyldt. 

5. Ny auktion 

Ejeren og udcekkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skai stille sikkerhed for omkostningerne herved. Belebet udqer 
norma lt op til 10.000 kr. 

Udrekkede rettighedshavere og ejeren kan indgâ en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er 
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen srelges til hejestbydende pà 1. auktion, og at ny auktion ikke 
afholdes. 

6. Räderet over ejendommen 

En keber fär terst râdighed over ejendommen, nàr fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkârenes opfyldelse. 

Skai der holdes ny auktion, fär keberen f0rst rädighed over ejendommen, nàr den ny auktion har 
vœret afholdt. 

En keber skai torrente den dcekkede gceld fra tidspunktet for terste auktion. 

7. Auktiorrsskede 

Via www.tinqlysn1ng dk kan keber selv oprette et auktionsskede. nár auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. K0ber skai vedhcefte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklceringer fra 
samtlige, dcekkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beleb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes sterstebelebet. lngen af dokumenterne rná 
indeholde oplysninger om personnumre. 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse

og kan derfor først beregnes efter budgivningen.

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at

man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende.

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at

stille sikkerheden. hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde

("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under

auktionsmødet.

Sikkerhed kan stilles ved:

. kontanter

- bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget)

. advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette)

. "Den lille sikkerhed" kan stilles ved MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler

på bankkonto. udenlandsk valuta o.lign.

Vær opmærksom på. at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med Stilles sikkerheden kontant,

skal man bruge "dobbelt" likviditet.

Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion.

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør

normalt op til 10.000 kr.

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er

en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion.

Konsekvensen er, al ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke

afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele

sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse.

Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har

været afholdt.

En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion.

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning dk kan køber selv oprette et auktionsskøde. när auktionsafgiften og eventuel

moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra

samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har

beløb til gode ud over auktionsbuddet — det, der kaldes størstebeløbet. ingen af dokumenterne må

indeholde oplysninger om personnumre.
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K0ber skai orientere fogedretten, nàr et digitalt skede er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan seqes frem. 

Hvis ejendommen skai videreseelqes, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et 
transportskede. hvorved retten til at fa udstedt auktionsskade overdrages. Transportskadet skai 
oqsà vedhœftes sammen med de andre dokumenter. 

K0ber skai selv serqe for at fa tinglyst auktionsskedet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udeekkede hœftelser. 

Du kan lasse mere om digitale auktionsskeder her 

Keber skai endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til underskrift og i den forbindelse

oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem.

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et

transpodskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal

også vedhæftes sammen med de andre dokumenter.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at

slette helt eller delvist udækkede hæftelser.

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder hef

Køber skal endvidere betale en tlnglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk —

tinglysningsafgiftsvejlednlngen.
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Tvangsaukuonsvrlkársbkg (BKG 1978 652) 1978-12-15 

Bekendtgorelse 1978-12-15 nr. 652 
om tvangsauktionsvilkär 

(jas¡ ejendom), 

som œndret ved bkg 1982-03-31 nr 121, bkg 1989-12-18 nr 866, bkg 1990-12-21 nr 896, bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 20 I 6-02-2ó 
nr 185 og bkg 2020-03-26 nr. 316 

l med for ai'§ 570, stk. I, 1 lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgerelse 
m. 938 af I O. sep tern ber 2019, fastsœttes: 

§ l. Tvangsaukuon over fast ejeudom skai afholdes pa 
justirsrnnustenets tvangsauktionsvrlkâr, jf. bilaget ut 
bekendtgere I sen. 

§ 2. Bekendtgarelscn tra:der I kraft den I Januar 1979 og fár 
vtrkrung for tvangsaukuoncr, der afholdes I henhold ul anrnodrunger 
mdgivet til fogedreuen eftcr den I. Januar 1979. 

BILAC 

Tvangsauktionsvilkâr (fast ejendom) 

1. Auktionen omfatter 
a. Aukuoncn om faller ejcndomrncn mcd eventuelle bygnmger 

og - hvis fogedrcuen ikke ulkcndegiver andel- dnftsmventar 
og drrftsmatenel, derunder maskmei og tekruske anlieg at 
enhver arc, der herer ul ejendomrnen, og ved 
landbrugsejendornrne tillige ejcndornrnens besœtnmg. 
gadning, atgrader mv 
Ejendommen mv sœlges, som den er ved auktionen med de 
rettigheder og torphgtelscr, hvormed den tilherer den 
nuva:rende eJer. 

b. Hvis ejendomrnen el Ier en del af den ne er udlejet, kan keber 
etter ejendornmens overtagelse krœve den leje, der ikkc er 
betalt pâ auktionstidspunktet. 

