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Salgsopstilling 
(kobsn¡;Jgle) 
til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 
Udarbejdet af 

AdvokatrJdet og Dansk efendomsmœçìertoremnç 
J.NR. 110-99442 - AS 54-385/2022 
Ejendommens matr.nr.: 447 bg Randers markjorder 

beliggende: Langgade 32, 8920 Randers NV 

Tilherende: Kurt Mortensen og Hanne Strangholt 

boende: Langgade 32, 8920 Randers NV 

Auktionstidspunkt: 12-04-2023 klokken 09:30 

Auktionssted: Retten i Randers, rnedelokale 21, Nerreqade 1, 8900 Randers C 

Rekvirent, haeftelses nr.: l. Jyske Realkredit 

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

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: Beboelsesejendom 

Ejendomsvaerdi pr.: 01-10-2020 kr. 1.550.000,00 heraf grundvaerdi: kr. 350.000,00 

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

Areal ifelge tingbogen : 636 heraf vej: O 

Forsikringsforhold: Topdanmark - forsikringsnr. 0225 376 034 

Ejendomsskatter 
og afgifter for äret 
andrager og omfatter: 

2023 
13.766,55 

Forslag til Sélerlige 
vilkär ifelge auktions 
vilkärenes pkt 10 og 11. Nej 

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

Lejemäl: 

Byrder og servitutter Se vedheeftede bilag. 
(Evt. henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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PrioritetsopgflJrelse 1. Fordring 2. Restg~ld 3. Restancer 4. H~ftelser 
PANT- 0G UDLJEGSHAVERE opgjort pr. pâ heeftelser, der og evt. der kreeves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beleb, 1/lnetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag pâ 
nr,/serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med heeftelser, der kan 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. tillreg af uforfaldne forventes overtaget. 

renter 

Transport 

Hil!ftelse nr. 1.: Jyske Realkredit, CVR-nr. 13409838, Klampenborgvej 1.517.200,04 1.390.699,12 126.500,92 0,00 
205, 2800 Lyngby. 
Pantebrev stort kr. 1.945,.000,00, var. rente, indeholder afdragsfrihed. 
Sëerlige indfrielsesvilkär, se vedheertece auktionsopqerelse 

i alt ved 1.517.200,04 1.390.699,12 126.500,92 0,00 
budsum kr. 

Hil!ftelse nr. 2.: Vexa Portefaljelnvest ApS, CVR-nr. 39805340, 151.250,31 132.055,31 19.195,00 0,00 
Farvervej 5, 8800 Viborg. 
Pantebrev stort kr. 175.000,00, rentetilpasning, s.:erlige indfrielsesvilkär, 
se vedheeftede opçerelse. Underpant 175.000,00 kr. Ringkj111bing 
Landbobank. Aktieselskab, CVR-nr. 37536814, Torvet 1, 6950 Ringk111bing. 
E-mail: tabine@vexa.dk 

i alt ved 1.668.450,35 1.522.754,43 145.695,92 0,00 
budsum kr. 

Ha!ftelse nr. 3.: Lowell Danmark NS, CVR-nr. 18457970, Langmarksvej 54.980,00 0,00 0,00 54.980,00 
57D, 8700 Horsens. 
Udlreg stort kr. 54. 980,00, medtaget for tinglyst beleb. 
Alene tinglyst i Kurt Mortensens andel af ejendommen. 

i alt ved 1.723.430,35 1.522.754,43 145.695,92 54.980,00 
budsum kr. 

Hil!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Ha!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hil!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Ha!ftelse nr.: 

Transport i alt ved 
budsum kr. 
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Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgaeld 3. Restancer 4. Haeftelser 
PANT- 0G UDL.JEGSHAVERE opgjort pr. oâ hœftelser, der og evt. der kreeves indfriet. 
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetype, auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag pâ 

rentesats, nr./serie/afd., indestäende til samt evt. 
overtaget med tillaeg haeftelser, der kan 
af uforfaldne renter forventes overtaget. 

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

Transport 1.723.430,35 1.522.754,43 145.695,92 54.980,00 

H.eftelse nr. 4.: Bravida Danmark NS, CVR-nr. 14769005, Park Alle 11.273,00 0,00 11.273,00 0,00 373, 2605 Br0ndby. 
Udlaeg start kr. 11.273,00, medtaget for tinglyst beleb, 
Alene tinglyst i Kurt Mortensens andel af ejendommen. 

i alt ved 1.734.703,35 1.522.754,43 156.968,92 54.980,00 
budsum 

A. Total kr. 1.734.703,35 1.522.754,43 156.968,92 54.980,00 

B. St•rstebel•bet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 68: 44.000,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 44.000,00 

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

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anferte sterstebeteb fremkommer sâledes: 

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

b. rettighedshavernes 
rnedesaleerer m.v. kr. 

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

1. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
36.501,25 

5. vandafgifter kr. 0,00 
1.250,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 

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

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

6.235,22 

0,00 

0,00 

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

Ved et auktionsbud pâ kr. 1.550.000,00 (beregnet efter ejendomsveerdì eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) 
udçer sikkerhedsstillelsen, jfr. vìtkârenes pkt. 7 kr. 189. 700,00 
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OPG0RELSE OVER REKVIRENTOMKOSTNINGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 1.550.000,00 
+ 25°/o sr, 3=8=7~.5~º=º-'-'·º=º 
Ia lt !a>!kre!,. =====1""'.9""'3""7==. 5""'0""0""'.0"""0 

Rekvirentom kostni nger: 
A. Incassoomkostninger incl. moms kr. 
B. Fogedgebyr kr. 

Evt. fogedgebyr udkerende kr. 
C. M0desalëer udleeq kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Händtering og manqfoldiqqerelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvìrentsaleer: 

Grundtakst kr. 

