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Salgsopstilling 

(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af  
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening 

J.NR. 110-99047 AS 54-285/2022 

Ejendommens matr.nr.: 35A Udbyover By, Udbyneder 

beliggende: Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

Tilhørende: Morten Nørgård Jensen  

boende: Søbjergvej 13A, 9550 Mariager  

 

Auktionstidspunkt: 11-01-2023 klokken 10:30 

Auktionssted:  Retten i Randers, Nørregade 1, 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, 760.000,00    heraf grundværdi: 54.900,00  

Vurdering i h.t. 

Retsplejelovens § 562: Ikke fortaget. d.  

Areal ifølge tingbogen : 827 heraf vej: 0 

Forsikringsforhold: ARoS Forsikring, policenr. 1054190 

Ejendomsskatter  

og afgifter for året  2023 
andrager og omfatter:  6.505,72 

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, 2800 Kgs. Lyngby.  
Realkreditpantebrev stort kr. 1.121.900, rentesats 1,3552%, kontantlån 

med særlige indfrielsesvilkår, refinansiering, mulighed for afdragsfrihed, 
inkonvertibel med rentetilpasning. Se vedhæftede auktionsopgørelse. 

955.184,86 914.356,70 40.828,16 0,00 

 i alt ved 
budsum kr. 

955.184,86 914.356,70 40.828,16 0,00 

Hæftelse nr. 2: Kinnerton Mortgage Funds PLC Sub-fund Opportunistic 

Credits B, Hammerensgade 6, st. Th., 1267 København K. Pantebrev stort 
kr. 130.000 med særlige indfrielsesvilkår. Se vedhæftede 
auktionsopgørelse. 

Inge Lise Elkjær: ile@dslaw.dk 

113.142,25 100.336,68 12.805,57 0,00 

 i alt ved 
budsum kr. 

1.068.327,11 1.014.693,38 53.633,73 0,00 

Hæftelse nr. 3: Jyske Bank, CVR-nr. 17616617, Vestergade 8-16, 8600 
Silkeborg. Ejerpantebrev stort kr. 147.169. Se vedhæftede 

auktionsopgørelse. 
Tina Nisbeth Fosborg: tinafosborg@jyskebank.dk 

14.641,23 0,00 0,00 14.641,23 

 i alt ved 
budsum kr. 

1.082.968,34 1.014.693,38 53.633,73 14.641,23 

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 
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. 
auktionsdagen 

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 1.082.968,34 1.014.693,38 53.633,73 14.641,23 

Hæftelse nr. 4: Bank Norwegian A/S, CVR-nr. 35438440, C/O Horten 
Adv./lars Lüneborg, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup. Udlæg stort 

kr. 17.950,00. Medtaget for tinglyst beløb.  

17.950,00 0,00 0,00 17.950,00 

 i alt ved 
budsum  

1.100.918,34 1.014.693,38 53.633,73 32.591,23 

A. Total kr. 1.100.918,34 1.014.693,38 53.633,73 32.591,23 

 

B.  

 

Størstebeløbet, der skal betales/overtages 

udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: 39.200,00 

 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 39.200,00 

 

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 
( salærer og gebyrer m.v.) 

b. rettighedshavernes  

mødesalærer m.v. 
 
De under a og b nævnte beløb er 
anslået ud fra det under 
sikkerhedsstillelsen anførte auk-
tionsbud , jfr. nedenfor. 
c. restancer vedrørende: 
 
 1. ejendomsskatter 
 
 2. vejbidrag m.v. 
 
 3. kloakbidrag m.v. 
 

 
 
kr. 
 

kr. 
 
 
 
 
 
 
 
kr. 
 
kr. 
 
kr. 

 
 

28.725,70 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

8.815,60 
 

0,00 
 

0,00 

 
4. andre offentlige bidrag 

 
5. vandafgifter 

 
6. brandforsikringsbidrag 

 
7. krav i h.t. leje- eller 

brandsikringslovgivningen 
 

8. andet, jfr. specifikation 

 
kr. 
 
kr. 

 
kr. 
 
 
kr. 
 
kr. 

 
 0,00 
 
 0,00 

 
 1.616,72 
 
 
 0,00 
 
 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. 760.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 80.100,00. 

 

 

 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 13. december 2022 af Carsten Jensen 
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OPGØRELSE OVER REKVIRENTOMKOSTNINGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantværdi kr. 760.000,00 
+ 25% ~kr~. ----=19~0~.0~0~0~,0~0 
lait ""'kr==. ====9,.,,5""'0==.0,.,,0""0""'.0"""'0 

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

Evt. fogedgebyr udkørende kr. 
C. Mødesalær udlæg kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Håndtering og mangfoldiggørelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvirentsalær: 

Grundtakst kr. 
Med et tillæg på 0,6% af be- 
regningsgrundlaget. sr, --~5~. 7~0-=-0,=0=0 
lait kr. 14. 700,00 

9.000,00 

2.125,00 
750,00 

1.000,00 
1.500,00 

70,00 
187,50 
150,00 

+ moms kr. 3.675,00 kr. 
I. Evt. salær og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

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

forberedende møde, registreringsforretning m.v kr. 
K. Diverse tilkendte mødesalærer, f.eks. mødesalær ved 

registreringsforretning kr. 
L. I tvang =kr~. 4~.2=5~0~,0=0 
I alt .,,,kr==. ====='2"""8""". 7"""2""'5""'. 7"""'0 

18.375,00 

318,20 

Såfremt budsummen overstiger kr. 760.000,00 (Den offentlige ejendomsværdi) vil rekvirentsa 
læret forøges i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud på kr. 760.000,00 (ejendomsværdi) 
Restancer 
Friværdi 
¼ hæftelser 
Størstebeløb (minus depositum) 
I alt (oprundet til nærmeste 100) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

40.828,16 

kr. 
39.200,00 
80.100,00 
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Beskrivelse af ejendommen 
matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

beliggende Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

Rødstenshus med fibercement tag herunder asbest. Ifølge BBR-ejermeddelelse er bygningen opført 
i 1850, til-/ombygningsår 1998. Bebygget areal 174 m2, samlet bygningsareal 174 m2, samlet 
boligareal 174 m2. Centralvarme med en fyrringsenhed til flydende brændsel. 

Garage opført i 2002 røde mursten med fibercement tag uden asbest. Bebygget areal 46 m2. 

Indeholder: 
Bryggers med fliser, tapet og træloft af profilbrædder, gammelt oliefyr og varmtvandsbeholder. 
Værelse med trægulv, tapet og træloft. Fordelingsgang med fliser, tapet og træloft. 2 værelser 
med gulvtæppe, tapet og træloft. Badeværelse med tapet, træloft og linoleumsgulv samt separat 
bruseniche. Køkken med trægulv, tapet og træloft, opvaskemaskine fra Siemens, emhætte fra 
Blomberg, Kogeplade fra Blomberg, ovn fra Gorenje og køleskab fra Blomberg. Stue med trægulv, 
tapet, træloft og brændeovn. Værelse med gulvtæppe, tapet og træloft. Meget flot udsigt til sø. 

Dobbelt garage. 

Der tages forbehold for tilstedeværelse af ovennævnte hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed 
samt tredjemandsrettigheder. 

Det præciseres, at ovennævnte delvis er baseret på udskrift af BBR-ejermeddelelsen samt tingbo 
gen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. 
Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gæl 
dende 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 forefin 
des, 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 lovgivnin 
gens almindelige regler. 

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle ter 
minsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette 
gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. 
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Tingbogsattest 

Udskrevet: 13.12.2022 09:18:28 

Ejendom: 
Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

4084880 

17.10.1964 
UdbyoverBy, Udbyneder 
0035a 
827 m2 
0 m2 

Noteringer: 
Dato: 14.01.2002 

til 35A andel i matr nr 52A 52K, 52L UDO 

Der findes ingen servitutter på ejendommen 

Adkomster 

Dokument: 
Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Skøde 
26.07 .2002-8408-68 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Morten Nørgård Jensen 
050178-**** 

Købesum: 
Kontant købesum: 
Købesum i alt: 

935.000 DKK 
935.000 DKK 

Dato for overtagelse: 
26.07.2002 

13.12.2022 09:18:28 Side 1 af 5 
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Adkomsler

Dokument

Dokumsnllwe Skøde

Daln/mbenummar 25 m zouzruos-sa

Adkumnhav-N

Navn M…" Nøvgåm Jensen

op… 050175. "

K…"…—

…… kun…… 935 mm nm

Købeeum & el! 935 mm mm

om lov oveninels:
26 m 2002
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Dokument: 
Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Skøde 
17 .06.2008-5170-68 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Morten Nørgård Jensen 
050178-**** 
1 / 1 

Købesum: 
Kontant købesum: 
Købesum i alt: 

608.000 DKK 
608.000 DKK 

Dato for overtagelse: 
17.06.2008 

Hæftelser 

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

22.06.2010-1000795429 
1 
Realkreditpantebrev 
1.121.900 DKK 
1,3552 % 
Kontantlån 
Refinansiering 
Kontantlån 
Mulighed for afdragsfrihed 
In konvertibel 
Rentetilpasning 

Kreditorer: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

Jyske Realkredit A/S 
13409838 

Debitorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Morten Nørgård Jensen 
050178-**** 

Dokument: 
Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

13.05.2008-4107-68 
2 
Pantebrev 

13.12.2022 09:18:28 Side 2 af 5 
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Hovedstol: 
Rente: 

130.000 DKK 
8 

Senest påtegnet: 
Dato: 11.10.2011 08:30:16 

Kreditorer: 
Navn: Kinnerton Martgage Funds Pie 

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

26. 07.2002-8409-68 
3 
Ejerpantebrev 
147.169 DKK 
7 

Senest påtegnet: 
Dato: 

Kreditorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Meddelelseshavere: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

30.09.2010 13:49:28 

Morten Nørgård Jensen 
050178-**** 

Jyske Bank A/S 
17616617 

Fuldmagtsbestemmelser: 
Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Jyske Bank A/S 
Vestergade 8 
8600 Silkeborg 
17616617 

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

13.05.2008-4107-68 
2 
Pantebrev 
130.000 DKK 
Kinnerton Martgage Funds Pie 

Til lægstekst: 
Ti I lægstekst 
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resp. yderl. 1.086.000 BRF 6% 

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

01.09.2009-0003839707 
1 
147.169 DKK 
Jyske Bank A/S 
17616617 

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

12.12.2022-1014475763 
4 
Udlæg 
17.950 DKK 
0% 

Kreditorer: 
Navn: Bank Norwegian A/S 

Debitorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Morten Nørgård Jensen 
050178-**** 

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

Kreditor: 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 

22.06.2010-1000795429 
1 
Realkreditpantebrev 
1.121.900 DKK 
1,3552 % 
Kontantlån 
Refinansiering 
Kontantlån 
Mulighed for afdragsfrihed 
I nkonvertibel 
Rentetilpasning 
Jyske Realkredit A/S 

13.05.2008-4107-68 
2 
Pantebrev 
130.000 DKK 
Kinnerton Mortgage Funds Pie 

26. 07.2002-8409-68 
3 
Ejerpantebrev 
147.169DKK 
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Kreditor: Morten Nørgård Jensen 

Øvrige oplysninger 

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

760.000 DKK 
54.900 DKK 
01.10.2020 
0730 
037073 

lndskannet akt: 
Akt nr: 68 A 641 
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.... w -:::s:.~ 
Afsender 
Randers Kommune, , Byggesag og Ejendomsskat 
Odinsgade 7, 8900 Randers C 

Randers Kommune, 
Byggesag og Ejendomsskat 

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

Kommune nr .. 

730 
BFE-nr.: 
BBR adresse: 
Udbyovergade 2 (Vejkode: 2221 ), 8970 Havndal 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 
37073 07-11-2022 
4084880 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen bb.c@[a!ldc .rs..d.k eller telefonnr 89151565 / 89151365 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Udbyovergade 2 (vej kode: 2221 ), Udbyover, 8970 Havndal 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 
Vand &afløb 
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg 
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Grundareal 
827 m2 
Matrikel nr. 
35a 
Ejendom 
BFE-nr.: 4084880 

Ejerlav 
UDBYOVERBY,UDBYNEDER 

Kommunalt ejendoms nr.: 37073 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Udbyovergade 2 (vejkode: 2221), Udbyover, 8970 Havndal 
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 
Matrikelnr.: 35a 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 
Til-/ombygningsår: 1998 
Antal helårsboliger med køkken: 

Materialer 
Ydervæggens materiale: Mursten 
Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 
Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 
Bebygget areal 174 Samlet andet areal 
Overdækket areal 0 Heraf affaldsrum i terræn 
Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 
Samlet bygningsareal (excl. kælder 174 Heraf indbygget carport 
& tagetage) Heraf indbygget udhus 
Samlet kælderareal 0 Heraf lukkede overdækninger 
Heraf udnyttet kælder 0 Heraf indbygget udestue el. lign. 
Heraf dyb kælder 0 Heraf udvendig efter isolering 
Samlet tagetageareal 0 Heraf øvrige arealer 
Heraf udnyttet tagetage 0 Heraf indbygget garage i kælder 
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 

Energioplysninger 
Varmeinstallation: Centralvarme med en fyringsenhed 
Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

BBR BBR adresse: 
Udbyovergade 2 (Vejkode: 2221 ),8970 Havndal 

Landsejerlavsnavn: UDBYOVER BY, UDBYNEDER 
Opførelsesår: 1850 
Antal etager u. kælder & tagetage: 1 
Antal helårsboliger uden køkken: 0 

m2 Bygningens arealanvendelse 
0 Samlet boligareal 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
37073 07-11-2022 

m2 
174 

0 Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 0 
0 Samlet erhvervsareal 0 
0 Heraf erhverv i kælder 0 
0 Antal etager u. kælder & tagetage 
0 

0 

0 

0 

0 

Side: 
1 /4 
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Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Udbyovergade 2 (vejkode: 2221), Udbyover, 8970 Havndal 
Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 
Samlet areal: 
Enhedens erhvervsareal: 
Enhedens boligareal: 
Andet areal: 
Enhedens andel af fælles adgangsareal: 
Enhedens andel i fælles boligareal: 
Areal af lukket altan/udestue: 
Areal af åben altan/tagterrasse: 
Tinglyst areal fra Matriklen: 
Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 
Antal værelser: 4 
Antal toiletter: 1 
Antal badeværelser: 
Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

174 m2 
0 m2 
174 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 
0 m2 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Udbyovergade 2 (vejkode: 2221), Udbyover, 8970 Havndal 
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse 910) 
Matrikelnr.: 35a 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 
Ydervæggens materiale: Mursten 
Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest 
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 
Areal 
Bebygget areal: 46 m2 
Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Landsejerlavsnavn: UDBYOVER BY, UDBYNEDER 
Opførelsesår: 2002 

BBR BBR adresse: 
Udbyovergade 2 (Vejkode: 2221 ),8970 Havndal 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
37073 07-11-2022 

Side: 
214 
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Kortmateriale 

5m ©GeoDK. ©SDFE 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund 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 geografisk overblik over ejendommen på https://kort.bbr.dk. 

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

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

BBR BBR adresse: 
Udbyovergade 2 (Vej kode: 2221 ),8970 Havndal 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
37073 07-11-2022 

Side: 
3/4 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkor tet er et vejledende kor t, 

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

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

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

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

være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på 

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

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

BBR BBR adresse: 
Udbyovergade 2 (Vej kode: 2221 ),8970 Havndal 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
37073 07-11-2022 
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Din pligt som ejer 
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op 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 registreringerne 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. 
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige 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 (samlet 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 en boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har en eller flere 
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
samt anvendelsen. 

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 
Arealerne indgår i 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 ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk. 

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

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

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

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 entre, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder 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., at 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 Lil erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse 

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

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

Landbrug, skovbrug, gartneri, 
råstofudvinding m.v. 
Industri, fabrik, håndværk m.v. 
El-, gas-, vand- eller varmeværker, 
forbrændingsanstalter m.v. 
Anden bygning til landbrug, industri 
m.v. 

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

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.v. 
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 
ændring.Optræder den registrerede 
anvendelse ikke på listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http://bbr.dk/hvordanfaariegbbr 

Køkken, toilet og afløb 

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 
Eget køkken (med afløb og 
kogeinstallation). 
Adgang til fælles køkken. 
Fast kogeinstallation i værelse eller på 
gang. 
Ingen fast kogeinstallation. 

Materialer 

Ydervæggenes materialer 
Mursten (tegl, kalksten, 
cementsten). 
Letbeton (lette bloksten, 
gasbeton). 
Fibercement, asbest (eternit el. 
lign). 
Fibercement, asbestfri. 
Bindingsværk (med udvendigt 
synligt træværk). 
Træbeklædning. 
Betonelementer (Etagehøje 
betonelementer). 
Metalplader. 
PVC. 
Glas. 
Ingen. 
Andet materiale. 

Tagdækningsmateriale 
Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
Tagpap (med taghældning). 
Fibercement, herunder asbest 
(bølge eller skifereternit). 
Cementsten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Stråtag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grønt levende tag (Grønne tage) 
Ingen 
Andet materiale 

Asbestholdigt materiale 
Asbestholdigt 
ydervægsmateriale. 
Asbestholdigt 
tagdækningsmateriale. 
Asbestholdigt ydervægs- og 
tagdækningsmateriale. 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme. 
Centralvarme fra eget anlæg et 
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brændeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
Ingen varmeinstallationer. 
Blandet (kræver specifikation på 
enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
Elektricitet. 
Gasværksgas. 
Flydende brændsel (olie, 
petroleum, flaskegas). 
Fast brændsel (kul, brænde mm.) 
Halm. 
Naturgas. 
Andet. 

Supplerende varme 
Ikke oplyst. 
Varmepumpeanlæg. 
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 
Kodesættet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver ændring skal nyt 
kodesæt benyttes: 

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

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

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

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

Ejendomme, der ligger i det åbne land, 
inddeles efter den måde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser det lokale 
renseanlæg overholder. Renseklassen 
kan være 0, OP, SO eller SOP, idet 0 
er en forkortelse 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 hertil 
kan findes på www.bbr.dk. 

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blandet erhverv og bolig 
med eget køkken. 
Enkeltværelse. 
Fællesbolig eller 
fælleshusholdning. 
Sommer-/fritidsbolig. 
Andet. 

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

Vandforsyning 
Alment vandforsyningsanlæg 
(tidligere offentligt). 
Privat, alment 
vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 
Brønd. 
Ikke alment 
vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 10 ejendomme). 
Ingen vandforsyning. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Vurderingsfortegnelsen 

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

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 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: UDBYOVERGADE 002,UDBYOVER, 8970 HAVNDAL 

Vurderingsår: 2021 

Kommune: RANDERS Ejendomsnr.: 37073 

Vurderingskreds: NØRHALD 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

Matrikel: 35A,UDBYOVER Grundareal: 827 

Ejendomsværdi: 760.000 Grundværdi: 54.900 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundværdispecifikationer: 
Nr. Prisbetegnelse 

01 Kvadratmeterpris 
02 Værditillæg iøvrigt 
03 Nedslag regulering 

Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 

827 
0 
0 

60 kr. 
8.136 kr. 
2.900 kr. 

49.620 kr. 
8.136 kr. 
-2.900 kr. 

I alt: 54.900 kr. 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Ejendomsværdi 2001: 380.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 

400.000 kr. 
399.000 kr. 
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Afsender: SKAT 

Brændgårdvej 10 
7 400 Herning 

Ejendomsvurdering ® 
SKAT 

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer 

730 037073 
Matr.nr. 
UDBYOVER 35 A 

Modtager/ejer \/u'rd~~;; ~~;~i•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
827 m' 

Ejendommens beliggenhed 

Udbyovergade 002,Udbyover 

730 
SKATs telefonnr. 

72 22 16 16 

Udskrevet 

26/01-2022 
Oplysninger til brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

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

Ol - Beboelsesejendom med 1 lejlighed 

Ejendomsværd i 800.000 kr Grundværdi 57.800 kr 

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor 
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels 
værdi pr. l. oktober 2011. Grunden skal vurderes, som om den 
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens 
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget. 
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års 
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og 
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens § 6, 
jf.§9,stk. l,§ 13,stk. l,samt§33,stk.logstk.12-l8. 