Kaberen kan ikke gere krav pä torudbetalt leje, der er ornfattet af 
tinglysrungslovcns § 3, stk 2 

2. Salgsopstilling 
Ejendornmen og det ulbeher, der feiger med, beskrives I en sœrlig 
salgsopsttlling. Salgsopsullmgen indeholder oplysnmg om 
ejcndommens ha:ftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrarende ejendommen og auktionen, sorn mâ antages at 
vœre af vœsenthg berydrung for keber, herunder ejendomrnens og 
evenruelt medfälgende losares momsmœssige behandlmg. 
Salgsopstillingen udlevercs pâ fogedrettcns konter 

3. Servitutter mv. 
Fogedrerten angiver under auktionen, i hvilket om fang de bydende 
ud over auktionsbudet skai overtage eller opfylde servrrutter, 
brugsreuigheder, afuegts-, livrente- eller lignende forphgtelser 

4. Auktionsbudet mv. 
Enhver kan byde pá auknonen, men fogedreuen kan forlange, at 
en bydende straks sandsynligger, at han kan opfylde sit bud. 
Er der tale om et rnornsphgugt salg, skai det endehge bud, som 

antages, tillœgges moms 
Minimum for overbudene fastsœttes af fogedrettcn. 

side I Copynght 'Ç. 2020 Karnov Group Denmark AIS 

Ejendonuncn sœlges ttl den hejstbydende, hvis denn es bud antages 
(se pkt. 7), medmindre det besluttes. at en ny aukuon skai atholdes 
Enhver, der har afgivet bud pâ [erste aukuon, er bundet af SI! bud, 

mdti] auktionen cr sluuet. Meddeles der I henhold ul pkt. 7 
udsœttclsc med henbhk pâ ulvejcbringclsc af sikkerhed, ga lder 
bundethedeu, mdul sikkerhedcn er stillet. Skai der afholdes ny 
auktion i henhold ul rersplejelovens ç 576, er samtlige bydendc pa 
forste auktron bundet mdtil sluuungen af den nye auktion, dog h0J,t 
1 6 uger efter forste aukuon Pâ den nye auktion er kun det bud 
bindende, der fàr hamrnerslag. 

S. Ejendommens overtagelse 
Kahcren ovcrtager straks ejendornmen. Har kabcreu fâet udsœuelse 
ttl at stille sikkerhed for opfyldclsc af auknonsvilkârene. overtages 
ejendornrnen dog fersr, nár sikkerheden er stillet. 
Kcberen sarger selv for - om nadvendrgt ad retslig vej - at bl ive 

mdsat i besiddelsen af det solgie 
Fra det tidspunkt, keberen skai overtage ejendornrnen. henhggci 

den for hans regnmg og nsiko I enhver henseende 

6. Kebereus forpligtelser 

A. Opfyldelse af auktionsbudet 
Auktionsbude! anvendes, sä langt del nekker, u I dœkrung af 
heeftelserne i prioruetsordenen Heeftelsernes nejaguge sterrelse 
oplyses under auktionen. 
Aukrionsbudct opfyldes sälcdcs. 

a. Keberen overtager de hœftelser, der ikke kan krœves 
udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af, at restanccr og 
eventuelle sa:rlige afdrag betales inden 4 uger efter 
auktionens sluming. 

b. Kaberen beta/e, de ha:ftelser, der kan kra:ves udbetalt. 

Bt:l0b, dt:r skai belale, efte1 pkt. b, betales inden 6 máneder efter 
auktionens slutning 
Eventuel kursgevmst ved tndfnelse af länene tilfalde1 k0beren, 