2.812,50 

750,00 
1.000,00 
1.500,00 

70,00 
187,50 
150,00 

9.000,00 
Med et tillëeg pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget. =kr_,_. --=l=l=.6=2=5·=º~º 
lait kr. 20.625,00 

+ moms kr. 5.156,25 kr. 
l. Evt. saleer og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

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

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

registreringsforretning kr. 
L. Itvang sr, -------'4,_,_,.2=5=0~,0=0 
I alt ~kre!,. =====3!a!!6~.s!a!!o!e!e1£,2=s 

25.781,25 

Sâfrernt budsummen overstiger kr. 1.550.000,00 (Den offentlige ejendomsveerdi) vil rekvirent 
saleeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pâ kr. 1.550.000,00 (ejendomsvcerdi) 
Restancer kr. 145.695,92 
Friveerdi kr. 0,00 
1/4 heeftelser kr. 0,00 
Sterstebeleb (minus depositum) kr. 44.000,00 
I alt (oprundet til neermeste 100) kr. 189.700,00 

J.nr. 110-99442 0/EJ Rekvirentopqerelse 01. marts 2023 
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Beskrivelse af ejendommen 
matr. nr. 447bg Randers Markjorder, 

beliggende Langgade 32, 8920 Randers NV 

fEldre redstenshus med tegltag. Ifelqe BR-ejermeddelelse er bygningen opfert i 1933, til 

/ombygningsâr 1960. Bebygget areal 148 m2, samlet boligareal 148 m2, samlet keelderareal 78 

m2, samlet tagetageareal 50 m2, heraf udnyttet tagetage 50 m2, samlet boligareal 198 m2. 

Indeholder: 

Stueplan i tilbygning: K0kken/alrum med treeçulv, opvaskemaskine mrkt. Siemens, kogeplade 

mrkt. AEG, ernheette mrkt. Bosch, ovn mrkt. AEG, keleskab ukendt rneerke, ovenlysvindue og trap 

pe op til "stueplan" i huset. 

Stueplan i hus: Entre med flisegulv. Fordelingsgang med trappe til keelder + l. sal og badeveerelse 
med fliser pâ gulv og veeqqe. veerelse med treeçulv, betonvregge og treeloft, 1V-stue/kontor med 

tr reg u lv. 

1 sal: Repos med treequlv. Badeveerelse med linoleum og separat bruseniche. Fire veerelser med 

tr reg u lv. 

Kreider: Fordelingsgang med betongulv. To veerelser med treequlv og treeprofller pâ loft og veeqqe. 

Bryggers med flisegulv, vask, vaskemaskine og terretumbler mrkt. Bauknecht. 'Viktualierum" med 

flisegulv og kummefryser mrkt. Gram. 

Overdeekket skur. 

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

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

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

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

J.nr. 110-99442 0/EJ 01. marts 2023 5 



Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Camilla Green <camilla.green@live.dk> 
24. februar 2023 11 :28 
Edith Jensen 
99442 

[~de#] 



[§de#] 



[9de #] 



[$Ide #] 



[li0e #] 



Sendt fra min iPhone 

!pil:le #] 



Udskrevet: 02.03.2023 11:47:46 

Tingbogsattest 

Ejendom: 
Adresse: 

BFE-nummer: 

Langgade 32 
8920 Randers NV 

5613885 

05.02.1904 
Randers Markjorder 
0447bg 
636 m2 
Om2 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Adkomster 

Dokument: 
Dokumenttype: 
Dato/labenurnrner: 

Sk0de 
16.07 .1997-34496-67 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Hanne Strangholt 
180865- **** 
1 / 2 

Kurt Mortensen 
250366- **** 
1 / 2 

Kebesurn: 
Kontant kebesurn: 
Kebesum i alt: 

998.000 DKK 
998.000 DKK 

Dato for overtagelse: 
16.07.1997 

Heeftelser 

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

Navn: 
Cvr-nr.: 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Srerlige lánevilkàr: 

-.:i-=J :-::2. lF~eyn•,L 
Dato: 

·<. .c'ltorsr: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

) ~ :;'.OíE;(' 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

ne erpan, 
Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Underpantsbelab: 
U nderpanthavere: 

,,¿ I) }IJ2) '1 ª7 '+'"J 

31.01.2008-4008-67 
5 
Realkred itpantebrev 
1.945.000 DKK 
var 

Jyske Realkredit AIS 
13409838 

Tillregstekst 
lndeholder afdragsfrihed 

28.11.2019-1011409006 
6 
Pantebrev 
175.000 DKK 
Rentetilpasning 

21.04.2020 12:52:41 

Vexa Portefeljelnvest ApS 
39805340 

Kurt Mortensen 
250366- **** 

Hanne Strangholt 
180865-**** 

21.04.2020-1011798844 
1 
175.000 DKK 
RINGKJ0BING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB 
37536814 

13 .:,irJ ,:; af fi 



.J'J/!." ' i' . 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

10.01.2022-1013544569 
7 
Udlreg 
54.980 DKK 
0% 

Navn: 
Cvr-nr.: 

LOWELL DANMARK AIS 
18457970 

)c.,., ,·~ 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Kurt Mortensen 
250366-**** 

}· l J ~ :. • o ( 

Dato/lebenumrner: 
Servitut: 

19090524-935925-67 
Servitut 

Datozlebenumrner: 19161106-935926-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenurnrner: 19550518-935927-67 
Servitut: Servitut 

Datozlebenurnmer: 19980202-5325-67 
Servitut: Servitut 

Dato/labenummer: 31.01.2008-4008-67 
Prioritet: 5 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 1.945.000 DKK 
Kreditor: Jyske Realkredit AIS 

Dato/lebenumrner: 28.11.2019-1011409006 
Prioritet: 6 
Dokumenttype: Pantebrev 
Hovedstol: 175.000 DKK 
Srerlige lànevilkár: Rentetilpasning 
Kreditor: Vexa Portefeljelnvest ApS 

fi!!ëeç¡steksc 
ldeel andel 
Alene lyst i debitors tilherende ideelle andel. 