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handels 
priser ved ejendomssalg frem til I. oktober 2011. Prisudviklin 
gen mellem I. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen 
indflydelse 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 af oplysninger 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 Boligregister (BBR). Det er ejerens 

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

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens 
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af 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 2011. 
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. 

Områdeoplysninger 
Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv. 
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SPECIFIKATIONER 

Grundværdi Beløb 

Kvadratmeterpris 
Værditillæg i øvrigt 
Grundværdi i alt 
Grundværdi afrundet 

827 m2 a 60 kr 49.620 kr 
8.136 kr 

57.756 kr 
57.B00kr 

Bygningsværdi Antal m2 

Etageareal Bebygget areal 
Fritlig. garage, udhus mv. 
Vægtet etageareal 

174 m2 X 100 % 
46 m2 X 5 % 

1 74 m 2 

2 m 2 

176 m2 

Værdiberegning Standardpris for området 
Opførelsesår: 1850 
Om-/tilbygningsår: 1998 
Bebygget areal 
Tag af fibercement,asbest 
Bygningsværdi pr. m2 

Bygningsværdi 

174 m2 

1 76 m2 X 

Beløb pr. m2 

4.675 kr 
-375 kr 

1.173 kr 
-162 kr 

-1.050 kr 
4. 261 kr 

4. 261 kr 

Beløb 

749.936 kr 

Ejendomsværdi Beløb 

Grundværdi 
Bygningsværdi 
Beregnet værdi i alt 
Ejendomsværdi afrundet 

57.800 kr 
749.936 kr 
807.736 kr 

800.000 kr 

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over 
ejendommens handelsværdi. 
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Eksp.: Mandag - torsdag 8 - 15 
Fredag 8 - 13 

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Modtager 

Udskrevet den: 

26/01-2022 
Moms-nr.: 

29189668 
Debilornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Ejendommens beliggenhed: 
Udbyovergade 002,Udbyover 

Vurderet areal: 

827 
Anvendt skattegrundlag pr .. 

2021 (01/10-2021) 
Matrikelbetegnelse: 

UDBYOVER BY, UDBYNEDER 35a 
Ejendomsværdi 
760.000 

Grundværdi 

54.900 
Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

56.400 
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

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

Specifikation Beløb Heraf moms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 : 54900 01/01-31/12 

ROTTEBEKÆMPELSE 
SKORSTENSFEJNING TLF. 86474440 

* 
KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER: 
240L REST/MADAFFALD UGE 1 stk 
GRUNDBIDRAG PR. BOLIGENHED: 
INDSAMLING AF GENBRUG M.M. 1 stk 
GEBYR FOR GENBRUGSPLADSER 1 stk 

1533,36 

91,96 
1007,16 201,43 

2237,50 447,50 

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

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

!ALT 6372,48 949,43 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdato 
01/02-2022 
01/08-2022 

Sidste rettidige indb.dag 

01/02-2022 
01/08-2022 

Ratebeløb 
3186,25 
3186,23 

Fakturadato 

01/02-2022 
01/08-2022 

Moms beløb 

474,73 
474,70 

0 
0 
0 
(!) 
Cl 
(!) 
0 

" :;; "' 

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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Sidste frist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2022 

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

Du kan få mere information på Randers kommunes hjemmeside www.randers.dk 

Har du spørgsmål vedrørende de enkelte punkter, skal du henvende dig til: 

Ejendomsvurdering: 
Spørgsmål og klager vedrørende ejendomsvurdering skal ske til Vurderingsstyrelsen 
tlf. 7222 1616. 
Se mere på www.vurdst.dk/om-styrelsen/kontakt 

Renovationsgebyr: 
Affaldskontoret, tlf. 8915 1617 

Pumpe- og vandløbsbidrag: 
Natur & Miljø, tlf. 8915 1693 

e-mail: affald@randers.dk 

e-mail: natur@randers.dk 

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

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tlf. 8915 1854, 8915 1744 

e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Spørgsmål angående betaling: 
Betalingskontoret, tlf. 8915 1188 e-mail: betalingskontoret@randers.dk 
Skylder du noget? se: 
https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/ 

Opkrævning af skorstensfejergebyr: 
Ønsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skal du kontakte skorstensfejeren. 
Du skal selv kontakte skorstensfejeren, der fejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrævning og fejningen. 
Randers kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, fremgår af telefon nr. ved teksten skorstensfejning på forsiden. 

Navn 
Søren Thomsen 
Claus Christensen 
I/S Skorstensfejerne 
Henrik Hviid Hjorth-Jensen 

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

e-mail 
thomsen@lizard.dk 
cbc.skf@gmail.com 
isskf@skorstensfejeren.dk 
hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMD OGCG7302 15. udg. 10. 2021 g'vnli
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Sidst: frist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2022
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. i. w ~~ 
Moalag1,r 

Morten Nørgård Jensen 

Søbjergvej 13A 

9550 Mariager 

7306504357313 

Eksp. · Mandag - torsdag 8 - 15 
Fredag 8 - 13 

Telefon, 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Udskrevet den Moms•nr.· Sortcrtngsnummer 

21/11-2022 29189668 13 00000 049953 

05
:cb;o;num

0
m;r~/0?

3 
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06 
IKo;;u~cnr. IE1cn~o;;nr

0
.
73 

I 
E:jcndommensbcl,ggcnhcd 

Udbyovergade 002,Udbyover 
vurocrerarcer Anvcndtskancgn.,ndlagpr: 

827 2022 (01/10-2022) 
Ma!n~ltlDetegnelse· 

UDBYOVER BY, UDBYNEDER 35a 
EJcnaomsværch 

760.000 
Grundværdi Sluchusgrund værd 1 

54.900 
Ska11cgrundlag 

54.900 

Fiadrag1gn.,ndværd1IOflQfoednngcr Fntagelsc forgn,mUskylot,lkommuncn 

Ocl or grunovær01 ocr beskattes , aMcn kommune Oæknmgsafg,ltspl,gt,gvæ rd, Fr,1agc1dækningsafg1ftsphgt1gværd1 

Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2023 Side 01 af 01 

Spec,fikat1on Bela!l Her;ifmoms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 54900 01/01-31/12 

ROTTEBEKÆMPELSE 
SKORSTENSFEJNING TLF. 86474440 

KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER, 
240L REST/MADAFFALD UGE 1 stk 
GENBRUG M/TAKST, 
GRUNDBIDRAG PR. BOLIGENHED, 
INDSAMLING AF GENBRUG M.M. 1 stk 
GEBYR FOR GENBRUGSPLADSER 1 stk 

1533,36 

88,16 
1072, 95 214,59 

2376,25 475,25 

775,00 155,00 
660,00 132, OD 

HVIS DU IKKE ER TILMELDT PBS 
SENDES OPKRÆVNINGEN FRA BETALINGS 
KONTORET MED BETALINGS-ID 
(DIGITALT ELLER PR. POST) 
1. RATE SENDES 20. JANUA.~ 2023 
2. RATE SENDES 20. JULI 2023 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 
medregnes som indgc3ende afgift på faktureringstidspunktet. 
Rate 

01 
02 

Fortaid sdato 

01/02-2023 
01/08-2023 

S1dstcrct11drgcindt>.dag 

01/02-2023 
01/08-2023 

/ALT 6505,72 976,84 

Ratcbclob Fakt"1radat0 Momsbt~ot, 
3252,87 01/02-2023 488,43 
3252,85 01/08-2023 488,41 

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. 

Sidste frist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2023 

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

Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, modtager du en opkrævning for ejendomsskat 
omkring den 20. januar og 20. juli 2023. Disse kan du betale via opkrævningernes 
Betalings-id eller via Mit Betalingsoverblik på www.Randers.dk/Betalnu 

Du kan få mere information på Randers kommunes hjemmeside www.randers.dk 

Har du spørgsmål vedrørende de enkelte punkter, skal du henvende dig til: 

Ejendomsvurdering: 
Spørgsmål og klager vedrørende ejendomsvurdering skal ske til Vurderingsstyrelsen 
tlf. 7222 1616. 
Se mere på www.vurdst.dk/om-styrelsen/kontakt 

Affald & Genbrug: 
Tlf.nr. 8915 1617 

Pumpe- og vandløbsbidrag: 
Natur & Miljø 
Tlf.nr. 8915 1693 

e-mail: affald@randers.dk 

e-mail: natur@randers.dk 

Lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister: 
Borgerservice 
Tlf.nr. 8915 1423 e-mail: borgerservice@randers.dk 

Spørgsmål angående betaling: 
Betalingskontoret 
Tlf.nr. 8915 1188 

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tlf.nr. 8915 1854 og 89151744 

Navn 
Claus Christensen 
Søren Thomsen 
I/S Skorstensfejerne 
Henrik Hviid Hjorth-Jensen 

e-mail: betalingskontoret@randers.dk 
Skylder du noget? se: 
https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/ 

e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Opkrævning af skorstensfejergebyr: 
Ønsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skal du kontakte skorstensfejeren. 
Du skal selv kontakte skorstensfejeren, der fejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrævning og fejningen. 
Randers kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, fremgår af telefonnummer ved teksten skorstensfejning på 
forsiden. 

Tlf.nr. e-mail 
4088 9030 randers@skorstensfejeren.dk 
4026 7106 thomsen@lizard.dk 
864 7 4440 isskf@skorstensfejeren.dk 
6021 6821 hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMD OGCG7J02 16. uag. 10. 2022 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag dannet 7 / I I 2022 

Udbyovergade 2, 8970 Havndal 
Ejendommens adresse: 

Matr.nr .. 

Ejendomsnummer:. 

Kommune: . 

Antal bygninger . 

Ejerforhold: 

Anvendelse 

Samlet grundareal:. 

Samlet antal værelser: 

Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

. 35a Udbyover By, Udbyneder 

.. ... 037073 

Randers Kommune 

.. .... 2 

. Privatpersoner eller interessentskab 

.. Fritliggende enfamiliehus 

.............. 827 m2 

. ...... 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

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 afklaret. 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på https:// 
www.vurderingsportalen.dk/, såfremt disse er blevet frigivet 
af Vurderingsstyrelsen Læs mere om processen på https:// 
www.vurdst.dk/nyheder/tre-vigtige-breve/. 

For ejendomme med de nye ejendomsvurderinger vil der 
fremgå "Ingen vurdering registreret" i rapportens resume ae 
den seneste ·gamle" vurderingsmeddelelse vil fremgå som 
bilag. 

c;&, --=- ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID: 3464490a-4447-415a-bc95-ab71119324db 

EIENDDHS
DATA
RAPPORT

Bilag
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Udbyovergade 2, 8970 Havndal
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Bilag dannet 7/11 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 vurderingsejendommen 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 fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. 

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

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 7. november 
2022 

Er der forfalden gæld på ejendommen? . 

Forfalden gæld i alt. 

Gælden er opgjort pr" 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. 

. ... Ja 
.. .. 4.27 2,71 kr 

" 7 l -01-2023 

11-01-2023 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 
Gæld vedrørende. 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .. 

. Ejendomsskat 

766,68 kr 

Beløb ... 

Forfaldsdato .. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

....... 766.68 kr 

. .... 01-08-2022 

... Nej 

Gældsposter vedrørende: Renovation 
Gæld vedrørende .................. Renovation 

Krav i alt vedrørende denne gældstype 7 .869,99 kr 

Beløb .... 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. 

" 7 . 7 l 8,7 5 kr 

... 01-08-2022 

.. .. Nej 

Beløb .. 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. . 

. ...... 391.87 kr 

.. 01-08-2022 

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

Side 2 af 6 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Bilag dannet 7 / 1 t 2022 

Beløb .. 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. ... 

..... 359,37 kr 

.. 01-08-2022 

.. Nej 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 
Gæld vedrørende ... .. . . . . . . . .. . .. . . .. . • . . . . ..... Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .. .... 45,98 kr 

Beløb ...................................................................................•............ 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

. . 45,98 kr 

01-08-2022 

.. Nej 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 
Gæld vedrørende 

Krav i alt vedrørende denne gældstype 

....... Skorstensfejning 

503.58 kr 

Beløb 

Forfaldsdato. 

....................................................... 503,58 kr 

01-08-2022 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT , Nej 

Gældsposter vedrørende: Gebyr 
Gæld vedrørende ............................................................... Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype . ............................ 500,00 kr 

Beløb 

Forfaldsdato .. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. 

.. .... 250,00 kr 

15-08-2022 

.. Nej 

Beløb . 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. .. 

.. ... 250,00 kr 

29-08-2022 

..... Nej 

Gældsposter vedrørende: Renter 
Gæld vedrørende. 

Krav i alt vedrørende denne gældstype 

..... Renter 

.. 51,00 kr 

Beløb. 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. 

____ 0,18 kr 

.. 15-08-2022 

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

Beløb .. 

Forfaldsdato ... 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. 

.. 4.48 kr 

.. . 15-08-2022 

... Nej 

Beløb. 

Forfaldsdato .. 

. ...... 1.57 kr 

.. .. • . . . .. .. . 15-08-2022 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Bilag dannet 7 / t t 2022 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

Beløb 

Forfaldsdato ..... 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

Beløb ... 

Forfaldsdato .. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

.... Nej 

..... 1.44 kr 

. l S-08-2022 

.... Nej 

... 3.07 kr 

. .... l S-08-2022 

.. Nej 

Beløb .... 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

. 2,01 kr 

. I S-08-2022 

. Nej 

Beløb ... 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

. 2,01 kr 

. 02-09-2022 

....... Nej 

Beløb .. 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ... 

. 3,07 kr 

. 02-09-2022 

......... Nej 

Beløb. 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

. 1.44 kr 

. . 02-09-2022 

... Nej 

Beløb. 

Forfaldsdato 

. .. l ,57 kr 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

.......................................................................... 02-09-2022 

. Nej 

Beløb. 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT .. 

. .... 4.48 kr 

................... 02-09-2022 

......... Nej 

Beløb ..... 

Forfaldsdato .. 

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

. ...... 0,18 kr 

02-09-2022 

. Nej 

Beløb ... 

Forfaldsdato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................•.............................. 

. 0,18 kr 

02- l 0-2022 

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

Beløb .. 

Forfaldsdato . 

Fr beløbet sendt til inrlrlrivP.IRP. hos SKAT 

. . . . 4.48 kr 

. 02- l 0-2022 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Bilag dannet 7 /11 2022 

Beløb . 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

Beløb 

Forfaldsdato .. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ... 

......... 1.57 kr 

02- l 0-2022 

..... Nej 

................................ 1.44 kr 

02-10-2022 

. .. Nej 

Beløb .. 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

. 3,07 kr 

. 02-10-2022 

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

Beløb. 

Forfaldsdato .. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

........ 2,01 kr 

. 02-10-2022 

.. Nej 

Beløb . 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

. .. 2,01 kr 

. .... 02-11-2022 

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

Beløb. 

Forfaldsdato. 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT .... 

. 3,07 kr 

. 02-11-2022 

...... Nej 

Beløb 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

. .... 1.44 kr 

................... 02-11-2022 

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

Beløb ... 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

. .... 1.57 kr 

02-11-2022 

... Nej 

Beløb ... 

Forfaldsdato .. 

........... 4.48 kr 

02-11-2022 

Er beløbet sendt lil inddrivelse hos SKAT. Nej 

Beløb 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. 

... 0,18 kr 

..................................... 02-11-2022 

.. Nej 

Gældsposter vedrørende: Renter 
Gæld vedrørende. . . . 

Krav i alt vedrørende denne gældstype 

........... Renter 

... 25.48 kr 

Beløb ..................................... 0,37 kr 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Forfaldsdato 

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

Beløb 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

....................•................... 8,95 kr 

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

Bilag dannet 7/1 I 2022 

Beløb . 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej 

....................................... 3,13 kr 

Beløb 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

... 2,87 kr 

... Nej 

Beløb .. 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT 

... 6, 13 kr 

... Nej 

Beløb. 

Forfaldsdato 

... 4,03 kr 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej 

Gældsposter vedrørende: Underret.gebyr-bogføres straks 
Gæld vedrørende Underret.gebyr-bogføres straks 

Krav i alt vedrørende denne gældstype . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . ..... 450,00 kr 

Beløb . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .... 4 50,00 kr 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. ... 

...... 16-09-2022 

......... Nej 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Bilag dannet 7/11 2022 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra 
Kommunen og Skat. 

Det ovenfor oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/r·enovation og Skat er vanske 
ligt at afstemme, idet Kommunen opgør sit fulde krav I ejendomsdatarapporten, 
mens en cl el/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 nødsaget 
til efter auktionen, at rette henvendelse til både Skat og Kommunen, for at få op 
lyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling. 

__

-MM
in…?éäwäjnEl.....—_.….w._…__…gå.!»

&

.?
531%],31åW'ml-IIA-

k

gain..EÆEÆÆI?

%ääiåiiEga-!!!.

'.

æz—ia-zh

&:

u……nmm …… … …. m…… … 5…

Der ws vdKrvkwhqtopmmrksnm ps, … .… uge; m………»…an Na

m…… ng ;…

.… ……uuwm s…… »… … uzndommknl/mnovmun …] 5… u……

n… llafslemnm, mu m…… o… gu ……… » qewdnmsdihriwwm,
…… &… &…… al …… … _… u…… 5… … …me

Skylmge »…… …… væve mmuqetogsl » …; …um, ug…m … sw

&; hine … mm…”… ng ……… usm… uv Kommunm ……

ng, saml restanur, .… me… mm… 5… :H mmm

Knmmunens ug s…; mm……” mm…… .……umsmer ,, uldsaget
… Eu……omn, az …… ne…nmse … mes… .… mm…… 1… .: u »»

ws! … mm! mm… kravene »; nv, ……… …:.qg; ……

34



Cl JYSKE REALKREDIT 

Lou Advokatfirma 
Østergrave 4 
8900 Randers C 

Auktionsopgørelse 

Ejendomsoplysninger 
Matrikelbetegnelse samlet 35A Udbyover By, Udbyneder 
Beliggenhed Udbyovergade 2, 8970 Havndal 
Ejendommens art 
Hovedanvendelse 

Parcelhus 
Helårsbolig 

Auktionsdato 
Antal lån i ejendommen 

Samlet tilgodehavende 
Lån nr. 0036-737-839 
Gebyrer 

11.01.2023 

Hovedstol 
I. 121. 900,00 kr. 

Fordring 
954.884,86 kr. 

300,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 955.184,86 kr. 955.184,86 kr. 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 
Erindringsskrivelse 14.07.2022 
Inkassogebyr 09.08.2022 
Erindringsskrivelse 14.10.2022 

Gebyr 
Gebyr 
Gebyr 

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

Gebyrer i alt 300,00 kr. 

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt. 
Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kolonne 3). 

Venlig hilsen 
Jyske Realkredit 
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Cl J y s K E REAL K RED IT 

Specifikation 

Lånta er 
Morten Nørgård Jensen 
Søbjergvej 13A 
9550 Mariager 

Auktionsdato 11.01.2023 

*Rentetilpasningslån nr. 0036- 73 7-839 (Inkonvertibelt) 
Pr./Periode 

Obl.rente % pa 
Fondskode 
Obl.rente % pa 
Fondskode 
Obl.rente % pa 
Fondskode 
Lånerente % pa 1 

Restløbetid år 
Hovedstol 
Ny restgæld 
Ny obl. restgæld 
Rente 
Bidrag 

1,00 
0939129 

1,00 
0940615 

1,00 
0940631 

0,50 
16,75 

1.121.900,00 kr. 
913.966,74 kr. 
904.073,47 kr. 

128,51 kr. 
261,45 kr. 

01.01.2023 
Ol.Ol .2023 
01.01.2023 
01.01.2023-l l.01.2023 
01.01.2023-11.01.2023 

Restgæld incl. uforfaldne renter 
og bidrag (kolonne 2) 914.356, 70 kr. 914.356,70 kr. 

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

01.06.2022 
01.09.2022 
01.12.2022 

13.060,66 kr. 
13.036,35 kr. 
13.012,01 kr. 
1.419,14 kr. 

40.528, 16 kr. 40.528,16kr. 

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1 ), overført til side I 954.884,86kr. 