!tgesom han ba:rer eventuell kurstab samt tab ved, at kontantlân 
med sa:rlige indfnelsesvdkâr mâ 1ndf11es med et st0rre beleb end 
lânets kontante pàlydende 
A.ndele i reserve- og admi111strat1onsfonde tilfalder k0beren, nar 

der bit ver fuld da:knmg ttl de pàga:ldcndc län. 
Pantega::lden forrentcs fra datoen for den forste auktion mcd den 

rente, der nlkommer !wer enkelt panthaver. Er der tale om en 
mdekspanteret, beregnes renten pä gmndlag af restga:ldcn som 
reguleret ved s1dste ord111a:re indeksregulering. 
Overstiger aukt10nsbuddet, hvad der krreves ctl drekning af 

panthaveme, tilfalder det overskydende beleb den h1dt1d1ge eJer af 
eJendommen. Er e1endo11unen omfattet ar~ 83 a, stk. I, i lov om 
friplcjeboligcr, ti! fa Ider den del af auktionsbuddct, der overstiger, 
hvad der kra:ves ti! da:kning af panlhaveme med ttlla:g af 
fr1plejeboligleverand0rens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden 
Keberen bctaler et eventuell overskydende beleb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forremc::~ med en ärl1g 
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Bekendtgørelse 1978—12-15 nr. 652

om tvangsauktionsvilkår

(jus! ejendom).

som ændret ved bkg 1982-03-31 nr. 121. bkg 1989-12-18 nr 866, bkg 1990—12—21 nr. 896. bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 2016-02-26

nr 185 og bkg 2020—03—26 nr. 316

lmedfør arg" 570, stk. 1. i lov om rettens pleje,jf. lovbckcndtgørelse
m”. 938 af 10. september 2019. fastsættes:

& [. Tvangsauktion over fast ejendom skal allioldes pä

Justilsmmisterrets tvangsauktionsvrlkår. jf. bilaget ul

bekendtgørelsen.

& 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1 januar 1979 og får

Virkning for tvangsauktioner, der afholdes | henhold til anmodninger

indgiver lil fogedrcllcn efter den l._|anuar 1979.

BILAG

Tvangsauktionsvilkår (fast ejendom)

l. Auktionen omfatter

21. Aukuonen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - di'iflsinvenlar

og driftsmateriel, derunder masklner og tekniske anlæg af

enhver art, der hører nl ejendommen, og ved

landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning,

gødning, afgrøder mvl

Ejendommen mv. sælges, som den er ved auktionen med de

rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den

nuværende ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del afdenne er udlejet, kan køber

eller ejendommens overtagelse kræve den leje, der ikke er

betalt på auktionstidspunktet

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje. der er omfattet al"

tinglysningslovcns & 3, stk. 2.

2. Salgsopstilling

Ej endommen og del tilbehør, der følger med, beskrives 1 en særlig

salgsopstilling. Salgsopstillmgen indeholder oplysning om

ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endVidere om andre

forhold vedrørende ejendommen og auklionen, som må antages at

være af væsentlig betydning for køber, herunder ejendommens og

eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige behandling.

Salgsopstillingcn udleveres på fogedrettcns kontor

3. Servitutter mv.

Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende
ud over auktionsbudet skal overtage eller opfylde servutuner,

brugsreuigheder, aflægm, livrente- eller lignende fmpligtelser.

4. Auktionsbudet mv.

Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at

en bydende straks sandsynliggør, at han kan opölde sit bud.

Er der tale om et momspligtigl salg… skal det endelige bud. som

antages, tillægges moms

Minimum for overbudcne fastsættes af fogedretten.

Ejendommen sælges til den højstbydcnde, hvis dennes bud antages

(se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skal afholdes

Enhver, der har afgivet bud på første auktion. er bundet afsit bud.

llldlll auktiuncn cr sluttet. Meddeles der | henhold ul pkt. 7

udsættelse med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gælder

bundetheden, Indtil Sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny

auktion i henhold til retsplejelovens & 576, er samtlige bydende på

første auktion bundet indtil slutningen afdcn nye auktion, dog højst

1 6 uger efter første auktion På den nye auktion er kun det bud

bindende, der får hammerslag.

5. Ejendommens overtagelse

Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen fået udsæuelse

til at stille sikkerhed for opfyldelse afauktionsvilkårene. overtages

ejendommen dog først, når Sikkerheden er stillet.

Køberen sørger selv for - om nødvendigt ad retslig vej — at blive

indsat i besiddelsen af det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage ejendommen. henligger

den for hans regning og risiko 1 enhver henseende

6. Køberens forpligtelser

A. Opfyldelse af auktionsbudet

Auktionsbudel anvendes, så langt der rækker, til dækning af

hæftelscme i prioritetsordcnen. Hæftelsemcs nøjagtige størrelse

oplyses under auktionen.