Oo!.-·J'T18nt 
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Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

21.03.2022-1013741077 
8 
Udlœg 
11.273 DKK 
0% 

Navn: 
Cvr-nr.: 

BRAVIDA DANMARK AIS 
14769005 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Kurt Mortensen 
250366- **** 

\n.--1'.è:."1• ms,;;"' 
Dato/labenummer: 
Servitut: 

19090524-935925-67 
Servitut 

Dato/lebenurnrner: 19161106-935926-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenumrner: 19550518-935927-67 
Servitut: Servitut 

Dato/labenurnrner: 19980202-5325-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenummer: 31.01.2008-4008-67 
Prioritet: 5 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 1.945.000 DKK 
Kreditor: Jyske Realkredit AIS 

Dato/lebenumrner: 28.11.2019-1011409006 
Prioritet: 6 
Dokumenttype: Pantebrev 
Hovedstol: 175.000 DKK 
Sœrlige länevilkär: Rentetilpasning 
Kreditor: Vexa Portefefjelnvest ApS 

Dato/labenumrner: 10.01.2022-1013544569 
Prioritet: 7 
Hovedstol: 54.980 DKK 
Kreditor: LOWELL DANMARK AIS 

Til!œgstek,t: 
ldeel andel 
Alene lyst i debitors tilherende ideelle andel. 

e> ,..., '.é12, i' ~P4ô 15 



Dato/labenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Akt nr: 

t ; : me, ii. 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

r o:.r sr,~ 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Til1 'ëe qstekst: 

02 'ìJ 20d 1 î '17 46 

Servitutter 

24.05.1909-935925-67 
1 
Servitut 

67 B-B 457 - - 

Tillœqstekst 
Dok om vejanlseq mv, Se akt, Resp län i off 

midler 

KORREKT AKT 67 A-B 297 - - 

06.11.1916-935926-67 
2 
Servitut 

Tilleeqstekst 
Dok om medlemsskab af H/S Alliance mv, Se 

akt, Resp län i off midler (57/646) 

18.05.1955-935927-67 
3 
Servitut 

Tilleeqstekst 
Dok om overkersel, faslles ind- og udkersel 

mv, Se akt 
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IL' :3", \. 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

'.., ~P'- l"j¡,:JIY5~ Í.Jct 

Antal: 

Akt nr: 

02.02.1998-5325-67 
4 
Servitut 

8801 

67 D-B 565 - - 

Tllleeqstekst 
Ethvert projekt, der vil rnedfere luftfarts-hindringer, der er 25 
meter over terreen eller mere, skai forelregges for Statens 
Luftfartsvresen. Fortrinsret. 

Ejendomsvrerdi: 
Grundveerdl: 
Vurderingsdato: 
Kommunekode: 
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

Inds> 0 '1 ne' =1!< t: 
Akt nr: 

0vrige oplysninger 

1.550.000 DKK 
350.000 DKK 
01.10.2020 
0730 
014188 

67 C-B 190 - - 

17 ::; If •, 6 .l f fi 



Vurderingsfortegnelsen 

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

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

Har du sperqsrnàl, er du velkommen til at ringe til os pa 72 22 16 16 

Detaltered: vurderin~soplrsninger for 2020 

Adresse: 

Vurderingsâr: 

Kommune: 

Vurderingskreds: 

Benyttelse: 

Matrikel: 

Ejendomsvél!rdi: 

LANGGADE 032,RANDERS BY , 8920 RANDERS NV 

2021 

RANDERS 

RANDERS/INDRE 

Beboelse 

447 BG, RANDERS MARKJORD 

1.550.000 

Ejendomsnr.: 14188 

Lejligheds antat: 

Grundareal: 

Grundvœrdi: 

636 

350.000 ____ , - 

Vis "Grundveerdispecifikationer" 

Vis Vzerdier til brug for ejendornsveerdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundvœrdispecifikationer: 
Nr. Prisbetegnelse 

01 Kvmpris standard 
02 Bygretpris standard 
03 Nedslag regulering 

I alt: 

Areal/Enhed Total Enhedsbeleb 

636 
1 
o 

250 kr. 
200.000 kr. 

9.000 kr. 

159.000 kr. 
200.000 kr. 
-9.000 kr. 

350.000 kr. 

Va!rdier til brug for ejendomsvœrdiskatteloft: 

Ejendomsvœrdi 2001: 1.200.000 kr. Ejendornsveerdi 2002: 1.250.000 kr. 
1.250.000 kr. Ejendomsvœrdiskatteloftet beregnet pa grundlag af 2002: 

18 



Vis seneste vurdering 
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Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Brœndgärdvej 1 O 
7 400 Heming 

Modtager/ejer 

730 

Omvurdering pr. 1. oktober 2012 

Ejendomsvurdering @ 
SIKAT 

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer 

730 014188 
Matr. nr. 
RANDERS MARKJORD 44 7 BG 
Vurderet areal 

636 m2 

Ejendommens beliggenhed 

Langgade 032,Randers By 
SKATs telefonnr. Udskrevet 

06/11-2013 72 22 18 18 
Oplysninger lii brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Benyttelse 

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed 

Ej endomsvar d i 
Omberegnet ejendomsvêl!rdi 2001 
Omberegnet ejendomsvrerdi 2002 

1.600.000 kr Grundvrerdi 
.200.000 kr 

1.250.000 kr 

359.000 kr 

Derfor far du denne ejendomsvurdering 
Ejendomsvurderingen er SKA Ts sken over bl.a. din ejendoms 
vœrdi og grundvœrdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor 
meget du skai betale i ejendomsvœrdiskat og ejendomsskat. 
Du kan lœse mere om ejendomsvurderingen pá skat.dk - 
Borger - Bolig og ejendom - Ejendomsvurdering, 

Du far denne vurdering, hvis du bar ejet ejendommen i lebet 
af 2012 - ogsâ selvom du ikke lrengere ejer ejendommen. 