I) For lån med 1-årig fastrenteperiode fastsætter Jyske Realkredit, hvilke obligationer (fondskoder), der danner grundlag for rentefastsættelsen og 
beregner rentesatsen med udgangspunkt i aktuelle kurser i henhold til Jyske Rcalkredits kursfastsættelsespolitik. Obligationerne har kun 
betydning for rentefastsættelsen og ikke for vilkårene ved indfrielse af lånet. 
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Cl JYSKE REALKREDIT 

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. 
1. kommende betaling 
1. års betaling 

4,0 
12.987,64 kr. 
51.804,03 kr. heraf afdrag 37.983,97 kr. 

* Afdragsfrie placerede perioder: 7 år og 3 måneder 

Afdragsfrihed er aftalt således: 
Perioder: 
Sum afudskudte afdrag pr. 01.01.2023: 251.678,01 kr. som betales i lånets sidste termin. 

Rentetilpasningsdato: 01.04.2025 

Ved delvis dækning af lånet vil de udskudte afdrag blive reduceret forholdsmæssigt. 

Ved bevilling af gældsoverlagelse overtager auktionskøber de valgte afdragsfrie perioder. Jyske Realkredit 
kan dog ved gældsovertagelsesbevillingen bestemme, al fremtidig afdragsfrihed bortfalder. 
Auktionskøber, der ønsker ændring i afdragsfriheden, kan kontakte Jyske Realkredit herom. 

Da lånets rente kan ændres i lånets løbetid, kan restgælden, ydelser, rente og bidrag, der vedrører tiden efter 
udarbejdelsen af denne specifikation, være foreløbigt beregnede. Beregningen af beløb, der vedrører tiden 
efter en kommende rentefastsættelse, er foretaget på grundlag af den senest fastsatte rente. Nærmere 
oplysninger fremgår af pantebrevet. 

Termin 
Termin 

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 11.01.2023 
Forfald Mora fra Restsaldo 

01.06.2022 01.06.2022 13.060,66 kr. 
01.09.2022 01.09.2022 13.036,35 kr. 
01.12.2022 01.12.2022 13.012,01 kr. Termin 

Sum 

Mora dage 
224 
132 
41 

Mora beløb 
801,53 kr. 
471,45kr. 
146,16 kr. 

1.419,14 kr. 

07.11.2022 - Ejd.nr.: 601-344-5054 - Side 3 
Jyske Realkredit - Klampcnborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 89 89 89 89 - onlinc@jyskcbank.dk 
Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838 
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Auktionskøber skal være opmærksom på, at der påløbcr 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 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 realkreditinstitutterne 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 gældsoverragelse. 

Hvis auktionskøber er et selskab, må det forventes, at eventuel gældsoverragelse kun vil blive 
bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af gældsovertagelse 
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 indfries 
realkreditlånet til opsigelseskursen eller markedskursen, som kan være over 100. Såfremt 
auktionskøber ønsker at straksindfri med differencerente, skal auktionskøber ligeledes betale 
differencerenten. 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 tegnings berettigede personer. 
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Maja Frandsen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Inge Lise Elkjær < ile@dslaw.dk> 
10. november 2022 10:34 
Maja Frandsen 
110-99047 - ejendommen Udbyovergade 2, 8970 Havndal (vores j.nr.177690) 
606462 opgørelse pr. 11.1.2023.pdf 

Idet jeg henviser til jeres brev af 07-11-2022 kan det oplyses, at min klient har overladt mig dette til besvarelse. 

Jeg vedhæfter min klients opgørelse af kravet pr. auktionsdagen, idet omkostningerne i forbindelse med vores 
inkassosag i alt kr. 2.750,00 bedes tillagt. 

Kolonne 3 udgør herefter kr. 12.805,57 og kolonne 1 i alt kr. 113.142,25. 

Med venlig hilsen 

Inge Lise Elkjær 
Juridisk sagsbehandler 

'□REl;T ORGAARD _J 

DreistStorgaard Advokater A/S · CVR: 32300456 
Søren Frichs vej 42A · 8230 Åbyhøj · dreiststorgaard.dk 
Mobil: 30 21 44 08 
Mail: ile@dslaw.dk 
Link til forretningsbetingelser 

om 
V1 støtter 202 

\egehe\tene 
- skaber nruv leg og 'oevæ9else {or Indlagte børn 

Denne e-mail fra DreistStorgaard Advokater A/S og vedhæftede filer kan være fortrolig og indeholde oplysninger, som kun er beregnet for 
modtageren, og som derfor ikke må udleveres eller kopieres til andre. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget denne e-mail, beder jeg dig venligst 
omgående meddele mig dette, og at der ikke sker kopiering eller distribution af mailen og/eller af eventuelle vedhæftede filer samt at slette den. 

DreistStorgaard Advokater A/S opfordrer dig til at læse mere om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i 
DreistStorgaard Advokater A/S' Persondatapolitik, som kan læses her og vores forretningsbetingelserne her 

Ma Frandsen
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KINNERTON 

DreistStorgaard Advokater 
Aarhus Afdeling 
Søren Frichs Vej 42 A 
8230 Åbyhøj 

08-11-2022 

Vores ret. 
Pantebrev, opr. 
Matr.nr. 
Beliggende 
Restgæld 
Debitor( er) 
Kreditor 

606462/1-94 - 9424041 /0 
kr. 130.000,00 
35 A Udbyover By, Udbyneder 
Udbyovergade 2, 8970 Havndal 
kr. 99.672,20 
Morten Nørgård Jensen 
Kinnerton Mortgage Funds Pie 

1267 K:-ib"nh2vn ~ 
Med henvisning til panthaverforespørgsel fra Lou advokater vedrørende den berammede· el. 384 1 2920 
tvangsauktion den 11-01-2023, fremsendes hermed vores opgørelse: 

Restancer m.v. 
Restgæld med tillæg af uforfaldne renter 

Samlet fordring 

kr. 
kr. 

10.055,57 
100.336 68 

kr. .11..Q.3..92,25 

Bemærk venligst at pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår. 

Salgsopstilling bedes venligst sendt til inkasso@kinnertoncap.dk 

1:-mail 
1r.fo@kinnert0ncap ok 

C\/R nr. 33~7 440':, 

I øvrigt henvises til vedlagte specifikation. 
Kopi af pantebrevet vedlægges. 

Venlig hilsen 
Kinnerton Capital A/S 

,,, J~ørensen 
~=n~~er 

Dir. tlf. 38412936 
E-mail jes@kinnertoncap.dk 
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606462/1-94 

Jyske Bank A/s Udskrevet d. 08-11-2022 

Qpgørelse af ti! odehavende på pantebrev opr. DKK 130.000,00 

Lånenr.: 
Matr.nr.: 
Opgørelsesdato: 

Restgæld pr. 

606462/1-94-9424041/0 
35 A Udbyover By, Udbyneder 
11-01-2023 

11-12-2022 kr. 99.672,20 kurs 100,00 
8,00% rente til 11-01-2023 30 dage 
Kolonne 2 : 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

11-06-2022 

11-06-2022 til 11-01-2023 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

11-09-2022 

11-09-2022 til 11-01-2023 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

11-12-2022 

11-12-2022 til 11-01-2023 

2.876,25 
0,00 
0,00 
0,00 

210 dage 134,23 

2.876,25 
0,00 

100,00 
0,00 

120 dage 76,70 

2.876,25 
0,00 
0,00 
0,00 

30 dage 19,17 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

Ejerskiftegebyr 

Kolonne 3 : 

99.672,20 
664,48 

100.336,68 

3.010,48 

3.052,95 

2.895,42 

100,00 
0,00 

9.058,85 

996,72 

10.055,57 

Kolonne 1 (fordring i alt) . 110.392,25 

Side 1 
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" Afgift: kr. 
kr. 

l.400 
2.000 

[ nit: kr. 3.4()(} 

Akt: Skab nr. 
,, 1Uf~ kil~ ar 11nl!ly:i,uini;~11111urc1) 

Sælgerpantebrev - ('-'ti kr)ils) 

Ejerlav: 
Matr.nr.: 

Udbyovcr By. Udbyncdcr 
35-a Anmelder: 

Gade <1g husnr: Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Pantebrev 
Debltors 
navn og bop:cJ; 

Kretlilors 
navn <IG bopæl: 

L~nCI~ storrctse: 

Ucnlc- Ol\ 
l>elnlings1·ilk:\r: 

Morten Nørgård Jensen 
Louise Giltofl Jensen 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

erkender herved at skylde 
BRFbank A/S 
Klampcnborgvc] 205 
2800 Kgs. Lyngby 

Digitaliseret 
BRFkredit 

Team Tinglysning 

3~rlco, dfffr 
Klampenborgvej 205 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
Telefon 45 93 45 93 

t11h. nr.: 00.24041.0 Jlff 
Ejtl. ur.: 601-344-~054 

ORIGINAL 007466 n4 0000.0025 J 3, o~;. 2003 l 
3.400,00 

130.000,00 kr. 

Pantebrevet forrentes fra 11.04.2008. Der betales en fast årlig ydelse på 8.8500 % nf 
hovedstolen, eller kr. l J .505,00, hvoraf 8,000% p.a. af det til enhver rid skyldige beløb 
er rente, medens resten er afdrns. 

Den årlige ydelse betales over 4 terminer med kr. 2.876,25, hver den J 1/3, I I !G, 11 /!Jog I I ti 2, 
fersie gnng <len I 1.06.2008 for det da forløbne tidsrum med kr. 1.917,50. 

Debitor kan ved skriftlig meddelelse, som skal være kommet frem til kreditor senest sidste hverdag 
(eksklusive lordng) i november, i stedet for den fos1e rente vælge variabel rente. Den variable rente 
Iasrsæues hvert år pr. 11/12 • gældende fra 11/12 til genncmsniuet af 12 måneders CIBOR renten 
noteret i perioden 1/12 Lil 10/12 (begge dage inklusive) med cl rc11te1illæg på 3.000 % 

Forrentes pantebrevet med en variabel rente kan debitor ved skriftlig meddelelse. som skal være 
kommet frem til kreditor senest sidste hverdag (eksklusiv lørdag) i november måned, vælge fast 
rente. Ved ændring af forremningsmåden til fast rente fastsættes denne hvert år pr. 11/12 - gældende 
fra I I /12 • til den pr. 1112 i Finansrådets pantebrevsstatistik offentliggjorte kreditorrente (oprundet til 
nærmeste 1/4 %) på pari pamebrcve - med længst mulig løbetid og med pant indenfor maksimalt 95 % 
af handelsværelien hvortil kommer et rentetillæg på 1.75 %. 

Uanset hvilken rcmctype - fnst/vari11bcl - debitor vælger, ændres pantebrevets årlige ydelse samtidig 
med renteændringer. således at den oprindeligt fastsatte udløbsterrnin l 1/12 2037 altid fastholdes. 

Såfrem; 12 måneders CIBOR renten eller Finansrådets pamebrevssuuisrik ikke indeholder en relevant 
rentesats. reguleres renten fremover for så vidt angår CIBOR renten som et gennemsnit af tilsvarende 
pengenmrkedsrcnrer, og for så vidt 1111går remen fra Finansrådets pantebrevsstatistik som ~enncm 
snittet af den rentesats pit tilsvarende pantebreve, der stilles af de 4 største pcngeinsrhutpaptebrevs 
handlere i Danmark. 

Pantebrevet har en løbetid på 29 år. Digitaliseret 
BRFkredit 

Team Tinglysning 
NO. B011ælsforan1!1·lng~k•I meddel~~ til kreditor. · 
Ved forsinker bc1aling ar renter ng afclo'al,! k~11 lmtli1or rurlangc hpitak:11 i11dMe1. . ~ir.ls1c side, punkl 9a. Side I 

RF red

E......»

…. ..

mu .. ....

...…-

....……_.._…,,……, …...…........……. .….. ……

M.... .. . .... A.. ;… ..

.. : ..... ..……………...…

.. ... ......n.....…_ ......

…...….. u...…

… M…...

u.…..”

.… …...

umma Km lm!!!
…..msssga

|: ullseret
Pantebrev

mu...…

v.....unglysulm ;;7: $$$.”
...… …... ……

......c......…...

u.…..)

…. .…..

..….m...…….
_

m……
m......m... .. m..…. u...…

…mmwm
……

.... x.. …...

m…...

m...… m... .. .. .. …. W...... ......x... m.... . .m . ..

...….… ...… .. m… …. mu...... ..a..............=…........
.. … …... .… _ ......

.… .… ,...... ...,... .... . ..… .... .. …... .….. . ... . ... . …. .. …...

…,"… ..mm...…..……..….……., ….”

...-...... m.m….. .…....._..…... W...… .….. …. . .....…. ...,...

..»..m... ..…. .…… ,…... .. .… |... .… ..... u...... ..…. o... ...... .…..

...um,…» .. ..... W…... .….. ....mm...... .. ..….mmm...

...… . ...… ...... W.:...uu... ......mm. .…..xgm rm ..

…… ......M .... _. ...… .… ... m......…... m…... u…... ….

.….. …. W...…m.…....,.......... ........………......u_

…. .... ...…»»:me… …. .……….……» .. ….. ……
... ..... .. .. .. .... . m.…..M.....mm... ...um,……….………4....... ..

..…. . ...umw...…_…...... ................….... mu…...m.» ..

..….….....…..……. …......… . .. ..

.…m...……… .../u...... _ ...… ...... ...… …...m. ......mmm…
...,…...nw ...… .. .... ...…” .….. ”.….. .....…. ....……

n.….. .. ...…mm m......r......…..…...m.....,... .…..k.……...…

..…. m...… .… ..….1...…. .….…. ...… .…m...... m.m..…»

..…mW..." .,]...…….. …. m.…..m. ......m..…...... ,……

...... .m...…... .. ......” ......m. .. n..... .... . ...... .…...........….…

.. ... . .…..

Dlgutalnseret
nm....

ya... _nugrysniny

m..…. .. .. ...... .. ==: ..

Tuam… ;

42



P,mtcbrcvct indestår fra kreditors side uopsigeligt Ira ejer til cicr indtil udløb. 
Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist med J måneden; varsel. 

Den pautsnne 
rjcndoin: Udhyovcr B)·, Udbyncdcr 

35-n 

Opr,-~l<cndc 
pnnlcrtl cfic1·: Kreditor I l<w•~l,11,1 

BRFkrcdit l. 086. ooo, oo kr. 
Obligationslån med mulighed for afdragsfrihed 

til ri Jl,3 
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Særli~c 
,~1,111111clscr: 

,f-'.ltdli11~ir01·- 
"'"'""~'"...i.• Ved enhver ændring mellem fost og variabel, henholdsvis variabel og faM forrenrning af pantebrevet 

skal debitor indbetale krediror el ckspc:di1io11s2ebyr på kr . .300.00. Gebyret opkræves i forbindelse 
med Isrstkommcnde termin efter ændringen. Kreditor kan til enhver tid med et varsel på 6 måneder 
ændre gebyrets størrelse. Der kan ikke foretages ændring i forrentningsmåden. hvis der er restancer 
1>å pantebrevet. Ændring i Iorrcnuilngsmåden kan først ske. når provenuet fra pantebrevet er udbetalt. 

1:irr<1<111-, Ved ethvert e;ietskiflc erlægges senes: 3 uger efter. a1 endeligt skøde er tinglys1 uden frist og 
udlevere, fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter cjelldommens endelige 
overragelse, et ejerskiftegebyr på I % af restgælden på overtagelsesdagen, dog min. kr. 
500,-. Manglende eller ikke rettidig be1aling af gebyret, sidestilles med manglende eller for 
sen betaling af cjcrskifteafdr.,g. med heraf følgende konsekvenser. 
Overdragelse eller overgang til medejer. ægtefælle. registreret partner, livsarvinger eller 
samlever af samme eller modsat køn, hvormed der i de seneste 2 år har været etableret et 
ægteskabslignende forhold med fælles folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte. 
Ved ejerskifte 1il e1 aktie-, anpans-, komruandit- eller lignende selskab, kan kreditor ifølge 
pantebrevet kræve, al selskabets hovedaknonær/hovedanpanshaver tiltræder gældsovcriagelsen 
som selvskyldnerkautionlst. 
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor de samme frister, som ved 
erlæggelse af ejerskiftegebyr. 

0"1...,"'"''l!' Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån. også til forhøjet rente og forlænge, 
løbetid (max. 30 år). dog ikke indeksregulerede. stående hin og lån i frcmmccl valuta, bortset fra 
hin i Euro, mod ar neuoprovenuet, i del omfang del ikke anvendes 1il hel eller delvis indfrielse nf 
foranstående. forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette pantebrev. Hvis 
paruebreves opdeles i sideordnede pantebreve, skal afdrag fremkommet ved omprioritering fordeles 
forholdsmæssigt på pantebrevene. 
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan ud over udgifter til indfrielse af foranstående lån (ekskl. 
renter) medtages omkostninger til tinglysning, eventuelle andre udgifter til det offentlige, 
gebyr til pengeinstitut snmt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående. efterstående 
som nærværende pantebrev, omkostninger til reelkreditinstitut, dog ikke differencerente, 
Endvidere respekteres ornprioritcriugssalær til medvirkende ejendomsmægler eller advokat. Alle 
omkostninger l forbindelse med ekspedition af rykningsklausul, herunder vurderingshonorar til 
ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, (p.1. kr. 750,00) betales ar 
debitor, 

Ih.ok nr ,b.tr~ .. ""''""'' .ni,..~, Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales rente af afdrager til betalingsdagen. Ethvert 
ekstraordinært afdrag betales med 3 måneders varsel. 

... ~!~~' Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således ;n 
den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 
gamle restgæld, hvorved pamcbrevets løbetid forbliver uændret. 

11,q,:M, Såfrcm1 pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, sparekasse-, ststs-. rentetilpasnings-, 
eller realkredhlån med variabel rente, skal del uden særskilt påtegning respektere ændringer 
i renten for disse lån. 

il::.:;f::.' Pantebrevet respekterer op1agclse af lån i rcalkrcdirinstilut, dog ikke indeksregulerede lån, 
~tåcndc lim. lån i fremmed \'aluta, bortset fra lån i Euro, til dækning af udgifter til varige, 
vænliforøgcndc om-felter tilbygninger på nedenst~en<le betingelser: 
Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal med fare en tilsvarende værdiforøgelse af ejendommen. 
Værdiforøgelsen af ejendommen skal dokumcmeres ved en vurdcting af ejendommens handelsværdi, 
foretaget af en lokalkendt stmsautoriseret ejendomsmægler, som er godkend I afkreditor. Vurderingen 
skal indeholde en beskrivelse af del udførte ar~jde og den sta1sautorisercdc ejendomsmægler skal 
efter arbejdct5 udførelse for.::tageen færdigmelding 1il krecltor. 
Debitor skal have de 0kcmomiske forudsætninger for at sidde i ejendommen efter oprngclse af nyt 
lån. Der skal foreligge tilfredsstillende dokumentation herfor, herunder senes1e lønsedler og 
årsopgørelser til godkendelse hos kreditor. 
Alle omkostninger i forbindelse med ckspedilion af rykningsklausulen, herunder ,•urderingshonornr 
til ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr for udfærdigelse afl')'kningspiitegning (p.t. 
l:r. 750,00) betales af debitor. 

• • , •- •••, ••• • fl•---••••• -.,•.,••••-~-,----d-•--•----------•---••----•------•--••~••• ,,_._._, , ,.._•-•-• --•-••"' •----•------ 
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SærliJlc 
b0l!le1'1111cl~cr: 
(fortsn1 fra sif!r .,) 

S.n-tll:<' 
1
"'

1
""'"'"'"'' s· r t h . . I .. . . · . ""'•'.i••lrllii..""""" a remt pante irevet ar pant 1 en ejer ~1hghcd, kan kreditor forlange knpllalen indfriet, såfremt 

ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles 
bankgaranti for pantehrevcrs terminsydelser i lejeperioden. Bestennuelscn gælder dog ikke. hvis 
udlejning sker 1il familiemedlemmer i lige linje. 

T~~•,.d•k~•~11~ Såfremt dchiror inden det fyldte 65. år enten afgår ved døden eller varigt mister 2/3 ar sin 
arbejdsevne, er debitor berettiget til at undlade at betale de næste 4 terminer. (Delvis 
ydelsesfri1agelsc). 