Auktionsbudct opfyldes således:

21. Køberen overlager dc hæftelser, der ikke kan kræves

udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af. at restancer og

eventuelle særlige afdrag betales inden 4 uger efter

auktionens slutningi
bl Køberen befaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. 13, betales inden 6 måneder eller

auktioncns slukning.
Eventuel kursgevmst ved indfrielse af lånene tilfalder køberen,

ligesom han bærer eventuelt kurstab saml tab ved, at kontantlån

med særlige indfrielsesvilkår må indfries med et større beløb end

lånets kontante pålydende.

Andels i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen, når

der bliver fuld dækning til de pågældende lån.

Pantcgælden forrentes fra datoen for den første auktion med den

rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en

mdekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden som

regulerer ved sidste ordinære indeksregulering.

Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af

panthaveme, tilfalder det overskydende beløb den hidtidlge ejer af

ejendommen. Er ejendommen omfattet al'å 83 3. stk. 1. i lov om

friplcjeboligcr, tilfalder den del afauktionsbuddct, der overstiger,
hvad der kræves til dækning af panlhaveme med tillæg af

friplejeboliglevemndørens eget kapitalindskud, Landsbyggelbnden
Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til

Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes med en årlig
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rente, der svarer nl den fastsatte referencesats med et utlœg pá 7 
pct Som referencesats anses den officielle udlânsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr den I Januar og den I 
juli del pâgœldendc âr. 

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og srerrelsen af de ornkosuunger, 
som kaberen skai beta le ud over aukuonsbudet Der samrne gœtder 
skauer, afgrfter, byrder, hœttetser og andre phgter, sorn kaberen 
skai betale cllcr overtage ud over aukuonsbudet. 
Pâ auktionen oplyses el staistebeleb for, hvad der skai bela/es 

og hvilke krav og phgter, der kan overtages. 
Af krav, der typisk skai udredes ellcr overtages ud over 

aukuonsbudet, kan sa:rl igt nœvncs: 
a. Aukuonsrckvirentens udlecgsornkostningcr og ornkostmnger 

ved gennemferelse af auktionen, herunder salœr u I ad vokal 
samt honorar til en af fogcdrcuen anraget sagkyndig. 

b. Salzer og rcjsecrnkostrunger ti! rcprœsentanrer for dc andre 
1 ejendornrnen berettigede 

Vedrerende a og b er del en beungclse, at de pâgœldende 
rctughedshaverc fâr andel I aukuonsbudet. Ved delvis dœkrung 
nedsœttes salœrkravet forholdsmœssrgt. 
Er auknonen rekvireret af et konkursbo el Ier et dadsbo, hvou 

gœldcn ikke er vedgáet, berates dog altid tuldt rekvuent-salœr 
e. Ejcndornsskatterestanccr. 
d. Brandforvrknngsbrdrag. 
e Gade-, vcj- og fortovsbidrag 
f. Ophzevet 
g. Ophœvet 
h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nadvendige 

udgifter ved bestyrelse, dnft og vedligeholdelse mv. af 
cjcndommen. Overskud afskrives I brugspanthaverens 
fordnng og derefter I den i avngi bedsi berctngedes fordrmg. 

1. edvendige udgifter rii ejendornrnens besryrclse, dnft og 
vedhgeholdelse mv., som er afholdt af auknonsrekvirenten, 
selv om ejendornrnen ikke har vœret taget ni brugeligt pant 

J. Krav, der I hen hold til lejelovgrvnrngen, 
brandsrknngslovgivrungen og bygnmgsìovgivningen er 
gaildende mod enhvcr uden tinglysning 

Beleb, der skai betales ud over aukuousbudet, udredes mden 4 
uger efter auktioneus slutrnng u I rette ved kommende 

C. Afgifter mv. lii det offentlige i anledning af auktionen 
a F ogedrettens udgi fter 
b. Aukuonsafgift. 
e Moms af budsummen og srerstebeleber, hvis der er tale om 

et belt eller delvist mornspligugt salg 
De under a, b og e nœvnte udgi fter mv be raies ved auktionens 

slutning. 

7. Kaberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârcnc. 
Sikkerheden kan stilles ved deponenng afpenge eller barsnoterede 

vœrdipapirer, ved bankgarann el Ier pä anden made. som god ken des 
af fogedreuen, 
Sikkerhedens starrelse skai svare ut· 
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a. Restancer mv, J f pkt 6 A li tra a, 
b '!. af de hœftelser, der kan krœvcs udbetalt, Jf pkt 6.A Ima 

b.og 
c. stoistebelebet, der skai beta les ud over auktionsbudet, J f pkt 

6 B. 
Srkkerhcden kan dog hverken vœre mindre end et ais renreudgift 

af de overtagne pnorueter ell er rrundre end vœrdicn af det tilbeher, 
der medfalgcr cjcndommen. med tillaig af 'I, ars lejcmdtœgt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejct. Ved bortforpagtede 
landbrngsejendomme dog med nllzeg af l ârs forpagtrungsafgift. 
Enhver. der opnâr dœknmg ved aukrionen, kan for su 

vedkummende bâde fer og efter tienne give afkald pá 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsœtte en m111d1e sikkerhedssullelse end ovenfor 
nœvru. Sikkerheden kan dog ikkc vare mindre end I ars renteudgifl 
af dc overtagne pnoriteter, 
Sulles den krœvede sikkerhed ikke, ses der bon fra budet, og 

hamrnerslaget annulleres, hvorefter aukuonen straks genoptages. 
F ogedrelten kan dog I stedet udsœue aukuonen og g1 ve 
hejstbydcndc en frrst pá ikke over 7 dage ul al stille sikkcrheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de ornkostmnger, der vil 
vœre forbundet med afholdelse af nyt aukt1onsm0de 

8. K0berens misligholdclsc 
Hvis k0be1en ikke opfylde1 auktíonsvilkärene, kan .:nhver, de, 1 
anledn1ng af auktlonen kan rette krav mod kflberen, kra:ve. at det 
solgte srettes td en ny og eneste aukt1on (misligholdelsesauktto11) 
for k0bers 11s1ko, sä lede, at keberen skai tilsvare, hvad der malle 
bydes mindre pá den ny aukt1on, uden at have krav pà, hvad der 
màtte bydes mere. 
I stedet for at kra:ve m1sl1gholdclsesaukllon kan enhver, der 1kke 

har g1vet afkald pä s1kkerhedsstillelse, kra::ve, al den af k0bcren 
stlllede s,kkerhed af fogedretten real1scres og fordeles bland! de 
berettigede I den ra:kkefolge, de har krav pâ at bhve fyldestg¡orl. 
Bnngt:r dette 1kke k0berens m1slighol<.lelse ti! oph0r. kan der 
hcrcfter kneves afholdt m1sligholdclscsauklion. 
Bega:res sikkerheden forst real1seret efter afholdelse af 

m1sltgholdelsesaukt1on. kan s1kkerheden alene benyttes til da:kmng 
af del tab, der er opstâel ved, at der er budt mindre pá 
m isl 1gholdelsesauktionen 

9. Auktionssk0de 
När k0beren godtg0r, at aukttons, ilkârene cr opfyldt, kan han 
krreve, at fogeden udsteder aukt1onssk0de til ham K0beren skai 
tage sk0de pä ejendommen 1nden I âr cfter aukuont:n. 
K0beren betaler selv de omkostmnger, der mátte va:re forbundet 

med udstedelse af sk0det, dettes tmglysning, overtagelse af 
ha:flelser samt slettelse af tingbogen af dc rettigheder, der 1kke 
opnâede drekning pà auktionen 

10. Auktionsvilkärenes fravigelighed 
Fornnstáende vtlkâr kan ikke frav1ges t1l ugunst for k0beren. 
mcdmindre aukt1onen angàr en fotTelmngs-. mdustn-, landbrugs 
eller udleJningsejendom. Er ejendomn1t:n omfattet af § 83 a, stk. 
1, 1 lov om f11plejebol1ger, kan vilkarene endv1dere ikke frav1gcs 
til ugunst for Landsbyggefonden 

11. Sa:rlige vilkär: - - - 
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rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7

pct. Som referencesats anses den ofl'icrelle udlånsrente, som

Nationalbanken har fastsat hcnholdsvrs pr. den l.]anuar og den I
.

juli det pågældende år.

B. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet

Under auktionen oplyses arlen og størrelsen af de omkostninger",

som køberen skal betale ud over auktionsbudet. Det samme gælder

skatter. afgifter, byrder, hæftelser og andre pligter, som køberen

skal betale eller overtage ud over auklionsbudet.

På auklionen oplyses el Slørslebeløb for, hvad der skal betales!

og hvilke krav ng pligter, der kan overtages.

Af krav. der typisk skal udredes eller overtages ud over

auktionsbudel, kan særligt nævnes:

a. Auktionsrckvirentens udlægsomkostningcr og omkostninger
ved gennem førelse afauktionen, heninder salær nl advokat

samt honorar til en af' fogedretten antager sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostnmger til repræsentanter for de andre

i ejendommen bereuigede.

Vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende

rettighedshavere får andel i auktionsbudcl. Ved delvis dækning

nedsættes salærkravet forholdsmæssigt.

Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dødsbo, hvori

gælden ikke er vedgåel, betales dog altid fuldt rekvrrenl-salær

ce Ejendomsskalterestancer.
d. Brandforsikriiigsbidrag.
e Gade—, vej- og fortovsbidrag.
(. Ophævet.

g. Ophævei

h. Bmgspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige

udgifter ved bestyrelse. dl'lfl. og vedligeholdelse mv. af

ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthavcrens

fordring og derefter i den i øvrigl bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og

vedligeholdelse mv… som er afholdt af auktionsrekvrremen,

selv om ejendommen ikke har været tager til brugeligl panL.

_). Krav, der i henhold til lejelovgivningen,

brandsrkringslovgivningcn og bygmngslovgivningen er

gældende mod enhver uden tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over auktionsbudel. udredes inden 4

uger efter auktionens slutning lil relle vedkommende.

C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen

a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
c Moms afbudsummen og størslebeløbcl, hvis der er tale om

et hell eller dclwsl momspligtigl salg.

De under a, b og (: nævnte udgifter mv betales ved auktionens

slutning.

7. Køberens sikkerhedsstillelse

Efter hammerslagcl skal køberen straks over for fogedretten stille

sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene.

Sikkerheden kan stilles ved deponering afpenge eller børsnoterede

værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde. som godkendes
af fogedretten.

Sikkerhedens størrelse skal svare til:
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a. Restancer mv.,Jf. pkt 6_A litra a,

b. V. af de hæftelser, der kan kræves udbetalt. _]f pkt (:A litra

b. og

c. størstelmløbel. der skal betales ud over aiiklionsbudel, _j ( pkl
G.B.

Sikkerheden kan dog hverken være mindre end er ars renteudgift
afde overtagne prioriteter eller mindre end værdien afdet tilbehør,

der medfølger ejendommen. med tillæg af % års lejeindlægt. hvis

ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede

landbrugsejendommc dog med tillæg af 1 års forpagtmngsafgifr.
Enhver. der opnår dækning ved auktionen, kan for sit

vedkommende både før og efter denne give afkald på

sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,

kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsslillelse end oven for

nævnt. Sikkerheden kan dog ikke være mindre end l års renteudgift
af de overtagne prioriteter.

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og

liammerslager annulleres. hvorefter auktionen straks genoptages

Fogedrellcn kan dog i stedet udsætte auktionen og give

højslbydcndc en frist på ikke over 7 dage lil at stille sikkerheden.

forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vrl

være forbundet med afholdelse af nyt auktionsmødc

8. Køberens misligholdelse

Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkärene, kan enhver. dCl i

anledning af auktionen kan rette krav mod køberen: kræve, at der

solgte sættes til en ny og eneste auktion (misligholdelsemukliøn)

for købers nsrkn, således at køberen skal lilsvare, hvad der måtte

bydes mindre på den ny auktion, uden at have krav på, hvad der

måtte bydes mere.

I stedet for at kræve misligholdelscsauknon kan enhver, der ikke

har givet afkald på sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen

stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles blandt de

berettigede I den rækkefølge. de har krav på at blive l'yldestgiorl.

Bringer delle ikke køberens misligholdelse til ophør. kan der

hcrcfrcr kræves afholdt misligholdelscsauktion.

Begæres sikkerheden først realiseret eller afholdelse af

misligholdelsesauknon, kan Sikkerheden alene benyttes (il dækning

af det tab, der er opstået ved, at der er budt mindre på

misligholdelsesauktionen.

9. Auktionsskøde

Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han

kræve. at fogeden udsteder auknonsskøde til ham. Køberen skal

tage skøde på ejendommen inden I år efter auktionen.

Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet

med udstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelse af

hæftelser samt slcllelse af lingbogen af de rettigheder, der ikke

opnåede dækning på auktionen.

ll). Auktionsvilkårenes fravigelighed

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen,

medmindre auktionen angår en forretnings-, industn-_ landbrugs-
ellcr udlejningsejendum. Er ejendommen omfaltet ufg' 83 a, stk.

l, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene endvidere ikke fravrgcs
til ugunst for Landsbyggefonden.

ll. Særlige vilkår: - — -
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