Er du enig eller uenig? 
Hvis du er enig i vurderingen, skai du ikke gere noget. 

Er du uenig i vurderingen. kan du klage. I klagen skai du skrive, 
hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skai sende klagen 
senest 3 rnâneder fra modtagelsen af denne skrivelse ti! adressen 
everst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - E-mail 
tif SKAT. 
Hvis vi er enige i klagen. vil du fa en ny vurdering. Hvis vi ikke 
er enige. sender vi klagen videre til vurderingsankenœvnet. 

Sadan bar vi vurderet ejendommen 
Vi har vurderet den samlede ejendom den I. oktober 2012. 
Vœrdien har vi fastsat ud fra: 

Ejendommens tilstand pa vurderingstidspunktet, og efter 
prisforholdene den I. oktober 1011. 
Hvad der er registrerei i kommunens Bygnings- og 
Boligregister (BBR). 
Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skennet, 
Oplysninger om, hvorvidt en nyopfort ejerbolig er fœrdig- 
bygget. 20 

Vi har vurderet grunden. sorn om den var ubebygget, og grund 
vœrdien har vi fastsat pâ baggrund af oplysninger om. hvor stor 
grunden er, og hvad den má bruges til. 

Hvis der er fejl i oplysningerne 
Deter dig som ejendommens ejer. der er ansvarlig for, at oplys 
ningerne i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningeme. skai 
du kontakte kommunen. Vurderingen kan vœre pâvirket af sœr 
lige forhold, der kun gœlder for din ejendom. Hvis vi ikke alle 
rede har taget hensyn til forholdene, skai du kontakte os. 

Er ejendommen œndret siden sidste vurdering? 
Hvis der er sket œndringer pa ejendommen, har vi la vet de nod 
vendige omberegninger, som bruges, nâr vi beregner ejendoms 
vœrdiskat og ejendornsskat (gmndskyld). 

Mere information 
Du kan se alle vurderinger pa wvvw. vurdering.skat.dk fra den 
l. marts 2013 kl. 7.00. 
Har du spergsrnâl ti! ejendomsvurderingen. kan du ringe pâ tele 
fon 72 21 12 40. Telefonen er aben til og med den l. juli 2013. 
Herefter kan du ringe pa telefon 72 22 18 18. 
Regleme om, hvordan man fastsœrter ejendornsvœrdi, grund 
vœrdi og benyttelse, star i vurderingslovens § 6, jf. § 9, stk. I, 
§ 13,stk. l,samt§33,stk.1. 
Regleme om, hvordan ejendommen skai vurderes, hvis der er 
sket œndringer pa den, star i vurderingslovens ~ 33, stk. 12-18. 
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SPECIFIKATIONER 

Ejendommen er ärsomvurderet iht. vurderingslovens §3 nr. 
08 Der er foretaget om- eller tilbygning. 

Grundvrerdi Belob 

Kvadratmeterpris 
Byggeretspris 
Grundv~rdi i alt 

636 m2 à 
1 stk 

250 kr 159.000 kr 
200.000 kr 
359.000 kr 

Bygningsvcerdi Antal m2 

148 m2 X 100 % 148 m2 
50 m2 X 60 % 30 m2 
78 m> X 25 o 20 m2 '5 

198 m> 

Etageareal Bebygget areal 
Udnyttet tagetage 
Ka2lderareal 
V~gtet etageareal 

Va,rdiberegning Standardpris for omrädet 
Opf0relsesär: 1933 
Bebygget areal 
Bygningsv~rdi pr. m2 

Be lob pr. m2 

6.250 kr 
224 kr 
-84 kr 

6.390 kr 

6.390 kr 

Belob 

148 m2 

1.265.220 kr Bygningsv~rdi 198 m2 X 

Ejendomsvrerdi Belob 

Grund~rdi 
Bygningsv~rdi 
Beregnet v~rdi i alt 
Ejendomsv~rdi afrundet 

359.000 kr 
l. 265. 220 kr 
1.624.220 kr 

1.600.000 kr 

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

Omberegning af ejendomsvil!rdi 

For at opnä et korrekt sammenligningsgrundlag ved beregningen af ejendomsv~rdiskat for 
2013 er der sket omberegning af ejendomsv~rdien for tidligere är. Omberegningen er 
sket som f0lge af: 
- om- eller tilbygning, der kr~ver byggetilladelse 

Omberegnet ejendomsv~rdi 2001 
Omberegnet ejendoms~rdi 2002 

l. 200. 000 kr 
l. 250. 000 k r 

N s 
Si a o 
o 
;:¡ 

"' 
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..... .w ~~ 
A/sender 
Randers Komroone. , Byggesag og Ejendomsskat 
Odinsgade 7, 8900 Randers e 

Randers Kommune, 
Byggesag og Ejendomsskat 

BBR-Meddelelse 
(Udskrift af oplysninger fra ByÇ11ings- og Boligrajstrel) 

Komrunenr.: 

730 

Komrrunall ejendoms nr.: Udskrift dalo: 