Afdragsperioden forlænges ikke ved ydelscsfritagclsc. og de efterfølgende terminer ændres ikke som 
følge af Irltagelsen. 

Ved dødsfald inden for en periode p,i 2 ar efter udsicdclscsudspunktet (defineret som tidspunktet ror 
første forrentningsdato på pantebrevet) er debitor dog beretuger til at undlade at betale samtlige 
resterende terminsydelser, idet restgælden bortfalder (fuld ydclsestriragclse). 

Anmodning om ydclsesfritagelse skal indgives til kreditor hurtigst muligt ener den indtrufne 
begivenhed. Kreditor er berettiget til a, kræve fornøden dokumentarien fremskaffet. herunder hos 
debitors læge. Ydelsesfritagclscn træder i kraft fra og med første ordinære termin efter kreditor 
har anerkendt anmodningen. 

Såfremt nærværende pantebrev har 10 debitorer, anses begge for omfattet af ydclsesfriragelsen. Ved 
del vis ydelsesfriragelse gives dog kun fritagelse for 10 terminer. såfremt kun en af debitorerne 
opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Såfremt begge debitorer opfylder betingelserne opnås 
ialr fire terminers fritagelse. 

Hvis betingelserne for at opnå fuld ydelsesfrltagelse c1· opfyldt for en af debitorerne på et pantebrev 
med to debitorer, reduceres restgælden og de fremtidige ydelser i resten uf pantebrevets løbetid med 
50%. 

Såfremt pantebrevet har mere end 10 debitorer, ndminisueres bestemmelserne om ydelsesfritagelsc 
som om, pantebrevet alene har de 10 debitorer, der er anført i pantebrevets tekst. 

Renen til ydclsesfriragelse kan for hver debitor kun opnås en gang i pantebrevets løbetid, og retten til 
ydclsesfritngelse pr. debitor bortfalder derfor automatisk for fremtiden, når fritagelsen er opnået en 
gang for den pågældende debitor, og delte uanset at der pli ny måne indtræde cl grundlag for hel eller 
delvis ydelsesfritagelse. 

Debitor er dog ikke bereuiget til ydelsesfritagclse. såfrenu debitor er i restance pa tidspunktet hvor 
fritagelsesbegivenheden indtræffer. Ved berigrigelsc 11f restancen træder renen til ydelsesfritagelse 
på ny i kraft. dog kun for begivenheder, der indtræffer efter berigtigelsen. 

Uanset foranstående, berettiger følgende begivenheder ikke debitor til ydelsesfritagelse: 

Begivenheder, der er en folge 11f krig, krigslignende forhold. borgerlige uroligheder, jordskælv. eller 
andre naturforstyrrelser, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, epidemier eller 
begivenheder rrc111knlclt af debitor med fortsæt. 

··•-------·-··-·---~--·-···-·-·-·--------···-·-·--·· ,,., __ ., ... , .... ·-····- .. 
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Særli11c 
hcsltlllllt~l~cr: 
(forlsa< fm side ~) 

Respekterende 
servltuttere Med hensyn til de ejendomruen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens 

blad i ringbogen. 

I avrigt gælder Justhsministcriets nedenstående pantebrevsformular A. 

Dato: 

Underskrives pamcbrcver alene 11f een debitor, og der ikke er samtykke til pantsætningen af en 
eventuel ægtefælle, erklærer jeg al være ugift, eller lll ejendommen ikke er omfanet ar lov om 
ægteskabets retsvirkninger å 18. 

li11dcrskrirt: JY\C("te.o D/4-~cJ~_ <hou ,'>f' . .&l tcf±_k(\~("\ 
Moncn Nørg;ird Jensen -J Louise Giltofl Jensen 

Undertegnede samtykker i pantsæmingcn: 

··-·------···· .... -------- 
(Underskrlf) ar ikke debitor, hvis samtykke er nødvendigt til pnntsætningcn 

\'itt~rllghcds• 
,·i,h11?r: · Til vi!lcrliehed om ægte underskrin/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes 

myndighed: 

Navn Maiken· Hansen--· 
S - ~t~)saul ejendomsmægler & Valuar MDE: 11mm c,, • ~ ~ --···- uanr8v'uJ .,.,,,------- 

9550 Mariager 

Navn _ 

Bopæl 

--Glaus--Holm------- 
EJenoomsmæg1erai,s. 

Stilling ----~RiaaRnd~e"'r:&""'"'Ail't-J-+1-->3---- 
9550 Manager 

Bopæl 

Udover underskrift skal vitterlighedsvidnerne påføre navn, stilling. posmr, oy. by med blokbogstaver, 
~å de kan identificeres. 

Vitterlighedsvidnerne mit ikke være i familie med debirorterne) eller nåndpaursæuernc. 

Tinglysniugspåtegniuger: 

____ ,.. , .. __ ...... --, ··-··-··----·-- -·---··-·······-· .. --•---· _., . .. --·· ... --- .. ·--·- .., - -----·----·--- ---------------··· ...... _ ··- - , ....... 
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Justitsministeriets pantebrevsformular A 
I. Betalmger efter <kue pantebrev sknl !\kc portofrit på kreditoo bopæl. som er .111fort p.i side 2. eller p~ c1 ,u1de1 ~u:tl 

i11de11 for lalldcls grænser, der opgives ar kreditor. 
2. Alle betalinger er reuklige. når de sker senest 7 dnge efter lorfal<lsdagcn. for 1enni11she1alinger senest 7 dai:e eller fl'lrMe 

1ermin~g. l·h·is rorlålds<lai,:cn cllcr ~kl~1e rcuidil,lc 1>c1alings<lag falder på en helligdag. en larda~ eller gnindlovwa1,?.en den 
5. juni. utl.sl,.-ydes tlagen til den li1lgc1Klc hvcnlag. Pli samme måde udskydes udlab~agcn for alle fris1er efter nærværende 
pantebrev. l11tlhc1ali11g inden lor nvennævnre rri.~, ril et pengeinstiuu her i lanllct. bonse: lh1 Grnnlaml. til befordring ril 
he1alillll,~,;tcde1 er rcukhg hctali,ig. 

~- Ophæve, 

4. Dchimr har pligt 1il al 111xlcrtc11c kreditor 0111 boJla!L,torandring. Sådan uoderretrnog kan ikke :-1:.c p.'1 en her.iling~hlankc1. 
såfremt cle1 ofblankc\le115 tclm frcmgk a1 mcodclclser 1il be1aling.~mod1agercn ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor. 
herunder np~igtl<e. lmn nl<cnclc~ tit eller li-en1~ænc~ f1:1 den 11r dcliitor serest llply~1e bopæl uanser hflpa•l~foran,JrinJl. 
medmindre kreditor er hcl.:end1 n~ debitors nye hopacl. Bli\ler kredkor opmærksem på. al en opsigel.o;c som tølge af 
en hoi,ælsforandring ikke c1· kommet frem 1il debitor. ~kal kreditor straks give dcbitm meddelelse om opsigelsen. såfremt 
debltors nye bopæl frefl\går af folkeregisteret eller an<len re, tilgrengelig kilde. 

S. (~Jnlct omfimer <len faste ejendom med tllhchor eller 1inglysningslove1L~ §§ J7 og JS. indtæglcr. hclluulcr lej<! og 
lhrpngtningsafgilier. ~amt crsiarnings- og ror!;iktingssummer. 

6. Dehilor forpligter sig til lll holde J'13UICI hd1arigt hriindsikrc1. sMcdcs :11 hctingel~CTIIC i Hnm\slilsyncl~ bekcn<hgHret~ 0111 
mi11inmmsbc1ingelser for forsikring~~cl~kabcrs 1egnini: nf hygning~branclforsikring c:r opfyldt. 

7. Krc.:dhor har pm11crc1 for km" ili>lge pa111chrcvc1 p.-\ hc1aling af kapital, t·c111er og andre rclclser ar 1ilsvarendc k.ir-c1l;rer • 
hcninclcr acJministrntionshidrag og kau1ion~lilt:1ikringspr.emicr - morarenter og gel>yr efter pkt. 8. Kreditor h.Jr end,iderc 
palllcret lor omJ.:os1ningcr. ~om med fojc er afbold1 ved opsigelse. imldriveL~e. hcrii;tigel~ af gæld,;ovenagcl(C :i-am1 til 
l'are1agelse af kreditors inrcrcssc i tilfo:ldc af rc1s~krid1 mod pan1e1 l'm antlcn side. for så l'idl øngAr udenretlige inka:,;.~o 
omkos1ni1\gcr. hat kreditor panteret for tic omkoslllingcr. der tun kræves bctall i overensstemmelse med reglerne i lov n111 
renter ,,c<J lorsinkcl hci:ilinr, mv. og ikn i mcdfor af loven udsrccllc hekcndtgørcl:;e nm uclc11rclligc indrivcl~csoinkos111inller 
i unledning ur K1rsinkc1 he1,1 ling. 

8. Kapiralcn forfalder ikke \'t'd c,ic1-i;kine. nicthnindre andel er vc1.llagct i pumebreve1. Kreditor sk.tl underrcuc.~ 0111 ctlwcn 
ejctsl:ilit: og lmn forlau~c. a1 deu nye ejer hcrigcigcr gældso\'ertagcl~c lillllll 11.0mldi.:r omkosu1i,1gcrnc derved. Underrcncs 
kreditor ikki.- om cjerskllic1 se11es1 '.i uger eller. ae cndcllgt skøde er tinglyM utlcn rri~• og 11dtc,rcrc1 1i11gly~11ing.~kon1ore1. 
kan hun. når ht'lc lm1?i1alcn indestår u.111~ct cjer~kirlet. forlanllc e1 gebyr p;i 2 pcl. arpantehre\'ets rcsrga:ltl. ting lmj~t 300 kr. 
Hvi~ del er ved111ge11 pa1111:hrc1•c1. :n kapiwlcn heft eller delv~• forfalder ved ejer!ikiflc. ~kat oeialing 5ke in!len .s.1mme fri~t. 
dog sene-si J 111.incllcr clit:r ej.:n<lmnmcnsc cmll:ligc nvcrlilgcl5e, jf. pkl. 9 r. 

9. Uanset op~igcligheu eller opsigelsesfrist Iran kreditor forlange kapimlcn indfriet i tolgcnde tilfælde: 

a) hvis rcmer eller nfdrng ikke hL'talcs :-cncst si!lstc rcnidigc bcmling~d;ig. IJcl er <log en hctingclsc for. al kupilalcn kan 
lilrlange~ i.11dfrie1. :u c.lchilDr ikke har hu!ah renter og afdrag ~enes! 7 dage efter. al ~kriftligt plikrav herom er al'...c11d1 
clle1 frc111sn1. Krcllium: pllkrav skal være afgivet cficr ~ids1c renitligc hcuLlingsd:rg og skal ud1ryl.:J:.clig1 angive. at 
kapilalcn kan lhl'langcs 111clfric1. lwi~ rcmcr og ufdrati ikke be1:1lcs inllen rrL~1c11s udlob.jr. hcrvcll pkt. 2. 

h) hvi~ hygninger af væscndig bcl)'clning ror pameL, værdi nedrives.. uden at <ler er s1ille1 hetryggentlc sikkcrlwtl. 

c) h,•i~ pa111c1 i ovrig1 va-scmligr forringes eller ,•,mrngtcs. uden at der clicr påkrd\' stille~ bcrryggcndc sikkerhed. 

d) hvis debitor nægter kredilor eller d~mics illltlmægtig adgang til a1 clier~ pamc1. 

e) hvis debitor ikke på <)!Jfnrdring god1gnr. ar paillet er hehorigl brandforsi.l.:rel. og 

I) hvis el aftalt cjerskilicafdrag ikke betale:; reuidigt. jf. pkl. 8. 

10, Mcdmind~e ~odel er aftalt. forbliver pamcbn:vct ind~slac_nd_c i ejendo~nen i 1ilfæh.lc af1:,ia11~.,.i~ktio11. hv:ad c!llcn llennc_ 
skyldes nushgholdelM: a(pantcbrevc1 eller nf 11ndre f(lrpl11m2elscr, lw1~ re~tancer og nw1ge lortaldnc ydeber I henhold ni 
aukt~m~vilkårenc? helales mdcn udll\hCl :tf de i di.~sc fus1sa11c rri~tcr. P.in1chre1'Cl!I hes1emmeli;cr <•m mislighol<lclse. herunder 
bcstc111melscrnc i pkl. 9, og 1ie.~1cm111cl~w1e om. al pamegækleu helt eller dch·i~ lbrfalder ved ejcfl<kine. kan i så fald ikke 
r.åoerjhe.~ afkmlitor. Thi~ auklion~koheren sælger ejendommen inden I ~r eflcr den endelige 1vangi;auk1ion. hctragtcs delle 
ikke som cjer~killc. 

-···-·······--«·•-· ··••-'·-··-··"- -----····---- .. -------------·· . - ·-- -·-····-·--·•····· - - -···· .. --··-- ·--· .. 
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*** * *** Side: 7 
* * * 
* * *** 
* * * Retten i Mariager 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Akt.nr.: 
68 A 641 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 130.000 
Vedrørende matr.nr. 35 A, Udbyover By, Udbyneder 
Ejendomsejer: Louise Giltoft Jensen m.fl. 
Lyst første gang den: 13.05.2008 under nr. 
Senest ændret den : 13.05.2008 under nr. 

4107 
4107 

Anm: 

Allmeldef. Rriaecr,t 
PRODUKJSERVla 

Klampenborgvej 205 
DK-2800 Kgs. lyngby 

11f. 45 93 45 93 
TI annulla1ion af retsanmærtcn lnger Pantebrev Totalkredit, Dkk 871.000 

Ejerpantebrev med medd Østjydsk Bank-Havndal, Dkk 147.169 

• 
• 

Retten i Mariager den 27.05.2008 

…a,-Mt
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*** * *** Side: 8 

* * * 
* * *** 
* * * Retten i Mariager 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Akt.nr.: 
68 A 641 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 130.000 
Vedrørende matr.nr. 35 A, Udbyover By, Udbyneder 
Ejendomsejer: Louise Giltoft Jensen m.fl. 
Lyst første gang den: 13.05.2008 under nr. 4107 
Senest ændret den : 02.06.2008 under nr. 4812 

Foranstående retsanmærkning annulleres. 

Retten i Mariager den 18.06.2008 

<ikdll 
Anne Marie Thlsted 

6-5
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Allonge 
Til pantebrev opr. kr ,.: 130.000,00 

med pant i ejerlav : Udbyover By, Udbyneder 
matr.nr : 35-a 
beliggende : Udbyovergade 2 
debitor : Morten Nørgård Jensen 

Ptb.nr.: 00.24041,0 

Side I 

Anmelder 

Nærværende pantebrev til rest pr. 11.09.2011 kr. 125.706,31 transporteres 
med vedhængende renter til: 

ARP Halkin Martgage Funds PLC 
sub fund Danish Martgages A 
c/o BRFkredit Bank a/s 
Klampenborgvej 205 
2800 Kgs. Lyngby 

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

Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uforandret gældende. 

sign Stig Jensen 

Aune: ;… /
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… ……….… … !… …… …… … cs, .: … s……mx

y……mu …ng m…»)… m…… ……de …ae,…
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, tinglysningssvar_97083f99-760d-4ebf-a7a8-c32d7ab593e3.txt 
------ ---,:-=====-=---================= 

PÅTEGNING 
----------------------------==-=================~=--==============------ 
DOKUMENT SOM PÅTEGNES: 

Kreditor: 
Hovedstol: 
Dato/løbenummer: 

BRFBANK A/S 
130.000 DKK 
13.05.2008-4107-68 

TRANSPORT 

Udtrædende kreditor(er) overdrager rettighederne 
efter dokumentet til kreditor(er) som indtræder. 

KREDITOR: 

Arp Halkin Mortgage Funds Plc 
sub Fund oanish Mortgages A 
c/o BRFKredit Bank A/S 
Klampenborgvej 205 
2800 Lyngby 

underskrevet i henhold til 
anmelderordning af: 

UDTRÆDENDE KREDITOR: 

CVR: 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder. 

ANMELDER: 

CVR: 

Kontaktoplysninger: 

sendes også til: 

Anmelders sagsnummer: 

BRFKREDIT BANK A/S 
Klampenborgvej 205 
2800 Kgs.Lyngby 

vedr. TL § 49c, stk. 2 - Erklæring om anvendelse 
af anmelderordning på debitor og 
kreditorrettigheder Anmelder erklærer i henhold 
til Tinglysningslovens§ 49 c, stk. 2, at det 
digitale dokument hidrører fra den, der ifølge 
tingbogen er berettiget til at råde over den 
pågældende ret, eller er udstedt med hans 
samtykke, og at han har forpligtet sig som 
anført i det digitale dokument. 

BRFKREDIT BANK A/S 
Klampenborgvej 205 
2800 Kgs.Lyngby 
13409900 

BRFKREDIT BANK A/S 
Klampenborgvej 205 
2800 Kgs.Lyngby 
13409900 

e-tinglysning@brf.dk 

rwt@brf.dk 

601-344-5054/rwt/60/lOA 
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• tinglysningssvar_97083f99-760d-4ebf-a7a8-c32d7ab593e3.txt 
TINGLYSNINGSAFGIFT: 

Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

0 OKK 

0 OKK 

=====================================================;========================== 
RESULTAT AF TINGLYSNING 

================================================================================ 
EJENDOM: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

STATUS: 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
udbyover By, udbyneder 
0035a 

Tinglyst 

TINGLYSNINGSOATO: 

11.10.2011 08:30:16 
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Maja Frandsen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Tina Nisbeth Fosborg <tinafosborg@jyskebank.dk> 
7. november 2022 15:07 
Randers 
Dit J.nr. 99047 /vores ref. 1948049 - ejd.nr. 601-344-5054 - ejendommen 
Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

Jyske Bank anmelder følgende tilgodehavende pr. auktionsdagen den 11.01.2021 ved Retten i Randers 

vedrørende ejerpantebrev stort 147.169,00 kr. 

Kolonne 1: 

Kolonne 4: 

Kr. 

Kr. 

14.641,23 

14.641,23 

Jeg beder dig sende salgsopstillingen til os med henvisning til sag nummer 1948049. 

Venlig hilsen 

Tina Nisbeth Fosborg 
Rådgiver 
Inkasso Privat 

Cl J y s K E BAN K 
T +45 89 89 77 17 
Klampenborgvej 205 I 2800 Kgs. Lyngby 
Jyske Bank A/5 I CVR-nr. 17 61 66 17 

Beta I med mob i len - det er nemt,_h u rJ;jgj;_Qg_ sikkert 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager marlen ved en fejl, beder vI dig informere os om det hurtigst muligt og slette den uden at videresende 
eller kopiere indholdet. Vi anbefaler, at du sender fortrolige oplysninger til din rådgiver via e-Boks - se vejledning her. Vil du vide, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger, så se vores persondatapolitik her. Ønsker du at klage over Jyske Bank klik her. En klage kan også indgives til Det finansielle ankenævn eller EU 
Kommissionens online klageportal ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl I et andet EU-land. Angiv martadressen 1wid1sk@jyskebank.dk 
ved indqivelse af klage. 

Fra: Maja Frandsen <mfr@Lou.dk> 
Sendt: 7. november 2022 14:22 
Til: Inkasso Privat Realkredit <lnkassoPrivat@jyskerealkredit.dk> 
Emne: J.nr. 99047 ejd.nr. 601-344-5054 - ejendommen Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

Hej 

Til orientering er ovennævnte sag berammet til tvangsauktion onsdag den 11. januar 2022 kl. 10.30 ved Retten i 
Randers, jeg skal derfor venligst anmode om en opgørelse pr. auktionsdagen. 

Det bemærkes, at Jyske Bank A/S har tinglyst ejerpantebrev stort kr. 147.169, som I ligeledes bedes fremsende en 
opgørelse for. 