14188 08-02-2023 

5613885 BFE-nr.: 

BBR adresse: 

langgade 32 (Vejkode: 1180). 8920 Randers NV 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fey eAef mangier i udskriften bedes meddelt lii korrvnunen via e-mailadtessen hhr@c;;odel:s cir, eler teiefonnJ" 89151565 I 89151365 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Langgade 32 {vejkode: 1180), Randers By, 8920 Randers NV 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afltab 
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlreg 

Añebsfornold: Afl0b lii spildevandsforsyningens renseanìesq 

Grundareal 
636m2 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Langgade 32 (vejkode: 1188), Randers By, 8920< Randers NV 
Fritliggende enfarniliehus (Bygningens anvendetse 120) 
Matrikelnr.: 447bg 
Be!iggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsàr: 1960 

Antal helârsboliger med kekken: 

Materialer 
Ydervœggens materiale: Mursten 

T agdœkningsmateriale: T egl 

Kilde lii bygningens materialer: Oplyst al ejer (eller dennes reprœsentant) 

Areal i grundplan m2 Salnlet andet areal 
Bebygget areal 

Overdœkket areal 

Areal i hele bygníngen 
Samiel bygningsareal (excl. kœlder 

& tagetage) 

Samiel kœlderareal 

Heral udnyttet kœlder 

Heral dyb kœlder 

Samiel tagetageareal 

Heraf udnyttet tagetage 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst al teknisk lorvaltning 

Energíoplysninger 
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme \ <t- 
Bem.erkninger for bygníng 

Matrikelnr. 
447bg 
Ejendom 
BFE-nr.: 5613885 

Oplysninger om bygninger 

Ejerlav 
RANDERS MARKJORDER 

Kommunal! ejendoms nr.: 14188 

Landsejerlavsnavn: RANDERS MARKJORDER 

Opf0relsesâr: 1933 

Antal etager u. kéelder & tagetage: 1 

Antal helársboliger uden k0kken: O 

148 Samiel andet areal 

o Heral affaldsrum i terrœn 

m2 Heral indbyggel garage 

148 Heral indbygget carport 

Heraf indbygget udhus 

78 Heral lukkede overdœkninger 

o Heraf indbygget udestue el. lign. 

o Heraf udvendig efter isolering 

so Heraf 0vrige arealer 

so Heraf indbygget garage i kœlder 

m2 
o 

Bygningens arealanvendelse 
Samiel boligareal 

m2 
198 

o 
o 
o 

O Heraf areal af lovfig beboelse i kallder 

O Samiel erhvervsareal 

O Heraf erhverv i krelder 

O Antal etager u. kéelder & tagetage 

o 
o 
o 
o 
o 

BBR BBR adresse: 
Langgade 32 (Vejkode: 1180),8920 Randers NV 22 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
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BEVARINGSVIERDI 7, I HENHOLD TIL KOMMUNEATLAS 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Langgade 32 {vejkode: 1180), Randers By, 8920 Randers NV 

Fritliggende enfamiliehus {Anvendelseskode: 120) 

Samiel areal: 
Enhedens erhvervsareal: 
Enhedens boligareal: 
Andel areal: 
Enhedens andel al f~les adgangsareal: 
Enhedens andel i !;;elles boligareaJ: 
Areal af lukket altan/udestue: 
Areal al aben altan/tagterrasse: 
Tinglyst areal fra Matriklen: 
Ki Ide lii arealer. Oplyst al teknisk forvattning 
Antal veerelser: 6 
Antal toiletter: 2 
Antal badeveerelser: 2 
K0kkenforhold: Eget k0kken med afl0b 

BBR BBR adresse: 
Langgade 32 (Vejkode: 1180),8920 Randers NV 

198m2 
Om2 
198m2 
Om2 
Om2 
Om2 
Om2 
Om2 
O m2 

23 

Egentlig beboelseslejlighed med egei kakken 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
14188 08-02-2023 
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Kortmateriale 

1 Q rr •'êGeoDK YSDFE ,----------- --- - ----- - --------------- ---- ----- --·- - 
, BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

i B# Bygningsnummer o Sikker placering Ejendom 

: T# Teknisk anleeg nummer o Nëesten sikker placering Jordstykke1 

I NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nejagtigt? 
I * Bygning pa fremmed grund Bygningsomrids, unejagtigt? 
' 

1. Jordstykke drekker over udstrrekningen af del enkelte matrikelnummer. 
2. Bygningsomridset er n0jagtigt, nár dets placering er verificeret at Geoüanmark {se nedenfor). 
3. Bygningsomridset er un0jagtigt, nár deis placering ikke er verificeret af GeoDanmark {se nedenfor). 

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

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

Korte! indeholder de nyeste oftentligt tilgrengelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 

BBR BBR adresse: 
Langgade 32 (Vejkode: 1180),8920 Randers NV 24 
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BBR er del landsdeekkeooe register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere pá https:/lbbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, sa de enkelte rnatnkuleere arealer (matnkelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort. 

hvad angâr skellenes mijagtige geografiske placering, og skellene falder ikke att,d sammen med de synlige grainser i landskabet. Se mere pá 

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

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlaigge Danmark. GeoDanmarks-data bestàr bl.a. 

af luftfotos og bygningsomrids. Vair opmœrxsom pà, at disse luftfotos oplages om forare!, og at bygningsomrids opdateres pá baggrund heraf. Derfor kan def 
vrere forsinke!ser i registreringen af rendringer. afhrengigt af hvornàr rendringen - fx en opf0rse! e!ler nedrivning af bygning - er sket.. Se mere pá 
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/ 

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

BBR BBR adresse: 
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Din pligt som ejer 
Del er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrerìng i BBR kan ikke nedvendiqvis !ages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold lii anden lovgivning. Kommunen kan give en bede pá op lii 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger lii 
BBR, eller hvis du giver fork.erte oplysninger. 

Derfor er del vigtigt, at du teeser din BBR-meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anleeq pa ejendommen er registrerei rìgtigt. Nâr du 
keber en ejendom eller eendrer pâ bygninger og boliger, er del ekstra vigtigt at veere oprneerksom pa, om registrerìngerne er korrekte. 
lndberetningspligten grelder ogsá byggesager. 

Du skai veere srer1igt oprneerksorn pa: 
Opf0relsesâr 
Om- og tilbygningsâr 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagda!kningsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opterelsesar vil der nogle steder veere angivet ár 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opterelsesàr vedrerende 
den paqeeldende bygning. Kommunen har lov lii at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeld! beseq pá 
ejendommen eller ved reqistersarnkerinq med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjrelp af luftfotos. 

I BBR er din ejendom registrerei pa 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normal! det samme som en matrìkel. og er et sammenhrengende stykke jord. I srerlige tilfrelde kan grunden bestâ af fiere matrikler, 
og en ejendom af fiere grunde. Dette vil oftest veere pa landbrugsejendomme. Pâ grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
añebsforhold. 

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

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

Tekniske anla!Q 
Tekniske anlreg kan veere olietanke, vìndmeller, gylletanke. solvarmeanlreg m.m. Tekniske anlreg er som regel piacerei pá grunden, men kan 
ogsa ligge inde i en bygning. 

Arealerne pá BBR-meddelelsen 
Arealerne indgár i beregningen af ejendomsvurderìngen, men kan ogsa have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglàn, 
fjemvarmeregning m.m. Arealer skai altid mâles lii ydersiden af ydervregge. Lees mere om opmâling og se vejledninger pá www.bbr.dk. 

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

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

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

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

Ka!lderarealet opqeres samlet for hele krelderetagen. 

Det samlede boligareal opqeres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusive areal i entré, gang, badeveerelse, toilet og kekken. I arealet 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af keelderrurn, der mâ anvendes lii beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav til beboelsesrum. 

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

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

Har en bygning to eller fiere lejligheder, fardeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 

Med hensyn lii areal af ejerlejlighed skai du veere specielt oprneerksorn pá, at BBR's boligareal ofte vil veere forskellig fra det tinglyste areal. 
Det skyldes, at arealerne opçeres efter forskellige principper. Ejer1ejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, 
areal til erhverv inklusive andel af adgangsareal. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse 

Helârsbeboelse 
Stuehus til landbrugsejendom 
Fritliggende enfamiliehus 
Sammenbygget enfamiliehus 
Fritliggende enfamiliehus i test 
lav bebyggelse 
Rœkke-. kœde-. eller dobbelthus 
(lodre! adskillelse mellem 
enhederne) 
Rœkke-, keede- og klyngehus 
Dobbelthus 
Etagebolig-bygning. 
flerfamiliehus eller to-familiehus 
Kollegium 
Boligbygning til d0gninslitution 
Anneks i tilknytning til 
helärsbolig 
Anden bygning lii 
helärsbeboelse 

Erhverv 
Staid til svin 
Staid lii kvœg, fâr mv. 
Staid til fjerkrœ 
Minkhal 
Vœksthus 
Lade til foder. afgrnder mv. 
Maskinhus. garage mv. 
Lade lii halm, he mv. 
Anden bygning lii landbrug mv. 

Bygning til industri med 
integrerei produktionsapparat 
Bygning lii industri uden 
integrerei produktionsapparat 
Vœrksted 
Anden bygning til produklion 
Bygning lii energiproduktion 
Bygning lii forsyning- og 
energidistribulion 
Bygning lii vandforsyning 
Bygning til händtering af affald 
og spildevand 
Anden bygning ti1 
energiproduktion og -distribution 
Bygning lii jernbane- og busdrift 
Bygning tit luftfart 
Bygning til parkering- og 
transportanlœg 
Bygning lii parkering af flere end 
to keretejer i tilknytning til boliger 
Havneanlœg 
Andet transportanlœg 

Bygning lii kontor 
Bygning lii detailhandel 
Bygning lii lager 
Butikscenter 
Tankstation 
Anden bygning ti1 kontor. handel 
oglager 
Hotel. kro eller konferencecenter 
med ovematning 
Bed & breakfast mv. 
Restaurant, café og 
konferencecenter uden 
ovematning 
Privat servicevirksomhed som 
friser, vaskeri. netcafé mv. 
Anden bygning lii serviceerhverv 

Biograf, teater, koncertsted mv. 
Museum 
Bibliotek 
Kirke eller anden bygning til 
trosudevelse for statsanerkendte 
trossamfund 
Forsamlingshus 
Forlystelsespark 
Anden bygning til kulturelle 
formäl 

Anvendelse fortsat 

Grundskole 
Universitet 
Anden bygning til undervisning 
og forskning 
Hospital og sygehus 
Hospice, behandlingshjem mv. 
Sundhedscenter, lœgehus, 
fl:1deklinik mv. 
Anden bygning til 
sundhedsformâl 
Daginstitution 
Servicefunktion pà 
deçninstituticn 
Kaserne 
Fœngsel, arresthus mv. 
Anden bygning lii 
institutionsformál 

Fritidsformâl 
Sommerhus 
Ferieœnter, center lii 
campingplads mv. 
Bygning med ferielejligheder til 
erhvervsrneessíç udfejnìng 
Bygning med ferielejligheder til 
eget brug 
Anden bygning tif ferieformáf 
Klubhus i forbindelse med fritid 
og idrœt 
Svernmehal 
ldrœtshal 
Tribune i forbindelse med 
stadion 
Bygning tif trœning og 
opstafdning af heste 
Anden bygning til idrœtsformâl 
Kolonililavehus 
Anneks i tilknytning lii fritids- og 
sommerhus 
Anden bygning tíl fritidsformâl 

Mindre byg11i11gei; lii 
garagetormät, opbevaring m.v. 