Med venlig hilsen 

Maja Frandsen 

:

juiml
_

"INJB-åimél'i'1'rnwv
;'J-u'hi E'B
'O—dh

L"_|:h—| 'WIrL'—l-I rriF-M—l'q' …-

-1'..-w.-.'b:.nl ::.-no_g

gå!:

&”?r—Eä'sr ufrnd-rvnidr- LLi-ng—nfmll ". x:: nr:? :=- EM.

amm-ÆÆILHJL'ÆLI'Z:

L'r-f. 1: . 11331

LLu-Jo; 'i-c. lUm

:.u'u.L.;-mn1_gp11':l-Ln-rm uf-L-æ-rg-LT-L'aq—n—u-IM lui.

unl—

E""—
…

5 Jun nun

'—-..|-|'> . 'ly

liv'" utll klinik. lb"
MMIUFI'LhW-I'HF' ||

upgu I_IJLIJ _MB—Wf Uhre !

::..". Æl— Li||—,'—.|=- '-_ l-u' --- i-

l—HW—riuC_:"'1-IE|_—- r'få—Æ'lääm-gä3t

mm-1' _|”'I

_

…-

ani,! menu:&hmmm…: -:I:- nm"

&

F-m-ll'mnéblv-F D'AuJJAæ-Jq-I-t-Lu- JJLJLI. inu-
ME—ln— ..ä-avuJAr unu- gmn -,|rl.l..-..|.r.

m…nz—m.—_u-nm…mz .4. |a. anv'ms- .nwi—u—ua—

mn

WW "|||"

ll… I"'n'-'m

…. …… ro…… :unamsborqmyskebank …

1 ……mm 15131

Rana…

»… , … mu …… … m…; …; … …… sw _ mm……

u……gmu asm H……»

J…: 3… m…… fnlgcndclvlgudchnvcndc pr nukunmdngcn den I; et zuzl …: Ramm nmd…

udmunde ejewpamcbwv sion … 169,00 kw

Kolonne | Kr IA søm:

Kalunnzl Kr 14 541,23

Jeg hed:: mg sende ialgwpsullmgql … … med henvlsmng … ;……,… mx…

v…q nus…

n... mmm Fubori

Rådqwer
……) v……

i?; JYSKE BANK

……Mme, … 1 …… ……

.mesmm …… 17

…,»…mm ”…,… …… U……

n …»…me x…»

Sendt: 7 november 2021 N 12

v. nkaxsaanamealk-equuk s…»… skeruwrvdwldb

s…… … 99047 … nr WIVZÅAVSGSGVder-dummen Wwwevpdel, wo u……

»…

Ydunenltvmgermennzvmesng berammmmngsaukmnnnseagæn " ”m.m… mmm ……

mm… 151 ;… am…mm anmod: …. =… …qu … mmm…

ne: k…… mlysu …… »… zmwgqtmnnlmmsm w … m, … 1 Wdzms beds msg… =…

anvelse Fur

Med …w m…

mm mm:…

53



Maja Frandsen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Vedhæftede filer: 

Michele Vissing Pedersen < miol@kammeradvokaten.dk> 
14. november 2022 14:25 
Maja Frandsen 
Hanne Mejborn; Karina Winther Jørgensen 
Vores sag 4025875 - Jeres 50016003 - Udbyovergade 2, 8970 Havndal [PS 
ACTIVE.FID1377565] 
Restanceopgørelse - Randers Kommune pr. 11.01 .2023.PDF; 4025875 - 
Inkassoskrivelse 11.11.2022.PDF; signaturbevis.txt 

Kære Maja, 

Vi er af Randers kommune, blevet orienteret om, at I har begæret ovenstående ejendom på tvangsauktion. 

Vi er blevet orienteret om, at tvangsauktionen er berammet til 11. januar 2023 

Vi skal hermed meddele, at vi repræsenterer Randers Kommune vedrørende inddrivelsen af ejendomsskatterne. 
I bedes venligst meddele vort kontor, hvis auktionen aflyses. 

I bedes venligst tillægge vores inkassoomkostninger samt gebyr for indgivelse af tvangsauktionsbegæring oveni 
i restancen fra kommunen. Vores omkostninger udgør samlet kr. 1.350,00. Jeg har vedhæftet en kopi af vores 
inkassoskrivelser samt restanceopgørelse fra kommunen. 

Vi kan oplyse at til brug ved indbetaling af restancen kan konto i Nordea A/S, reg.nr. 2191, kt.nr. 8011 707 786 
anvendes, med reference j.nr. 4025875. 

Vi imødeser tillige en kopi af salgsopstillingen. 

Såfremt ovenstående giver anledning til bemærkninger, er I velkommen til at kontakte os. 

I bedes venligst bekræfte modtagelse af denne e-mail. 

Med venlig hilsen 

MICHELE VISSING PEDERSEN ml 
EJENDOMSMÆGLER 

M +4561245161 
@ MIOL@KAMMERADVOKATEN.DK 
W KAMMERADVOKATEN.DK 

Poul Schrnith 
KAMMERADVOKATEN 

Sådan håndterer vi dine personoplysninger 
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Michele Vissing Pedersen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Karina Winther Jørgensen < Karina.Winther.Jorgensen@randers.dk> 
14. november 2022 13:50 
Tvang 
Jeres ref.nr. ? - ejd.nr. 37073 - Udbyovergade 2, 8970 Havndal - vores ref.nr. 
50016003 

Filing Date: 14-11-2022 13:55:00 

Til orientering kan jeg oplyse, at advokatfirmaet Lou har begæret ovennævnte ejendom på tvangsauktion og 
auktionen er berammet til 11. januar 2023 ved Retten i Randers. 

Jeg skal derfor venligst bede jer anmelde vores krav pr. auktionsdato og kravet kan opgøres som følgende: 

2. rate ejendomsskat 2022 
Renter og gebyrer pr. 11. januar 2023 
I alt 

kr. 
kr. 

3.186,23 
1.026,50 

kr. 4.212,73 
Der tages forbehold for at kravet vil kunne blive ændret som følge af reguleringer. Der på løber yderligere renter pr. 
påbegyndt måned og indtil betaling finder sted. 
Eventuel indefrysningslån fremgår ikke endnu, men forfalder ved ejerskifte. Derfor tager Randers kommune 
forbehold for dette -yderligere oplysninger om eventuel indefrysningslån kan fås hos Ejendomsskattekontoret tlf. 
89151854. 

I bedes venligst kontakte Maja Frandsen, advokatfirmaet Lou, tlf.nr. 9135 6722mail: mfr@lou.dk vedr. ovennævnte. 

På forhånd tak. 

Venlig hilsen 

Karina Winther Jørgensen 
Sagsbehandler 

Randers Kommune 
Betalingskontoret 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 

24277891 
Karina. Winther .J orgensen@ra nders. dk 

www.Randers.dk 

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig. 
På https://www.randers.dk/databeskyttelse kan du læse, hvordan Randers Kommune behandler dine 
personoplysninger. 
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0 Ve r b I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Resume 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 /11 2022 

Rapport færdig 7 /11 2022 

~ --=--- ERHVERVSSTYRELSEN 

Ejendommen 
Ejendommens adresse . . . . . . . • . • . . . . . . . Udbyovergade 2, 8970 Havndal 
Matr.nr....... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . 35a Udbyover By, Udbyneder 
Ejendomsnummer: . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 037073 
Kommune:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . ..... . . . . .. .. . . . . . Randers Kommune 
Antal samlet fast ejendomme: . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. l 
Antal matrikelnumre:...... . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . l 
Antal bygninger: . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . 2 
Antal enheder: . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . l 
Ejendomstype:.. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... Beboelsesejendom 
Ejerforhold:.. . Privatpersoner eller interessentskab 
Anvendelse: Fritliggende enfamiliehus 
Samlet grundareal: . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. 827 m' 
Samlet bebygget areal:. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 220 m' 
Samlet boligareal.......................................................................................... . 174 m' 
Samlet erhvervsareal: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . O m' 
Samlet antal værelser: . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... 4 

Bygninger 
BBR-meddelelsen. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ja, se bilag 
Energimærkning.. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . ..... C 
Tilstandsrapport... . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . Ja, se bilag 
El installationsrapport. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . Nej 
Byggesag......... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. Nej 
Byggeskadeforsikring . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . .. Nej 
Olietanke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . Nej 
Fredede bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . Nej 
Flexboligtilladelse . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... Nej 

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .... 1.533 kr. 
Ejendomsskattebillet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning.. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... Nej 
Ejendoms- og grundværdi.. . . . . .. . . .. .. . . . . . 760.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen , Ja, se bilag 
Huslejenævnssager.. . . . . . . . . . • . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . ..... Nej 
Arbejderbolig... . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. Nej 
Jordrente . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... Nej 
Statstilskud efter stormfald. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . Nej 

Planer 
Zonestatus. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Landzone 
Lokalplaner Nej 
Landzonetilladelser. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. • .. .. . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . Nej 
Kommuneplaner . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . ..... Ja 
Spildevandsplaner . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . Ja 
Varmeforsyning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . Nej 
Vejforsyning. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . Se bilag. 
Vej direktoratets projekter....... . Nej, se bilag 
Hovedstadsområdets transportkorridorer . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . Nej 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe".. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . Nej 
Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Nej 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold.. . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen. . Nej 
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..... Nej 
Medlemskab af spildevandsforsyning........ . . Nej 
Aktuel vandforsyning... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Privat vandforsyningsanlæg 
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 
Majaratsskov. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Nej 
Beskyttet natur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . ... Nej 
Internationale naturbeskyttelsesområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej 
Landbrugspligt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nej 

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

Rapport-ID 3464490a-4447-415a-bc95-ab71f19324db 
Nej 
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Beskyttede sten- og jorddiger .. . .. . .. • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . Nej 
Skovbyggelinjer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej 
Sø- og åbeskyttelseslinjer . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . Nej 
Kirkebyggelinjer Nej 
Klitfredningslinje..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Nej 
Strandbeskyttelseslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Nej 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Resume 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 /11 2022 
Rapport færdig 7 /11 2022 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

6- 

Rapport købt 7 /11 2022 
Rapport færdig 7 /11 2022 

For ejendommen 
Udbyovergade 2, 8970 Havndal 
Ejendommens adresse: 

Matr.nr . 

Ejendomsnummer: 

Kommune: 

Antal samlet fast ejendomme 

Antal matrikelnumre: 

Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

.... 35a Udbyover By, Udbyneder 

.... 037073 

. . . . . Randers Kommune 

Antal bygninger , , 

Antal enheder: 

.2 

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

Ejendomstype 

Ejerforhold:. 

Anvendelse . 

Samlet grundareal: . 

. Beboelsesejendom 

. Privatpersoner eller interessentskab 

......... Fritliggende enfamiliehus 

..827 m' 

Samlet bebygget areal .........•.. 

Samlet boligareal: ..... 

Samlet erhvervsareal: 

Samlet antal værelser:. 

.. 220 m' 

. 174 m' 
. ... 0 m' 

.. ... 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

• csr!7 ---=- ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID 3464490a-4447-415a-bc95-ab71119324db 
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RAPPORT 
Rapport købt 7 /11 2022 
Rapport færdig 7 /11 2022 

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 afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på https:/.L 
www.vurderingsportalen.dk/, såfremt disse er blevet frigivet 
af Vurderingsstyrelsen. Læs mere om processen på https:// 
www.vurdst.dk/nyheder/tre-vigtige-breve/. 

For ejendomme med de nye ejendomsvurderinger vil der 
fremgå "Ingen vurdering registreret" i rapportens resume og 
den seneste "gamle" vurderingsmeddelelse vil fremgå som 
bilag. 

~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID 3464490a-4447-415a-bc95-ab71f19324db 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

napport færdig 7/11 2022 

Indhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

Resume 4 

Uddybning af enkelte svar 

Økonomi ............................................... 8 
Ejendomsskat (grundskyld)... . . 
Ejendoms- og grundværdi. . 
Forfalden gæld til kommunen . 

. 8 
·····•··· .. ·8 

.. .. 9 

Planer ................................. ··················· 12 
Zonestatus . . ··········•· 12 
Kommuneplaner 12 
Spildevandsplaner . . . . . . . .. . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . .. • .. . . . . . . . . . • • . • • . . . 16 
Vejdirektoratets projekter.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . 17 

Spildevand og drikkevand 18 
Aktuelle afløbsforhold 
Aktuel vandforsyning .. 
Grundvand - Drikkevandsinteresser.. . . 

·······..... . 18 
. 18 

. .. 19 

Om ejendomsdatarapporten 20 
Generelt om ejendomsdatarapporten.. . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. 20 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. 20 

Følgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Energimærkning 
• Tilstandsrapport 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden gæld til kommunen 
• Vejforsyning 
• Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 / 11 2022 

flapport færdig 7 / t 1 2022 

Resume 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

.. Ja, se bilag 

.............. C 

. . .. . ja, se bilag 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ... 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

.. Nej 

.. Nej 

. .. Nej 

.. Nej 

...Nej 

Flexboligtilladelse 
Er der registreret flexboliger på ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

... Nej 

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

1.533 kr. 

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

... Nej 

... 760.000, kr. 

... Ja, se bilag 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed ,Q-- 
overtages af køberen?...... . ... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 /11 2022 

napport færdig 7 / 1 1 2022 

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

Huslejenævnssager 
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Nej 

Nej 

.. .. Nej 

Nej 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 -8 
Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? .... 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

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

Kommuneplaner 
Kommuneplaner . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Spildevandsplaner (":--.. 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? lJV 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? .....•..••............................ Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nær Vejdi rektoratets projekter? Nej, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Sallie Pipe? .. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

. ... Nej 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Nej 

Spildevand og drikkevand 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

Rapport færdig 7/11 2022 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? .........••... 
Oplysninger er indhentet d, 7, november 2022 

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registreret medlemskab af spildevandsforsyningsselskab på ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d, 7. november 2022 

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

. .... Nej 

.. Nej 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Privat vandforsyningsanlæg 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet 
kogeanbefaling? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

..... 0~ 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Nej 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

r,~ 4-. . ... V bilag 

Nej 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

..... Nej 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)? . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? 
Oplysninger er indhentet d. 7, november 2022 

Nej 

Majaratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

..Nej 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ..........•... 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

................ Nej 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport køb! 7/11 2022 

napporl færdig 7 / I I 2022 

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

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

.. .. Nej 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

........ Nej 

.. Nej 

... Nej 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? . 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? _ ....•...... 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? .. 
Oplysninger er indhentet d. 7. november 2022 

.... Nej 

... Nej 

.. Nej 

.. ........ Nej 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

napport færdig 7 / 1 I 2022 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... 1.533 kr. 

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 
den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 
af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, 
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 7. november 2022 

Skatteår ... 

Kommune .. 

............ 2022 

Randers Kommune 

Grundskyld. 

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug . 

Grundskyld af værdi af stuehus .. 

Dækningsafgift, erhvervsejendomme . 

Dækningsafgift af forskelsværdi. .... 

Dækningsafgift af grundværdi. 

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) . 

l .533,36 kr. 

. 0 kr. 

.. . 0 kr. 

.. 0 kr. 

Skat ialt.. 

0 kr. 

. 0 kr. 

0 kr. 

. 1.533,36 kr. 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. . Kommunen 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? 760.000, 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 vurderes i 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 prisforholdene på vurderingstidspunktet. 
Grundværdi er værdien af grunden i 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). 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

flapport færdig 7 /11 2022 

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 7. november 2022 

Vurderingsår 

Dato for seneste vurdering eller ændring .. 

Ejendomsværdi .. 

Grundværdi 

Fradrag .. 

...... 2022 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 01- l 0-2022 

. 760.000 kr. 

..... 54.900 kr. 

Stuehus grundværdi. . 

Stuehusværdi. 

. . 0 kr. 

. .. 0 kr. 

... 0 kr. 

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

. Vurderingsstyrelsen 
. Ny Østergade 9-11 4000 Roskilde 
. 7222 1616 

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

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på 
ejendommen og dermed overtages af køberen?.. .0~ 
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 evt. køber. 
NB: Hvis vurderingsejendommen 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 fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. 

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

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 7. november 
2022 

Er der forfalden gæld på ejendommen? .. 

Forfalden gæld i alt. . 

Gælden er opgjort pr ... 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

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

Forfalden gæld bilag ..... 

. Ja 
.... 4.212,71 kr 

l l -01-2023 

l l -01-2023 

. Nej 

Se bilag 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 
Krav i alt vedrørende denne gældstype................................... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 766,68 kr 

Rapport købt 7 / 11 2022 

flapport færdig 7 / 11 2022 

Gældsposter vedrørende: Renovation 
Krav i alt vedrørende denne gælds type l .869,99 kr 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 
Krav i alt vedrørende denne gældstype . . .. 45,98 kr 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . 503,58 kr 

Gældsposter vedrørende: Gebyr 
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . .. . . 500,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . 51,00 kr 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

Rapport færdig 7 / t t 2022 

Gældsposter vedrørende: Renter 
Krav i alt vedrørende denne gældstype . 25,48 kr 

Gældsposter vedrørende: Underret.gebyr-bogføres straks 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ... . 450,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Afsavnsrente 
Krav i alt vedrørende denne gældstype .... . 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Boligopvarmning lejelov §46 
Krav i alt vedrørende denne gældstype .................................... 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr - tilladelse 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................ 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Lån til grundskyld 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ·········· U kr 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

Rapport færdig 7/11 2022 

Gældsposter vedrørende: Pumpelag 
Krav i alt vedrørende denne gældstype . ....... 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Vejvæsen, faktura 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ........ 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Renholdelse af veje 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ... 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Retsafgift - bogføres straks 
Krav i alt vedrørende denne gældstype .. . 0 kr 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed 
Kontaktoplysninger - forklaring . 

.. Kommunen 
. .. Kontakt egen kommune 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .. 

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sommerhusområder fremgår af planlovens§ 34. 

Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 7. november 2022 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 3Sa Udbyover By, Udbyneder 

Andel af matrikel dækket af zonen. . 100 % 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. 
Kontaktoplysninger - forklaring .. 

. .. Kommunen 

... Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner . ... G)4- 
Kommuneplaner, vedtagne 
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for 
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og 
ansøgninger om byggetilladelse. 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 /11 2022 

11apport færdig 7/11 2022 

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for 
delområderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens største højde 
- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 
Planens navn 

Kommune ... 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttrædelse af plan . 

Link til plandokument 

.... Kommuneplan 2021 

......... Randers 

14-05-2021 

29-05-2021 

. Link 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. 
Kontaktoplysninger - forklaring . 

. .. Kommunen 
. . Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplanramme, vedtaget 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplan: Udbyover 
Planens navn .. 

Plannummer .... 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører .. 

Navn på plandistrikt. 

Planstatus 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrædelse af plan .. 

Generel anvendelse 

Fremtidig planzone 

Udbyover 

. ... 5.19.BE.l 

9715178 

. Distrikt 5 
....... Vedtaget 

.... 14-05-202 l 

. 29-05-2021 

. . Blandet bolig og erhverv 

....... Landzone 

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

Maksimal bebyggelsesprocent 

Maksimalt antal etager. 

Maksimal bygningshøjde 

Mindst tilladte miljøklasse 

Maksimalt tilladte miljøklasse .. 

Nej 

30 % 

......... 2 

"8,5 m 

"1 

... 3 

Notat om områdeanvendelsen .... Bolig- 
og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Link til plandokument .... Link 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7 /11 2022 

f1apport færdig 7/11 2022 

Specifik anvendelse: Landsbyområde 
Specifik anvendelse ... ........•... Landsbyområde 

Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner 
Specifik anvendelse ...... Kulturelle institutioner 

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål 

Specifik anvendelse .. .... Område til offentlige formål 

Specifik anvendelse: Øvrige ferie- og fritidsformål 
Specifik anvendelse ... .............. Øvrige ferie- og fritids formål 

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 
Specifik anvendelse. ... Erhvervsområde 

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse 
Specifik anvendelse . ... Åben-lav boligbebyggelse 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Andel af matrikel dækket af plan l 00 % 

Kommuneplanramme, forslag 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplan: Strategi 2017 
Planens navn 

Kommune .. 

Planstatus 

Omfang af revision 

. Strategi 20 l 7 

....... Randers 

. ..... Vedtaget 

. . . . . . . . . . . .. . Fuld revison 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Dato for ikrafttrædelse af plan .. 