Garage {med plads lii et eller to 
k0ret0jer) 

• Carport 
Udhus 
Drivhus 
Fritliggende overdrekning 
F ritfiggende udestue 

Andre bygninger 
Tiloversbfeven landbrugsbygning 

• F aldefaardig bygning 
• Ukendt bygning 

Kf/Jkken, toilet og öflf/Jb 

Toiletforhold 
Vandskyllende toilet i enhed 
Vandskyllende toilet udenfor 
enheden 
Intel vandskyllende toilet i 
enheden 

Badeforhold 
Badevrerelse i enheden 
Adgang ti1 badevœrelse 
Hverken badevrerelse eller 
adgang til badevœrelse 

Kf/Jkkenforhold 
Eget kekken med añeb 

Adgang til freiles kekken 
Fast kogeinstallation i vœrelse 
eller pä gang 
lngen fast kogeinstallation 

Materia/er 

Y dervœggenes materialer 
Mursten 
Letbetonsten 
Fibercement herunder asbest 
Bindingsvœrk 
Tree 
Betonelementer 
Metal 
Fibercement uden asbest 
Plastmaterialer 
Glas 
lngen 
Andet materiale 

Tagdœkningsmateriale 
Tagpap med lille hœldning 
Tagpap med stor hœldning 
Fibercement herunder asbest 
Betontags ten 
Tegl 
Metal 
Strâtag 
Fibercement uden asbest. 
Plastmaterialer 
Glas 
Levende tage 
Andel materiale 

Aflf/Jbsforhold 

Intel añeb 
Blande! añabsforhold pá 
ejendommen (er specificeret pa 
bygningen) 

Inden for kloakopland 
Fœlleskloakeret spildevand + 
tag- og overfladevand 
Fœlleskloakeret: spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
Fœlleskloakeret: spildevand 
Fœlleskloakeret: tag- og 
overfladevand 
Separatkloakeret: spildevand + 
tag- og overfladevand 
Separatkloakeret: spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
Separatkloakeret spildevand 
Separatkloakeret: tag- og 
overfladevand 
Spildevandskloakeret: 
Spildevand 
Af10b til spildevandsforsyningens 
renseanlœg 
Af1121b lii frellesprivat 
spildevandsanlêeg 
Af1121b til fœllesprivat kloakledning 
med tilslutning lii spv. 
renseanlreg 

Uden for kloakopland 
Ejendomme, der Jigger i del âbne 
land, inddeles efter den rnäde 
spifdevandet behandles. Der er i 
BBR mulighed for at registrere. 
hvilke renseklasser del lokale 
renseanlêeg overholder. 
Renseklassen kan veere O. OP, SO 
eller SOP, idet O er en forkortelse 
for organisk stof, P for Phosphat og 
S for Sulphat. OP betyder. at 
rensningen bäde omfatter organisk 
stof og Phosphat, osv. 

En fuldstrendig oversigt over 
aflebskoder i BBR kan findes pà 
https:/lteknik-bbr.dklkodelister/0/ 
1/0/Afloebsforhold 

Opvarmningsforho/d 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme 
Centralvarme med én 
fyringsenhed 
Ovn til fast og ftydende brœndsel 
Varmepumpe 
Centralvarme med to 
fyringsenheder 
Elvarme 
Gasradiatorer 
lngen varmeinstallation 
Blande! 

Opvarmningsmiddef 
Elektricitet 
Gasvœrksgas 
Flydende brœndsel 
Fast brœndsel 
Halm 
Naturgas 
Andel 

Supplerende varme 
lkke oplyst 
Varmepumpeanlœg 
Ovne til fast eller flydende 
brœndsel 
Ovne til flydende brœndsel 
Solpaneler 
Pejs 
Gasradiator 
Elvarme 
Biogasaníœg 
Andel 
Bygningen har ingen 
supplerende varme 

Andet 

Bolîgtype 
Egentlig beboelseslejftghed med 
eget k121kken 
Blande! bolig og erhverv med 
eget kekken 
Enkeltvœrelse uden eget kakken 
Fœllesbotig 
Sommer - eller fritidsbolig 
Andet 

E¡erforhold 
Privatpersoner eller 
interessentskab 
Aiment boligselskab 
Aktie-, an part- elfer andel 
selskab ( undtagen 
interessentskab) 
Forening, legal eller selvejende 
institution 
Privat andelsboligforening 
Den kommune. hvori 
ejendommen er beliggende 
Anden primœrkommune 
Region 
Staten 
Andel, herunder 
moderejendomme for 
bebyggelser, der er opdelt i 
ejer1ejligheder samt ejendomme, 
der ejes af fiere kategorier af 
ejere 

Vandtorsyning 
Aiment vandforsyningsanlêeg 
Privat vandtorsyninqsanteeq 
Enkeltindvindingsanlêeg 
Brend 
lkke aiment 
vandíorsyninqsanieeq 
Blande! vandforsyning 
lngen vandforsyning 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Modlage< 

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

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Udskrevet den 

21/12-2022 
Moms-nr · 

29189668 
Oebdomummer 

xxx xx xxxxxx xx xx 
E¡endommens beliggenhed 

Langgade 032,Randers By 
Vurderet areal Anvendt skattegrundlag pr 

636 2022 (01/10-2022) 
Matnkelbetegnelse. 