Link til plandokument 

.. 22-11-2010 

.. .. 22-11-2010 

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

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kommuneplan: Tillæg til Planstrategi 2010 
Planens navn. 

Plannummer .. 

Kommune 

Planstatus 

.... Tillæg til Planstrategi 20 lO 

.. . Tillæg til Strategi 2017 nr. l 
. Randers 

.... Vedtaget 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrædelse af plan . 

...... Delvis revision af områder eller planemner 

30-11-201 l 

30-11-2011 

Side 14 af 24 

BEMWNS
uma
RAPPORY

um…um: 7

5970 ……

g.…y.…….… … ……

s…………

”"a-W…»………m……

»……...

…………… …… …mm……

…………

……wmu m…… M……

…………

s»…..…….. …,… .

s….……

Samnaun!» »… ………m,

:……...

…… ;s,…,.…»y W.…..

Kmuntøhnumm v…;

…um,…………."

W……

m……u……W

……m

:…WW…»

mm…,…………..……………"

K…..nmmmw,mu…

W……W…... ……

Wv—Ww—IW…”……... ._.… v ………

……nmwan ……an

… .,…

………… .v …

…. … M……

…… ”.m—…… …,…

……me 5 thxuamgmm

… … …du… .! …

n.… …….…… v .…

V…..—

” … e…

… …………

……

…………… .…………

zu n g…

71



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 
Rapport købt 7/11 2022 

napport færdig 7 /11 2022 

Link til plandokument. . . Link 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kommuneplan: Tillæg til strategi 2017 vedr. større udvalgsvarebutikker 
Planens navn 

Kommune. 

Planstatus 

Omfang af revision. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttrædelse af plan. 

Link til plandokument .. 

........ Tillæg til strategi 2017 vedr. større udvalgsvarebutikker 

..... Randers 

. Vedtaget 

. Delvis revision af områder eller planemner 

14-01-2013 

.. 16-01-2013 

. .. Link 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kommuneplan: Planstrategi 2018 
Planens navn 

Plannummer. 

Kommune 

Planstatus .. 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Dato for ikrafttrædelse af plan. 

Link til plandokument 

. Planstrategi 2018 

. Planstrategi 2018 

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

...... Vedtaget 

Fuld revison 

.......... 20-05-2019 

. ...•••••....... 29-05-2019 

. Link 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kommuneplanstrategi, forslag 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplan: Planstrategi 2022 - Randers Kommune i vækst 
Planens navn. 

Kommune . 

Planstatus 

Omfang af revision ... 

................ Planstrategi 2022 - Randers Kommune i vækst 

. .. Randers 

. ... Forslag 

. Fuld revison 

Dato for offentliggørelse af planforslag 

Dato for start på offentliggørelsesperioden 

Dato for slut på offentliggørelsesperioden . 

Link til plandokument 

12-09-2022 

.......... 19-09-2022 

.. 14-11-2022 

......... Link 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 

Kommuneplantillæg, vedtaget 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 7. november 2022 
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Kommuneplantillæg, forslag 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 7. november 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? . 

Kloakopland, vedtaget 
Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i 
fremtiden. 
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 
aktuelle afløbsforhold på ejendommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland, vedtaget er indhentet d. 7. november 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? "Ja 

Spildevandsplan: M U045 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber 
i hver sin ledning) 
Navn på område med kloakopland .. 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen 

... M_U045 

Eksisterende kloaktype for området Separatkloakeret spildevand oe overfladevand løber i hver sin lednine) 

;[e~~~~:~~g~~;:i~~~~~d~tloa~eri.ng~n- i. forhold til de~ eksistere.nde kl.oa~eri.ng i. ~et _o~r~de, h_vor@) 

............................................ 100 % 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed ........ Kommunen 

Kloakopland, forslag 
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 7. november 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? ...... Nej 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. . .. Kommunen 
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Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til 
spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 7. november 
2022 

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

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. . Kommunen 
Kontaktoplysninger - forklaring ... . Kontakt egen kommune 

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 
Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 7. november 
2022 

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

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. . Kommunen 

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

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 7. november 2022 

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

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed. 
Kontaktoplysninger - forklaring . 

. Kommunen 
. Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets projekter? .. Nej, se bilag 

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kartel 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 befinder sig i. På kortet fremvises Vejdirektoratets projekter som 
en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bufferen IKKE angiver projek1ets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan 
bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i 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. 7. november 2022 
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Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed .. 
Kontaktoplysninger - forklaring . 

... Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen) 
. ... Administrativ myndighed: 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 
bortledes i et 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 https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 7. november 2022 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 
Afløbsforhold. . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Matr.nr. 521 Udbyover By, Udbyneder 

Matr.nr. 52a Udbyover By, Udbyneder 

Matr.nr. 52k Udbyover By, Udbyneder 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed 
Kontaktoplysninger - forklaring 

... Kommunen 
........... Kontakt 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. 

Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet d. 7. november 2022 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 
Vandforsyning Privat vandforsyningsan~ 4--- 
Matr.nr. 521 Udbyover By, Udbyneder 

Matr.nr. 52a Udbyover By, Udbyneder 
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Matr.nr. 52k Udbyover By, Udbyneder 

Kontaktoplysninger 
Administrativ myndighed . . .. Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? 

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD 
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige 
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal 
være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den 
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som 
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været 
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse 
udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 7. november 2022 

Matr.nr. 35a Udbyover By, Udbyneder 
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? . ... ja 

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. ........ Kommunen 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• 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-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom 
de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 
ejendommen. 

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

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

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

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

Olietanke 
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer 
typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i 
sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. 

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

Flexboligtilladelse 
En flexboligtilladelse udstedes af kommunen. En fleksboligtilladelse giver ejeren af en helårsbolig mulighed 
for at benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage til at beny1te 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 promillesats af den laveste af de to 
seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 

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

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. Indefrysningen betyder, 
at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først 
tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

Ejendoms- og grundværdi 
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under 
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2½ 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter 
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme 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, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 
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Huslejenævnssager 
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private 
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i 
nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens størrelse. 

Arbejderbolig 
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 gældsovertagelse. 
Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

Jordrente 
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens 
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som 
følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. 

Zonestatus 
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være 
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse 
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, 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 landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone 
må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen 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 fællesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Transportkorridorerne 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, 
samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kornrnuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransrnissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i 
Polen. 
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Inden for et udviklingsområde i kystnærhedszonen har en kommune mulighed for at inddrage nye arealer i 
byzone og planlægge for anlæg i landzone, uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering efter reglen i planlovens § 5 a, stk. 1 . nr. 1 . I et udviklingsområde er landzonereglerne 
lempelige end i den øvrige kystnærhedszone 

Aktuelle 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 ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af 
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på 
ejendommen. 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og 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 
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) 
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. 

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

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

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

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper 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 beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommfm. 
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m"). Når en ejendom 
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens 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 besky1tede diger i et område. 

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for besky1telseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, 
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelinjen er en 300 m besky1telseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres 
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. 

Klitfredningslinje 
Klitfredningslinjen 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 
I åbne landskaber ligger strandbesky1telseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbesky1telseslinje 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 omkring matr.nr. 35a, Udbyover By, Udbyneder 

Oplysningeromvejforsyning er indhentet d. 7. november 2022. 

' ' ~ ,, 
'1 1, 
\~ 

1(/ 
75 m. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi: 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

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 farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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Oversigt over Vejdirektoratets projekter 
Vejdirektoratets projekter omkring ejendommen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 7. november 2022. 

G1 CllOJ 

Havndal 

Udbyover 

I 500 m. 
© Styrelsen for· Dataforsyning og Effektivi 

Signaturforklaring: 

Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

ingen projekter nær ejendommen 

OBS: Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i 
nærheden af et projekt. 
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Danmarks Miljø1portal 
Data om miljøet I Danmark Den 07-11-2022, kl. 14:18 

Jo rdf o ruren i ng sattest 
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 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Udbyover By, Udbyneder 

35a 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

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

■ Udgået Ef1e-,1· K0t1lægnin,g ■ Ud,g8et f-CT K.crtlægnin:g ■ Jc.n:lfcnirE;ning. V2. 

■ FONu.ancerH ■ F-1 Nuenceret ■ F-2 Nuanceret 

■ J0<dfcnH'E:-1 'lin9. '\/1 

Lokaliseret (uafklaret) 

~ Påburl-Akliv 

~ Pebud -- leenqerverende vilkår 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljøportal 
Data om miljøet I Danmark 

Kontaktoplysninger 

Den 07-11-2022, kl. 14:18 

Region Midtjylland 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemærkning 

Regionshuset Viborg, S kottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 

www.jordmidt.dk 

Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 
her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på 
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. 

Randers Kommune 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemærkning 

Laksetorvet I 8900 Randers 
rand ers. komm une@rande rs.d k 

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

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

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 

9b1204c5-d9b1-4054-9635-96b1 c3b9ef46 
Side 2 af3 

k

Danmarks Mllszfportal
mm mm …… nu……

.… n…”… u 14 …

x….kn……….…
.

||." W……

._.… …… …. …. ……

……apmw ……

u…… n………….……,……n……

…………4.

…. ….……………

nur ….……9….… A…

,…… m…………….………………, _ m…… …

………………… m……….……mm….

mnmuuwunwu …… "m……

u…… mumm… N…”… an naa m…… v u…… nm.…aaas usm…shnews

www m……”… s…. 2 ., 3

85



Danmarks Miljø'portal 
Data om rruljøct I Danmark Den 07-11-2022, kl. 14:18 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt på vi densniveau 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 vi densniveau 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 kortlægning. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller 
oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere 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 kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen 

Udgået Før Kortlægning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V 1) men hvor lokaliteten frikendes på 
baggrund af de historiske oplysninger. 

Områdeklassificering 
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens§ 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen på kort. I enkelte 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 områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen 
på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. E liers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

Igangværende påbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efter jordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor 
der alene er længerevarende vilkår (f.eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. påbud 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, 
www.miljoeportal.dk 
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0206.028 HUSEFTERSYNSORDNINGEN 
Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskytte/se ved erhvervelse af fast ejendom 

Tilstandsrapport for ejendommen: 

Lb.nr.: 

Sælger: 

Vej: 

Post nr.: 

By: 

Kommunenr./Ejendomsnr.: 

Matr.nr./Ejerlav : 

HE nr.: 

Dato: 

712369 

Torben Høj 

Udbyovergade 2, Udbyover 

8970 

Havndal 

719- 03108-0 

35 A, Udbyover by, Udbyneder 

1542 

15-03-2002 

Indhold: 

Vigtige oplysninger om huseftersynet 
Tilstandsrapport for ejendommen 
Resume af huseftersyn - for beboelsesdelen 
Registrering af bygningens tilstand 
Den sag kyndiges noter og vurdering 
Sælgers oplysninger om ejendommen 
Ejerskifteforsikringsoplysninger om bygningskonstruktioner 

side: 

2 
3 
4 
5 
8 
9 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 2 af 14 

Vigtige oplysninger om huseftersynet 

Huseftersynet 
Huseftersynet foretages af en bygningssagkyndig, der er 
beskikket af By- og Boligministeriet. 
Eftersynet har til formål at vise i hvilket omfang, 
bygningernes tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende 
bygninger af samme alder. 
Sælger kan fritages for det normale 20 årige ansvar for 
skjulte skader ved at præsentere køber for en 
tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring, før køber 
underskriver købsaftalen. 
Sælger kan dog stadig hæfte for 
- forhold udenfor bygningerne (fx forurenet jord) 
- ulovligheder 
- bevidst eller groft uagtsomt at have afgivet ukorrekte 

oplysninger i forbindelse med huseftersynet 

Bygningsgennemgangen 
Huseftersynet sker ved, at den bygningssagkyndige 
foretager en visuel gennemgang af bygningerne på 
ejendommen. 
Bygningsgennemgangen har til formål at afdække synlige 
skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi 
nævneværdigt, fx brud, lækage, revnedannelser eller 
ødelæggelser. Endvidere afdækkes tegn på skader eller 
andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at 
der kan udvikles en egentlig skade. 
Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske 
hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage 
destruktive indgreb i bygningerne uden aftale med sælger. 
Derfor vil nogle skader være skjulte for den bygnings 
sagkyndige og derfor ikke fremgå aftilstandsrapporten. 

Tilstandsrapporten 
Tilstandsrapporten udarbejdes af den bygningssagkyndige 
på baggrund af bygningsgennemgangen. Rapporten 
indeholder for hver del af en bygning registrering af de 
konstaterede skader eller tegn på skader. Skaderne angives 
ud fra en karakterskala (se spalte 2). 
Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, som 
køber bør tillægge betydning ved sin vurdering af 
bygningens tilstand. 

Ejerskifteforsikring 
Tilbuddet til køber om ejerskifteforsikring udarbejdes af et 
forsikringsselskab med baggrund i tilstandsrapporten. 
Forsikringen dækker normalt skjulte skader og andre 
skader, som ikke blev fundet ved bygningsgennemgangen. 
Ejerskifteforsikringen giver således mulighed for at opnå 
dækning for skader, der er ukendte for køber på 
købstidspunktet. 
Dækningens omfang vil fremgå af tilbuddet og 
forsikringsbetingelserne. 

Huseftersynet omfatter IKKE 
- el- og vvs-installationernes funktion 
- æstetiske eller arkitektoniske forhold 
- sædvanligt slid og bygningernes normale 

vedligeho lds ti Is tand 
- bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke 

bygningens brug eller værdi nævneværdigt 
- planløsningen og bygningernes indretning samt 

bygningernes placering på grunden 
- bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse 

overtrædelser af bygningslovgivningen 
løsøre, såsom hårde hvidevarer 
udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg 
markiser og baldakiner 

- indretninger/installationer uden for selve bygningen 

Den beskikkede bygningssagkyndige 
Den bygningssagkyndige har en byggeteknisk 
grunduddannelse og mindst 5 års erfaring i 
bygningsvurdering og har gennemgået en efteruddannelse i 
reglerne for bygningsgennemgang. Han kan gøres ansvarlig 
for mangelfuld bygningsgennemgang, herunder manglende 
registrering af synlige skader eller åbenlys forkert 
beskrivelse af skaden. 
Den bygningssagkyndige kan ikke gøres ansvarlig for 
skjulte skader, der ikke var mulige at konstatere efter 
besigtigelsesreglerne. 

Karakterskala 
IB: Ingen bemærkninger 

KO: Kosmetiske skader 
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers 
indtryk af bygningen. 

Kl: Mindre alvorlige skader 
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på 
bygningsdelens eller bygningens funktion. 

K2: Alvorlige skader 
Beskriver skader, som medfører at bygningsdelens 
funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke 
medføre skader på andre bygningsdele. 

K3: Kritiske skader 
Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens 
funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt 
risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. 

UN: Bør undersøges nærmere 
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges 
tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være 
en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser 
altid afklares. 

SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORONINGEN • GREGERSENSVEJ • POSTBOKS 141 • DK-2630 TAASTRUP· TELEFON 72 20 22 70 • TELEFAX 72 20 22 72 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 3 at 14 

Tilstandsrapport for ejendommen besigtiget d. 15-03-2002 
Vej: Udbyovergade 2, Udbyover Postnr.: 8970 By: Havndal 

Sælger: 
Navn: Torben Høj 
Vej: 

Telefon: 
Udbyovergade 2, Udbyover 
86471046 

Post nr.: 8970 By: Havndal 

Mobiltlf: 20 86 06 84 Telefax: 

Følgende materiale forelå: 
BBR-ejermeddelelse af: 14-08-2000 Forsikringspolice: 

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Energimærke: 305522 

Andre bygningsoplysninger: Sælger var til stede ved besigtigelsen. 
Bemærkninger vedr. BBR-ejermeddelelsen: 
Bebygget areal svarer ikke til angivelser på BBR. Bygn. B og C er ikke an 
givet på BBR. Arealer er skønnede og bør opmåles iht. Bygningsreglementet. 

Bygningsbeskrivelse 
Boligtype: 

Ejendommen: 

Enfamilieshus 

Bygn. Anvendelse Opført Etager ud Bebygget areal Areal Udnyttet 
år over kælder r112 m2 tagetage 

og tagetage Total Kælder Bolig Erhverv m2 

A Beboelse 1850 1 174 0 174 0 0 
B Garaee 1 55 0 0 0 0 
C Brændeskur 1 15 0 0 0 0 

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder 
BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i 
selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. 

Beskikket bygningssagkyndig: 
Navn: 

Vej: 

Telefon: 

Jens P. K. Olling 

Vestergade 28 

89153030 

Firma: Kerstens & Westphal AIS 
Post nr.: 8900 By: Randers 

Mobiltlf: 20 68 62 61 Telefax: 864012 80 

Tilstandsrapporten er udarbejdet i henhold til samarbejdsaftale med 

• Ejendomsformidler: 

• Forsikringsselskab: 
Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen AIS, Østergade 12 B, 9550 Mariager 

Rapportdato: 15-03-2002 Beskikket 
bygningssagkyndig: 

Jens P. K. Olling 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 4 af 14 

Resume af huseftersyn - for beboelsesdelen 

Bygningsdel/installation: Vurdering: 1B KO K1 K2 K3 UN Note 

1. Fundamenter/Sokler I I 
2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk X 
3. Yder- og indervægge 2 
4. Vinduer og døre I I 
5. Lofter/Etageadskillelser I 
6. Gulvkonstruktioner I 
7. Indvendige trapper X 
8. Tagkonstruktioner/-belægninger/Skorstene 7 I I X 
9. Vådrum I I X 
10. VVS-installationer I I X 
11. El-installationer X 

Karakterskala: 
IB: Ingen bemærkninger 
KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 
K2: Alvorlige skader 
K3: Kritiske skader 

UN: Bør undersøges nærmere 
Det kan være en alvorlig skade; 
derfor bør art, omfang og 
konsekvenser altid afklares 

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: 

Bemærkninger: Ja Nej Bygning 

Anfør hvilke og hvordan under uddybende kommentarer 

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? □ [x] 
2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, 

som ikke har kunnet besigtiges? [x] □ A 

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? [i] □ A 

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål 
[i] □ at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? C 

Uddybende kommentarer til pkt. 1-4: 
Ad 2: Gulve under faste belægninger i værelser samt bygningsdele skjult af møbler og inventar er ikke besigtiget. 
Rist på gulvafløb kunne ikke aftages uden brug af værktøj. Gulvafløbs opbygning kunne derfor ikke kontrolleres. 
Ad 3: Eventuelle fejl ved termoruder er anført under pkt. 4.0, men fejl ved termoruder er ikke altid synlige. 
Ad 4: Brændeskur er af simpelt opbyggede konstruktioner og derfor ikke medtaget i besigtigelsen. 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 5 af 14 

Registrering af bygningens tilstand 

Bygn.: Bygningsdel: Karakter: Note: Bemærkninger: 

A Beboelse 

A 1.0 Fundamenter/Sok/er 

1.2 Sokkel Kl 

K3 

Der er afskalninger i beton ved dør til bryggers. 

Der er enkelte revner i fundamenter. 

Der er stedvis sætningsrevner i fundamenter og op i 
pudsede facader. 

A 3.0 Yder- og indervægge 

3.1 Facader/gavle 

3. 7 V ægbeklædninger 

Kl 

Kl 

Overfladebehandling mangler stedvis vedhæftning. 

Der er stedvis udført reparationer i pudsede facader. 
Der mangler overfladebehandling af enkelte repa 
rationer bla. på gav/trekant mod nordvest og ved vin 
due i sydfacaden. 

Der er stedvis revner i pudslag på facader og gav/ 
facader. 

Der er afskalning i facadepuds i vinduesnichen til 
vindue mod øst i sydfacaden. 

Der mangler stedvis fugning mellem opkantklinker 
og vægge. 

A 4.0 Vinduer og døre 

4.1 Døre 

4.3 Fuger 

Kl 

K3 

Fjeder til håndtag i bryggersdør er slap. 

Der mangler generelt fugning omkring vinduer og 
døre. 

A 5.0 Lofter/Etageadskillelser 

5.2 Loftbeklædninger Kl Der er stedvis lidt åbne samlinger i trælofter især ved 
endestød. 

A 6.0 Gulvkonstruktion og gulve 

6.2 Belægninger Kl Gulvbrædderne i stuen virker hule. 

A 8.0 Tagkonstruktion 

Karakterskala: 
18: Ingen bemærkninger 
KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 
K2: Alvorlige skader 
K3: Kritiske skader 

UN: Bør undersøges nærmere 
Det kan være en alvorlig skade; 
derfor bør art, omfang og 
konsekvenser altid afklares 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 6 af 14 

Registrering af bygningens tilstand 

Bygn.: Bygningsdel: Karakter: Note: Bemærkninger: 

8.3 Skotrender/inddækninger 

8.6 Tagrender/tagnedløb 

8.8 Spær og lægter 

8.10 Undertage/understrygning 

8.11 Ventilation 

8.12 Isolering 

8.16 Bemærkninger til skorsten 

Kl 1 

Kl 

K2 

Kl 

Kl 

K3 

2 

3 

Kl 4 

Kl 

Kl 

Der er misfarvning på underside af skotrendebrædt 
mod nordvest på bygning mod nordøst. 

Der er bagfald på tagrenden mod nordvest. 

Tagrende og tagnedlob mod nord trænger til oprens 
ning. 

Der er spor og huller efter angreb af borebiller i de 
gamlespær. 

Der er stedvis underlag ud under tagbelægning. 

Undertaget under det nye stålpladetag er afsluttet i 
udhæng og ikke på fodblik. 

Der mangler tætning af underlag ved gennemførelse 
af rør til solfangere, ved gennemførelse af den gamle 
skorsten og ved gennemførelse af aftræk til emhætte. 

Isolering i loftsrum er stedvis ført helt ud til tagbe 
lægning og hindrer derved ventilation af tagkon 
struktionen. 

Isolering er stedvis dårligt ti/skåren ved spær/od i 
loftsrum. 

Der er enkelte revnede mursten i skorsten. 

A 9.0 Bad-toilet og bryggers 

9.3 Fuger Kl 

K3 5 

Der er mindre afskalning i fuge mellem gulvklinker i 
bryggers ud for yderdøren. 

Der mangler fugning af gulvklinker bag oliekedel. 

A 10.0 VVS-installationer 

10.2 Varmeinstallationer 

10.3 Afløbsinstallationer 

KJ 6 

K2 7 

Afløb fra sikkerhedsventiler til trykekspansionsbe 
holder og til varmtvandsbeholder i solvarme unit er 
ikke ført til synlig afslutning over vandlås. 

Faldstammeudluftning på afløb er afsluttet i lofts 
rum. Der mangler vacuumventil eller udluftningen 
skal afsluttes over tag. 

B Garage 

B 4.0 Vinduer og døre 

Karakterskala: 
IB: Ingen bemærkninger 
KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 
K2: Alvorlige skader 
K3: Kritiske skader 

UN: Bør undersøges nærmere 
Det kan være en alvorlig skade; 
derfor bør art, omfang og 
konsekvenser altid afklares 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 7 af 14 

Registrering af bygningens tilstand 

Bygn.: Bygningsdel: Karakter: Note: Bemærkninger: 

4.3 Fuger K3 Der mangler fugning omkring vindue i gav/trekanten 
mod vest til garage. Vinduet er isat med skum. Der er 
skum ud på karme og glas. 

B 6.0 Gulvkonstruktion og gulve 

6.1 Gulvkonstruktioner Kl Der er revner i betongulv i garage i sammenstøbnin 
ger. 

B 8.0 Tagkonstruktion 

8.5 Udv. træværk v. tag 

8.9 Vindafstivning 

8.10 Undertage/understrygning 

K3 

K3 

K3 

Der mangler afslutning mod øst på tag/laden mod 
nord hvor der er spring i tag. 

Vindafstivningen med de påsemmede skrå lægter og 
brædder på underside af nye spær i garage er sand 
synligvis utilstrækkelig. 

Der mangler tætning af underlag i garage i sammen 
føjningen mellem underlag fra beboelse og underlag 
fra garage. 

8 Underlaget under det nye stålpladetag er afsluttet i 
udhæng og ikke på fodblik. 

Karakterskala: 
IB: Ingen bemærkninger 
KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 
K2: Alvorlige skader 
K3. Kritiske skaller 

UN: Bør undersøges nærmere 
Det kan være en alvorlig skade; 
ue,ru, UØI all, u,11ra11y uy 
konsekvenser altid afklares 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 8 af 14 

Den bygningssagkyndiges noter i forbindelse med vurdering af og skøn 
over skadeårsager og konstruktioner 

Note: Bygn.: Bygningsdel: Årsager / kommentar: 
I A 8.3 Skotrender/inddækninger Fugtigheden i træ overstiger ikke 20%. Der blev måltfugtighed op 

til 15%. 

2 A 8. JO Undertage/understrygning Plastundertaget vil med tiden nedbrydes hvor denne er udragende. 

3 A 8.10 Undertage/understrygning Eventuelt vand på undertaget vil blive ledt ned i udhænget. 

4 A 8.JJ Ventilation Det virker som om tagkonstuktionen er tilstrækkeligt ventileret. 

5 A 9.3 Fuger Der er risiko for udsivning afvand i gulvkonstruktionen. 

6 A I 0.2 Varmeinstallationer Overskydende vand ajledes til gulvkonstruktionen dels under 
unitten og bag oliekedlen. 

7 A I 0.3 Afløbsinstallationer Der er risiko for kloaklugt i loftsrum. 

8 B 8. IO Undertage/understrygning Eventuelt vand på undertaget vil blive ledt ned i udhænget. 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 9 af 14 

Sælgers oplysninger om ejendommen 
Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal 
derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede bygningssagkyndige 
ved besvarelserne. Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke kan forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et 
dækkende kendskab til forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige 
år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives udfra sælgers kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter 
ikke at være en garanti. 

0. Generelle oplysninger 

0.1 Hvor mange år har De boet i huset? 

4 
0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssag er vedrørende fejl og □ ~ □ mangler ved ejendommen? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 
0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? □ ~ □ Hvis ja, hvilke og hvornår? 
0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger? ~ □ □ Hvis ja, hvilke? 

Garage 2001. 
0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? ~ □ □ Hvis ja, hvilke dele af bygningerne? 

Garage. 
0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? □ ~ □ Hvis ja, hvor? 
0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? □ ~ □ Hvis ja, hvor? 

1. Fundamenter/sokler 

1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? □ ~ □ Hvis ja, hvor? 
1.2 Er huset efterfunderet? ~ □ □ Hvis ja, hvornår? 

Under renovering af hus er der efterfunderet. 
1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? □ ~ □ Hvis ja, hvor? 

2. Kælder / krybekælder 

2.1 Er der kælder? □ ~ □ 
2.2 Er der krybekælder? □ ~ □ 
2.3 Er der adgang til krybekælder? □ ~ □ 
2.4 Er der grundvandspumpe? □ ~ □ 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: JO af 14 

Sælgers oplysninger - fortsat 
2.5 Er der kloakpumpe? 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Har der været foretaget reparationerer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 
Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke 
gulvafløb)? 
Hvis ja, hvor og hvornår? 
Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen? 
Hvis ja, hvor? 
Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen? 
Hvis ja, hvilke? 

3. Yder- og indervægge 

3.1 

3.2 

3.3 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 
Er der revner, som er dækket af møbler? 
Hvis ja, hvor? 
Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? 
Hvis ja, hvor? 

4. Vinduer og døre 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Er der punkterede termoruder (dugruder)? 
Hvis ja, hvor? 
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 
Er der problemer med vinduernes lukketøj? 
Hvis ja, hvor? 
Er der problemer med dørenes lukketøj? 
Hvis ja, hvor? 

5. Lofter/etageadskillelser 

5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 

6. Gulve 

6.1 

6.2 

Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, 
fugtskader m.m.)? 
Hvis ja, hvor? 
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 

Ja Nej ? 

□ ~ □ 
□ ~ □ 
□ ~ □ 

□ ~ □ 
□ ~ □ 

□ ~ □ 
□ ~ □ 
□ ~ □ 

□ ~ □ 
□ ~ □ 
□ ~ □ 
□ ~ □ 

□ ~ □ 

□ ~ □ 

□ ~ □ 
7. Trapper 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: JJ af 14 

Sælgers oplysninger - fortsat 
7.1 Har der været skader ved trapper? 

Hvis ja, hvilke? 

Ja Nej ? 

□ 00 □ 
8. Tage 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Har taget været utæt? 
Hvis ja, hvor? 
Er der skader omkring skotrender eller inddækninger? 
Hvis ja, hvilke? 
Har der været skader ved skorsten (fx løbesod)? 
Hvis ja, hvilke? 
Er der utætte tagrender eller nedløb? 
Hvis ja, hvor? 
Er der adgang til skunkrum? 

Er der adgang til tagrum? 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 
Hvis ja, hvor? 

9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 

9.1 Er der problemer med afløb? 
Hvis ja, hvilke? 

10. WS-installationer 

10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt? 
Hvis ja, hvor ofte? 

10.2 Er dele af WS-installationerne udført af personer uden autorisation? 
Hvis ja, hvilke? 

10 .3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 
Hvis ja, hvor? 

11. El-installationer 

11 .1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? 
Hvis ja, hvilke? 

□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 

□ 00 □ 

□ 00 □ 
□ 00 □ 
□ 00 □ 

□ 00 □ 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 12 af 14 

Sælgers oplysninger - fortsat 

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: 

Andet Nye vinduer: Bliver fuget inden køber overtager. 

15-03-2002 T.Høj 
Dato: Underskrift - ejer I sælger 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 13 af 14 

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 
Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes 
udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse 
el ler kon stru ktionsudformni na. 

Bygn.: Kommentar 

1.0 Fundamenter/Sokler 

Andet; Type: 
Beton 

A 
A 

Beton B 

Kampesten 
Da sokler er pudsede, kan det ikke med sikkerhed afgøres hvilke 
materialer der er anvendt til denne bygningsdel. 
Da sokler er pudsede, kan det ikke med sikkerhed afgøres hvilke 
materialer der er anvendt til denne bygningsdel. 

2. 0 Kældre/Krybekældre/T. errændæk 

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type: A 20 cm leca 
Oplyst af sælger. 

Støbt i beton 
Terrændæk 

AB 
AB 

3.0 Yder- og indervægge 

Bagmur - Let pladekonstruktion A 
Bagmur - Letbeton A 
Bagmur - Tegl/kalksandsten A Da indvendige bagmure og skillevægge er tapetserede og flisebeklædte, 

kan det ikke med sikkerhed afgøres hvilke materialer der er anvendt til 
disse bygningsdele. 

Formur - letbetonblokke B 
Formur - Murværk med puds A 
Hulmur A 
Inder-/Skillevægge - Murværk A 
Massiv murværk B 

4.0 Vinduer og døre 

Kommentar 
Træ 

B 
A 

Der er ikke isat vinduer, dør og porte endnu. 
Termoruderne er fra 1998 og 1999. Termorudernes alder er stikprøvevis 
kontrolleret. 

5.0 lofterÆtageadskillelser 

6.0 Gulvkonstruktion og gulve 

Andet;Type: 
Klinkegulv på beton 
Trægulv på beton 
Tæppe på beton 
Væg-til-væg tæppe 

B 
A 

A 
A 
A 

Betongulv 

Hvor betongulve er dækkede med faste belægninger, kan gulvenes 
tilstand ikke kontrolleres. 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 14 af 14 

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 
Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes 
udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse 
eller konstruktionsudformnina. 

Bygn.: Kommentar 

7.0 Indvendige trapper 

8.0 Tagkonstruktion 

Andet; Type: 
Hanebåndspær 
Sadeltag 
Skorsten - Muret 
Skorsten - Stål 
Togbelægning - Metalplader 
Taghældning - > 35 grader 

B Saksespær 
A 
AB 
A 
A 
AB 
AB 

9.0 Bad-toilet og bryggers 

Gulvkonstruktioner, uorganisk A 
Vægkonstruktioner, uorganisk A 

I 0.0 VVS-installationer 
Andet;Type: A 

Gulvvarme; Type: 
Olie/centralvarme 

A 
A 

Solvarme 
Brændeovn 
Centralvarme 

I 1.0 El-installationer 
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HUSEFTERSYNSORDNINGEN 

HE nr.: 1542 Lb.nr.: 712369 Tilstandsrapport side: 1 af 1 

Allonge 

Vej: Udbyovergade 2, Udbyover 

Kommunenr./Ejendomsnr.: 719- 03108-0 

Post nr.: 8970 

Sælger: Torben Høj 

Matr.nr./Ejerlav: 35 A, Udbyover by, Udbyneder 

By: Havndal 

Dato: 15-03-2002 

Bemærkninger til tilstandsrapport: 

Dato: Beskikket bygningssagkyndig: Jens P. K. 01/ing 
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•• 
~ • Energistyrelsen 

•• 
DIN BOLIG HAR 
ENERGIMÆRKE 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGI FORBEDRINGER 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

EB - 

Du betaler hvert år 21. 900 kr. 
mere, end du behøver i energiudgifter* 

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE 
ANBEFALINGER 

1 
2 
3 

Konvertering til varmepumpe 
Årlig besparelse: 15.500 kr. 
Investering: 101.500 kr. 

Ny varmefordelingspumpe 
Årlig besparelse: 
Investering: 

700 kr. 
5.000 kr. 

Ny gulvvarmefordelingspumpe 
Årlig besparelse: 
Investering: 

700 kr. 
5.000 kr. 

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING. 

DIT ÅRLIGE BESPARELSESPOTENTIALE* FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED 
GENNEMFØRSELAFALLERENTABLEFORSLAG: 

IDAG 

Fyringsgasolie 
El til opvarmning 
El til andet 

23. 700 kr. 
2.000 kr. 

16.500 kr. 

Samlet energiudgift 
Samlet CO,-udledning 

42.200 kr. 
6,37 ton 

EFTER RENTABLE DU SPARER 
TILTAG ÅRLIGT 

0 kr. 23. 700 kr. 
8.300 kr. -6.300 kr. 

12.000 kr. 4.500 kr. 

20.300 kr. 21.900kt'. 
1,33 ton 5,04 ton 

~ Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN. 

Adresse 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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På denne side får du hjælp til at igangsætte de 
enerqlforbedrinqer. som energikonsulenten har fremhævet. 
Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima 
og praktiske forhold, ligesom der til hvert Iorslaq er en 
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne. 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret 
inforrnation om energikonsulentens forbedrinqsforslaq. 

KONVERTERING TIL VARMEPUMPE 

1 

2 

3 

4 

Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig 
med planlægning og udførelse af din energiforbedring. 
På Sparenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Skift til 
luft til vand-varmepumpe" 
Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.sparenergi.dk/skift 
til-luft-til-vandvarmepumpe 
Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der 
passer dig bedst. og begynd din energiforbedring. 

NY VARMEFORDELINGSPUMPE 

1 

2 

3 

4 

Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig 
med planlægning og udførelse af din energiforbedring. 
På Sparenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Ny 
cirkulationspumpe" 
Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.sparenergi.dk/ny 
ci rkulationspumpe 
Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen. udvælg den løsning, der 
passer dig bedst, og begynd din energiforbedring. 

NY GULVVARMEFORDELINGSPUMPE 

1 

2 

3 

4 

Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig 
med planlægning og udførelse af din energiforbedring. 
På Sparenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Ny 
cirkulationspumpe" 
Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.sparenergi.dk/ny 
cirkulationspumpe 
Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der 
passer dig bedst, og begynd din energiforbedring. 

" Besparelse 
15.500 kr./årligt ~· C02-reduktion 
3. 923 kg./årligt 

• Investering • 101.500 kr. 

0 Renoveringstid 
Fra 2 dage til 1 uge 

" Besparelse 
700 kr./årligt ~· C02-reduktion 
51 kg./årligt 

• Investering • 5.000 kr. 

0 Renoveringstid 
Op til 2 dage 

" Besparelse 
700 kr./årligt ~· COrreduktion 
51 kg./årligt 

• Investering • 5.000 kr. 

0 Renoveringstid 
Op til 2 dage 

RÅD OM FINANSIERING 

Nogle energiforbedringer er godkendt til 
håndværkerfradrag. Desuden eksisterer der flere 
offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt, at 
ansøge om tilskud til energirenoveringer. Du kan ikke 
både få tilskud og håndværkerfradrag. 

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og 
energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din 
bank og hør hvad de kan tilbyde. 

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER 

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de 
enkelte forbedringsforslag. 

På sparenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og 
hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har 
samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - så du kan få overblik over, 
hvordan man opnår en bedre bolig. der både er energieffektiv. har et godt indeklima og 
er tidssvarende. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer 
311576595 

Gyldighedsperiode 
3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 

DBH Ingeniørservice A/5 
CVR-nr.: 66819116 
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ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

På denne side kan du sammenligne økonomi og 
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag. 

SIDE 3 • BILAG 

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG INVESTERING REDUKTION I 
BESPARELSE• ÅRLIGT UDLEDT 

CO, 
VARMEPUMPER 

Konvertering til varmepumpe 15.500 kr. 101.500 kr. 3.923 kg C02 

VARMEFOROELINGSPUMPER 

Ny varmefordelingspumpe 700 kr. 5.000 kr. 51 kg C02 

VARMEFORDELINGSPUMPER 

Ny gulvvarmefordelingspumpe 700 kr. 5.000 kr. 51 kg C02 

SOLCELLER 

Montage af nye solceller 4.900 kr. 90.000 kr. 1.018 kg C02 

,. Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 

311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 
Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/5 
CVR-nr.: 66819116 
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0 

FORMALET MED 
ENERGIMÆRKNINGEN 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 4 - BILAG 

Energimærkning af bygninger har to formål: 
Mærkningen synliggør bygningens beregnede 
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når 
en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det 
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på 
energimærkningsskalaen fra A2020 til G. 

Rapporten giver et overblik over de energimæssige 
forbedringer af boligen, som er rentable at gennemføre 
eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med 
andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad 
forbedringerne går ud på, hvad de koster· at gennemføre, 
hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor 
besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud 
fra det beregnede energibehov. 

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER: 

VARMERE OVERFLADER 
Dit hus bliver bedre til at holde 
på varmen, så du får mere gavn 
af de dele af huset, der før var 

for kolde til at bruge i 
hverdagen. 

BEDRE INDEKLIMA 
Når du energiforbedrer kan det 
have en positiv betydning for 

indeklimaet. 

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for 
bygningens energimæssige kvalitet - i modsætning til det 
faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt 
både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere 
har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne 
vinduer eller bruger store mængder varmt vand. 

8 
MINDRE TRÆK 

Din bolig bliver tættere, så det 
ikke længere trækker fra de 
steder, hvor du før var generet 

af kulde og træk. 

ØGET KOMFORT 
Du får nemmere ved at holde 
den rette temperatur i boligen, 
så den bliver rarere at være i. 

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige 
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud 
fra en række standardantagelser for vejr, 
familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. 
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det 
beregnede energibehov. 

FIRE ÅRSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA 
DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN: 

-·ra O····· 

~ 
FAMILIESTØRRELSE 

Der antages en gennemsnitlig 
familiestørrelse relativt til 

husets størrelse. Den faktiske 

v~~~b~er1;~~9e~l:~ :!v:~:·e~~is 
antaget. 

INDENDØRSTEMPERATUR 
Der antages en konstant 

opvarmning af huset tit 20°C. 
Den faktiske varmeregning kan 
afvige, hvis beboerne ønsker en 
højere eller lavere temperatur. 

VEJRFORHOLD 
Der antages gennemsnitlige 
vejrforhold. Den faktiske 

varmeregning kan afvige, hvis 
vinteren er særlig varm eller 

kold. 

VARMTVANDSFORBRUG 
Der antages et gennemsnilligt 
forbrug af varmt vand relativt til 
husets størrelse. Den faktiske 
varmeregning kan afvige, hvis 
beboerne bruger mere eller 

mindre varmt vand. 

Adresse 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
0BH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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BAGGRUNDSINFORMATION ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 5 • BILAG 

BYGNINGSBESKRIVELSE / Udbyovergade 2, 8970 Havndal 

ADRESSE I BBR NR. BFE NR. 

Udbyovergade 2, 8970 Havndal 730-37073-1 4084880 
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR OPFØRELSESÅR 

Fritliggende enfamilieshus [parcelhus) [120) 1850 
Å.R FOR VÆSENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL I BBR ERHVERVSAREAL I BBR 

1998 Kedel Brændeovn 174 m2 0 m2 

OPVARMET BVGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KÆLDERETAGE 

174 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

B 
ENERGIMÆRKE ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG 

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV 

Opvarmning Andre energibehov 

FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV I kWh OMREGNET Til ENERGIEN HED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDEP kWh 

Fyringsgasolie 18.900 1.871 Liter fyringsgasolie El til bygningsdrift 746 

Elektricitet 731 731 kWh elektricitet El til forbrug 5.335 
""El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til 
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til 
forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til 
f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke 
energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende 
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 

OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 

BAGGRUNDSINFURMATIDN "WNÆÅQZL'ÆSÆSSÆI

ammnsuzsmwuimmmrnnuzmmmmnn

W……umnvm—m.» m…… .…3
_

?;iw'åå'äfifaäan(….Mmmw r…?

FSL?” "GE; 777.75" ETSZ*""

…” n…;
'

…

c .

wwwsmswfnfeuiuimmm…"

un…… …,…mnm

Fyvmgsqnsnhe man 1… ………5…… u……nmm. …

………... … … …………. a … …… y.…

… ”ø., ……

u.:mmwrws

106



ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 6 - BILAG 

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED 
BEREGNING AF BESPARELSER 
Anvendte energipriser ved beregning af 
energibesparelserne i denne rapport: 
Fyringsgasotle 

12,65 kr. pr. Liter 

Elektricitet til opvarmning 

2.70 kr. pr. kWh 

Elektricitet til andet end opvarmning 

2,70 kr. pr. kWh 

FIRMA 
Firmanummer: 600001 
CVR-nummer: 66819116 

OBH Ingeniørservice A/S 
Agerhatten 25 
5220 Odense SØ 

obh@obh-gruppen.dk 
tlf. 70217240 

Da energimærkets gyldighed er 10 år bør man altid 
kontrollere nyeste priser hos leverandøren, priser kan 
svinge en del, endda indenfor samme år. 

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter 
materialer, timeløn til professionelle håndværkere, 
eventuelle projekteringsomkostninger, 
byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge 
og miljøomkostninger. 

Det anbefales at indhente overslag på rapportens 
besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret 
planlægning igangsættes, herunder projektforslag og 
indhentning af en fast tilbudspris. Der kan være store 
afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, 
blandt andet på grund af regionale og 
beskæftigelsesmæssige forhold. 

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt 
i gennemsnits dagspriser, da der kan være forskelle på 
disse. Priser· kan derfor afvige fra aktuelle forhold. 

Ønskes der yderligere oplysninger om løsningsforslag og 
muligheder for efterisolering, varmeinstallationer og 
ventilation, henvises til "Videncenter for energibesparelser 
i bygninger" Foruden informative tegninger og eksempler 
på flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme 
ud for, indeholder de enkelte afsnit også en udførlig 
arbejdsbeskrivelse i et let og forståeligt sprog. 
Der er også henvisninger til yderligere informationer om 
de enkelte løsningsforslag. 

Videncenter for energibesparelser kan kontaktes på tlf. 72 
20 22 55 eller på hjemmesiden www.byggeriogener-gi.dk 

Ved energikonsulent 
Thomas Fleng 

RAPPORTENS GYLDIGHED 
Gyldig fra 3. februar 2022 til den 3. februar 2032 

KLAGEMULIGHEDER 
Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage 
over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det 
certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet 
mærkningen. 
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal 
være modtaget hos det certificerede 
energimærkningsfirma, senest: 

• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller 
• 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt 
mellem sælger og køber, hvis bygningen efter 
indberetningen af energimærkningsrapporten har 
fået ny ejer - dog senest 6 år efter 
energimærkningsrapportens datering. 

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse 
om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs 
mere om, hvordan du indgiver en klage. 

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af- 
bygn in ger/klag eve j ledning 

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen 
og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 
4 uger. 

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER 
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er 
derfor tilgængelig for offentligheden. Hvis det faktiske 
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning 
af det, er registeret ved energimærkningen, fremgår det 
ikke i denne rapport, da oplysningerne er fortrolige for 
enfamiliehuse. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 

OBH Ingeniørservice A/5 
CVR-nr.: 66819116 muld. .....
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 7 - BILAG 

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I 
ENERGIBESPARELSE 
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på 
energikonsulentens erfaring og vurdering. Før 
energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid 
indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne 
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør 
det undersøges om energiforbedringen kræver 
myndighedsgodkendelse. 

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, 
da dette va1-iere meget på det frie el marked. 

For en konkret vurdering af ejendommens 
isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive 
indgreb i klimaskærmen. 

BEHANDLING AF OPLYSNINGER 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af 
oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af 
enerqimærkninqsrapporten. Du kan læse mere om 
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger· på vores 
hjemmeside. 

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af- 
byg ni n ger /lovg ivn in q-orn-en e 1-g i mae rkni n g 

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER 
Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet 
tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. 
Oplysning om isolering beror derfor på 
energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik. 

Adresse 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGI KONSULENTENS 
SUPPLERENDE KOMMENTARER 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 8 - BILAG 

Inden gennemførelse af energibesparelserne i rapporten bør flg. forhold undersøges nærmere i samarbejde med en 
rådgiver. 

- Ved efterisolering af bygningens konstruktioner skal det sikr-es at disse og nærliggende konstruktioner ventileres og 
udføres forsvarligt for at undgå fugtproblemer. 
- Evt. myndigheds restriktioner. 

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstrækkelig udluftning i bygningen, da man ved f.eks. udskiftning 
af vinduer og efterisolering ofte får en mere tæt bygning. 

Såfremt energibesparende forslag er udeladt af rapporten i forbindelse med klimaskærmen, grunder dette i rentabilitet og 
at nuværende isoleringsforhold er af fornuftigt niveau. 

Ejer var til stede ved besigtigelsen. 

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN 
Det opvarmede areal er bestemt ud fra opmåling af bygningen i forbindelse med energimærkningen. 

Det opvarmede etageareal i henhold til energimærkningens opmåling er i overensstemmelse med BBR meddelelsen. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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GENNEMGANG AF 
BOLIGENS ENERGITILSTAND 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 9 • BILAG 

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse 
af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens 
forslag til energiforbedringer og tilhørende 
energiløsninger. 

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du 
sparer mere på dit energiforbrug inden for 
energiforbedringens levetid, end energiforbedringen 
koster at gennemføre. 

De rentable forslag fremgår med en investeringspris. 

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved 
renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel 
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag 
ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil 
afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i 
forbindelse med besparelsesforslaget. 

TAG OG LOFT 

LOFTRUM 

STATUS 

Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. 
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. 

YDERVÆGGE 

HULE YDERVÆGGE 

STATUS 

Ydervægge er udført som ca. 40 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er 
isoleret med 190 mm mineraluld. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninqer. 
Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. 
Konstruktions- og isoleringsforh 

Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret 
ved opførelsen. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. 

MASSIVE YDERVÆGGE 

STATUS 

Ydervægge består af 19 cm massiv letbetonvæg med 200 mm udvendig isolering. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 

OBH Ingeniørservice A/5 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 10 - BILAG 

VINDUER, OVENLYS OG DØRE 

FACADEVINDUER 

STATUS 

Bygningen har vinduer med tolags energirude. 

YDERDØRE 

STATUS 

Bygningen har yderdør med tolags energirude. 

Bygningen har terrassedør med tolags energirude. 

GULVE 
I 

TERRÆN DÆK 

STATUS 

Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm mineraluld/polystyren plader under 
betonen. 
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. 

VENTILATION 

VENTILATION 

STATUS 

Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues 
og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. 

VARMEANLÆG 

KEDLER 

STATUS 

Ejendommen opvarmes med olie. Kedlen er placeret i bryggers. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er 
kondenserende, isoleret og med kappe. Kedlen er vurderet til at være mere end 10 år gammel. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 11 - BILAG 

OVNE 

STATUS 

Der er supplerende varmeforsyning i form af en brændeovn. Brændeovnen er placeret i stue. Varmekilden indgår ikke i 
beregning af energiforbruget. i henhold til Energistyrelsens beregningsregler. 

Brændeovnen er vurderet til at være produceret i perioden 2008-2015. 

VARMEPUMPER 

STATUS 

Der er ingen varmepumpe i bygningen. 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG BESPARELSE INVESTERING 

Der foreslås installation af ny varmepumpe. I den forbindelse fjernes den 15.500 kr. 101.500 kr. 
eksisterende varmeinstallation. 

Der foreslås installation af ny luft/vand varmepumpe. 
Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der 
via indedelen leverer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. 
Selve indedelen kan placeres i bryggers. 

Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller 
producents specifikke beregningsdata. inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det 
altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil 
ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. 

Der foreslås installation af ny varmtvandsbeholder. Det varme brugsvand produceres 
i en ny, præisoleret varmtvandsbeholder. Beholderen er en del af et samlet 
kombimodul. 

SOLVARME 

STATUS 

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette. med forslag til varmepumpe og den dertilhørende energipris. ikke 
vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag. 

VARM EFORDELING 

VARMEFORDELING 

STATUS 

Den primære opvarmning af ejendommen sker via gulvvarme i opvarmede rum. Til hvert rum er fremført 
gulvvarmeslanger placeret i gulv. Rør er tilsluttet fordelerrør. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 

OBH Ingeniørservice A/5 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 12 - BILAG 

VARMEFORDELINGSPUMPER 

STATUS 

I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type UPE. Pumpen har en maksimal effekt 
på 60 Watt. 

I varmeanlægget ved gulvvarme er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type UPS 25-40. Pumpen har 
en maksimal effekt på 60 Watt. 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG BESPARELSE INVESTERING 

Der foreslåes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den 700 kr. 5.000 kr. 
eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe. 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG BESPARELSE INVESTERING 

Der foreslåes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den 700 kr. 5.000 kr. 
eksisterende pumpe kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe. 

AUTOMATIK 

STATUS 

Der er monteret automatiske rumfølere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen. 

VARMT BRUGSVAND 
I 

VARMT BRUGSVAND 

STATUS 

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m2 opvarmet boligareal pr. år. 

VARMTVANDSRØR 

STATUS 

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. 

VARMTVANDSBEHOLDER 

STATUS 

Varmt brugsvand produceres i en præ isoleret vandvarmer, fabrikat Metro PLUS 100. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 13 - BILAG 

SOLCELLER 

STATUS 

Der er ingen solceller på bygningen. 

RENOVERINGSFORSLAG ÅRLIG BESPARELSE INVESTERING 

Montering af solceller på lagtlade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller 4.900 kr. 90.000 kr. 
af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 30 m2• For at opnå optimal 
virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke 
opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende 
tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til 
dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 

311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 
Udarbejdet af 

OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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IKON FORKLARING ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 
STATUS OG FORBEDRINGER 

SIDE 14 - BILAG 

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de 
væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer. 

0 
Tag og loft 
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. 
et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum. 

ø 
Ydervægge 
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod 
uopvarmede områder. Væggen kan være hule, 
massive eller lette ydervægge. 

ø 
Etageadskillelse og gulv 
Bygningens nederste del af klimaskærmen, 
f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller 
etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 

0 
Vinduer/døre 
Bygningens facadevinduer og yderdøre. 

ø 
Ventilation 
Bygningens ventilationsanlæg og 
ventilation ska n a ler. 

0 
Varmt brugsvand 
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, 
bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder. 

ø 
Varmeanlæg 
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, 
fjernvarme, ovne og varmepumper. 

0 
Varmefordeling 
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. 
varmeanlægget, varmerør og automatik. 

0 
Solenergi 
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og 
solceller. 

El og teknik 
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. 
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og 
vindmøller. 

Adresse 
Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningsnummer Gyldighedsperiode 
311576595 3. februar 2022 - 3. februar 2032 

Udarbejdet af 
OBH Ingeniørservice A/S 
CVR-nr.: 66819116 
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ENERGIMÆRKE 
FOR BOLIGEN 

Udbyovergade 2 
8970 Havndal 

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug 

•• d7> • Energistyrelsen 

•• 
Gyldig fra den 3. februar 2022 til den 3. februar 2032 

Energimærkningsnummer: 311576595 

ENERGIMÆRKE
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KØBERVEJLED1 ING - TVANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOIV1 

1. Salgsopstifling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 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 fortrinsberettigede 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 tegningsudskrift. 

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: 

o dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
"' ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
" størstebeløbet 
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2 

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: 

a kontanter 
a bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) 
ø advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) 
a "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, at 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.tingJJ'.iillinq dk kan køber selv oprette et auktionsskøde, når 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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3 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et 
transportskøde, hvorved retten til at få udstedt 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 be.I 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. iii
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Tvangsauktionsvilkårsbkg (8KG 1978 652) 1978-12-15 

Bekendtgørelse 1978-12-lS nr. 652 
om tvangsauktionsvilkår 

0;1s1 ejendom). 

som ændret ved bkg 1982-03-3 I 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 

I medfør ar§ 570, stk. I, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 938 ar lO. september 2019, rastsættes: 

§ I. Tvangsauktion over fast ejendom skal afholdes på 
justitsministeriets tvangsauktionsvilkår. jf bilaget til 
bekendtgørelsen. 
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den I januar 1979 og fiir 
virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold til anmodninger 
indgivet til fogedretten efter den I. Januar 1979. 

BrLAG 

Tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

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

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet- driftsinventar 
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af 
enhver an, der hører til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomme ti 11 ige ejendommens besætning, 
gødning, afgrøder mv. 
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 af denne er udlejet, kan køber 
efter ejendommens overtagelse kræve den leje, der ikke er 
betalt på auktionstidspunktet 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet af 
tinglysningslovens § 3, stk. 2. 

2. Salgsopstilling 
EJendo111111en og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig 
salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder oplysning om 
ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at 
være af væsentlig betydning for køber, herunder ejendommens og 
eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige behandling. 
Salgsopstillmgen udleveres på fogedrettens kontor. 

3. Servitutter mv. 
Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende 
ud over auktionsbuclet skal overtage eller opfylde servitutter, 
brugsreuigheder, a rtægts-, livrente- cl ler I ignende forpligtelser. 

4. Auktionsbudet mv. 
Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at 
en bydende straks sandsynliggør, at han kan opfylde sil bud. 
Er der tale om et mornspligtigt salg, skal det endelige bud, som 

antages, tillægges moms 
Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten. 

Cjendornmen sælges til den højstbydende, hvis dennes bud antages 
(se pkt. 7), medmindre det besluttes. at en ny auktion skal afholdes 
Enhver, der har afgivet bud på tørste auktion. er bundet af sit bud, 

indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 
udsættelse med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gælder 
bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny 
auktion i henhold til retsplejclovcns S 576, er samtlige bydende pi, 
første auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog højst 
i 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 udsættelse 
til at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene. 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 i enhver henseende. 

6. Køberens forpligtelser 

A. Opfyldelse af auktionsbudet 
Auktionsbude: anvendes, så langt det rækker, til dækning af 
hæftelserne i prioritetsordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse 
oplyses under auktionen. 
Aukrionsbudet opfyldes således: 

a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke kan kræves 
udbetalt. Overtagelsen er dog betinget al', at restancer og 
eventuelle særlige afdrag betales inden ,, uger efter 
auktionens slutning. 

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt. 
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales inden 6 måneder dier 

auktionens slutning. 
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene tilfalder køberen, 

ligesom han bærer eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån 
med særlige indfrielsesvilkår 1ml indfries med et større beløb end 
lånets kontante pålydende. 
Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen, når 

der bliver fuld dækning til de pågældende lån. 
Pantegælden forrentes fm datoen for den første auktion med den 

rente, der ti lkornrner hver enkelt panthaver. Er der tale om en 
indekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden som 
reguleret ved sidste ordinære indeksregulering. 
Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af 

pantha verne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Er ejendommen omfattet af§ 83 a, stk. I, i lov om 
friplejeboliger, til falder den del af auktionsbuddet, der overstiger, 
hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg at· 
lriplejcbohgleverandørens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden. 
Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes med en årlig 
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Tvangsauktionsvilkårsbkg (BKG I 978 652) 
------- 

1978-12-15 

rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg pti 7 
pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den I januar og den I. 
juli det pågældende år. 

8. Beløb, der skal betales ud over auktions budet 
Under auktionen oplyses anen 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 auktionsbudct. 
På auktionen oplyses et størstebeløb for, hvad der skal betales. 

og hvilke krav og pligter, der kan over/ages. 
Af krav, der typisk skal udredes eller· overtages ud over 

aukuonsbudet, kan særligt nævnes: 
a. Auktionsrckvirentens udlægsomkostninger og omkostninger 

ved gennemførelse af auktionen, herunder salær til ad vokal 
saml honorar til en ar· fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salær og rejseomkostninger ti! repræsentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende 
rettighedshavere får andel i auktionsbadet. Ved delvis dækning 
nedsættes salærkravet forholdsmæssigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dødsbo, hvori 

gælden ikke er vedgået, betales dog altid fuldt rekvirent-salær 
c. Ejcndornsskatterestancer 
cl. Brandforsikringsbidrag. 
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag 
f_ Ophævet. 
g. Ophævet. 
h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige 

udgifter ved bestyrelse, dnfl og vedligeholdelse mv. af 
ejendommen. Overskud afskrives i brugs panthaverens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst berettigede, fordring. 

t. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse mv., som er afholdt af auktionsrekvirenten, 
selv om ejendommen ikke har været taget til brugeligt pant. 

J- Krav, der r henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er 
gældende mod enhver uden tinglysning. 

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

C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 
a. Fogedrettens udgifter. 
b. Auktionsafgift. 
c Moms afbudsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om 

et helt eller delvist momspligtigt salg. 
De under a, bog c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens 

slutning. 

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvrikårene. 
Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede 

værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde, som godkendes 
af fogedretten. 
Sikkerhedens størrelse skal svare til: 

a. Restancer mv.,jf. pkt 6.A litra a, 
b. ¼ af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, jf pkr G.A litra 

b,og 
c. størstebeløbet, der skal betales ud over auktionsbudct, .I["_ pkt 

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

af de overtagne prioriteter eller mindre end værdien af det tilbehør, 
der medfølger ejendommen, med tillæg af'/, års lejeindtægt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendomme dog med tillæg af I års forpagtningsafgift. 
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 sikkerhedsstillelse end ovenfor 
nævnt. Sikkerheden kan dog ikke være mindre end I års renteudgift 
af de overtagne prioriteter. 
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der bon fra budet, og 

hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i stedet udsætte auktionen og give 
højstbydende en frist på ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil 
være forbundet med a fholdelse af nyt auktionsmøde 

8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkårene, kan enhver. de, r 
anledning af auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at det 
solgte sættes til en ny og eneste auktion (nrisligho/delsesauktw11) 
for købers risiko, således at køberen skal tilsvare, hvad der måue 
bydes mindre på den ny auktion, uden at have krav på, hvad der 
måtte bydes mere. 
l stedet for at hæve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke 

har givet afkald på sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles blandt cle 
berettigede i den rækkefølge, de har krav på at blive fyldestgjort. 
Bringer dette ikke køberens misligholdelse til ophør, kan der 
herefter kræves afholdt misligholdelsesauktion 
Begæres sikkerheden først realiseret efter afholdelse af 

misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes til dækning 
af det tab, der er opstået ved, al der er budt mindre p,\ 
rn is I rgholde lsesauktionen 

9. Auktionsskøde 
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han 
kræve. at fogeden udsteder auktionsskøde 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 slettelse ar tingbogen af de rettigheder, der ikke 
opnåede dækning på auktionen. 

I 0. Auktionsvilkårenes fravigelighed 
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, 
medmindre auktionen angår en fonetnings-, industri-, landbrugs 
eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af§ 83 a, stk. 
I, 1 lov om friplejeboliger, kan vilkårene endvidere ikke fraviges 
til ugunst for Landsbyggefonden. 

11. Særlige vilkår: - - - 

--------·-·- ·····------···-------------··--·•------------------ --- -------·---.-------~ 
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