RANDERS MARKJORDER 447bg 
E¡endomsva,rdi 

1.550.000 
Grundvéerdt 

350.000 
Sluehusgrundvrerdi Skatlegrundlag 

350.000 
Fradfag , grundva,rdi for fofbednnger Fntagefse for grundskyld tit kommunen 

Del af grundwerdi der beskattes , anden kommune Da>l<nongsafgiltspliglíg vœrdJ 

Side 01 af 02 

Fntagel daakrnngsafg,ftsphgl,g vaerdi 

Speofikat-on 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2023 
Heraf moms Beleb 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 : 350000 01/01-31/12 9775,50 

Indefrosset grundskyld 

ROTTEBEIŒMPELSE 

* 
* 
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 

* 
* 
* 
HVIS DU IKKE ER TILMELDT PBS 
SENDES OPK.RXVNINGEN FRA BETALINGS 
KONTORET MED BETALINGS-ID 
(DIGITALT ELLER PR. POST) 
l. RATE SENDES 20. JANUAR 2023 
2. RATE SENDES 20. JULI 2023 

-1443,98 

179,80 

2376,25 475,25 

775,00 
660,00 

155,00 
132,00 

Beuœrk: Der kan v~re indefrosset yderligere grundskyld 

"' "' o 
"' <D o 
0 o 
::, 
.,.; 
M g 
(!) g 
o 
o 
::. 
"' 

Overfert ti! nœste side 12322,57 762,25 
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Sidste trist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2023 

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

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

Du kan fá mere information pá Randers kommunes hjemmeside www.randers.dk 

Har du sperqsmàl vedrnrende de enkelte punkter, skai du henvende dig til: 

Ejendomsvurdering: 
Sperqsrnàl og klager vedrerende ejendomsvurdering skai ske til Vurderingsstyrelsen 
tif. 7222 1616. 
Se mere pá www.vurdst.dk/om-styrelsen/kontakt 

Affald & Genbrug: 
Tlf.nr. 8915 1617 e-mail: affald@randers.dk 

Pumpe- og vandlebsbldraq: 
Natur & Milj0 
Tlf.nr. 8915 1693 e-mail: natur@randers.dk 

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

Sp0rgsmâl angäende betaling: 
Betalingskontoret 
Tlf.nr. 8915 1188 e-mai I: betali ngskontoret@randers.dk 
Skylder du noget? se: 
https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/ 

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tlf.nr. 8915 1854 og 8915 1744 e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Opkrcevning af skorstensfejergebyr: 
0nsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skai du kontakte skorstensfejeren. 
Du skai selv kontakte skorstensfejeren, der tejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkraavning og fejningen. 
Randers kommune opkreever gebyr for skorstensfejning pá vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, fremgâr af telefonnummer ved teksten skorstensfejning pà 
forsiden. 

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

Tlf.nr. e-mail 
4088 9030 randers@skorstensfejeren.dk 
4026 7106 thomsen@lizard.dk 
8647 4440 isskf@skorstensfejeren.dk 
6021 6821 hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMD DGCG7302 16. udg 10 2022 
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Randers Kommune 
Ejendomsskattekontoret 
Odinsgade 7 

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

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

8900 Randers C 

Kommunenummer EjendomsnurTYner 
014188 29189668 

Det»tomummer 

xxx xx xxxxxx xx xx 
Sortenngsnummer 

730 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2023 Side 02 af 02 

Speofikanon Be10b Herafmoms 

Overfert fra f arrige side 12322,57 762,25 

MERWERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede f0rst 
medregnes som indgâende afgift pà faktureringstidspunkteL 

!ALT 12322,57 762,25 

Rate 

01 
02 

Forlaldsdato 
01/02-2023 
01/08-2023 

Sidste rettidige indb.dag 
01/02-2023 
01/08-2023 

Ratebeleb 
6161,28 
6161,29 

F akturadato 
01/02-2023 
01/08-2023 

Moms bel<>b 
381,13 
381,12 

Sàfremt del forfaldne beleb ikke er betalt senesi sidste rettidige 
indbetalingsdag, seqes del inddrevet ved udlceg. 

Ved for sen indbetaling pàleber renter og evt. gebyr. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
gceld for làn vil blive videregivet lii SKA T. 
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Sidste frist for indbetaling er den 1. februar og 1. august 2023 

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

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

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

Har du sperqsrnàl vedrnrende de enkelte punkter, skai du henvende dig til: 

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

Affald & Genbrug: 
Tlf.nr. 8915 1617 e-mail: affald@randers.dk 

Pumpe- og vandlebsblërap: 
Natur & Milj0 
Tlf.nr. 8915 1693 e-mail: natur@randers.dk 

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

Sp0rgsmâl angäende betaling: 
Betalingskontoret 
Tlf.nr. 8915 1188 e-mai I: beta li ngskontoret@randers.dk 
Skylder du noget? se: 
https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/ 

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tlf.nr. 8915 1854 og 8915 1744 e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Opkrrevning af skorstensfejergebyr: 
0nsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skai du kontakte skorstensfejeren. 
Du skai selv kontakte skorstensfejeren, der tejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrcevning og fejningen. 
Randers kommune opkreever gebyr for skorstensfejning pa vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, frernqàr af telefonnummer ved teksten skorstensfejning pa 
forsiden. 

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

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

e-mail 
randers@skorstensfejeren.dk 
thomsen@I izard .dk 
isskf@skorstensfejeren.dk 
hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMO OGCG7302 16 udg 1 O 2022 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag dannet 8/2 2023 

4 --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Langgade 32, 8920 Randers NV 
Ejeodommens adresse: .. 

Matr.nr .. 

Ejendomsnummer 

Kommune:. 

Ejerforhold:. 

Anvendelse: 

Samlet grundareal:. 

Samiel anta! v;;erelser:. 

................. ) I ct 88 

.... 636 ,,,.:, 

. s 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

OBS. E¡endomsdatarapporten onderstatter pt iklœ 
ele nye eje;1domsvurderinger. Oertor er teks er og 
ordforklaringer i rapporten og dens bilag 1kke !îl;:iasset 
de nye vurderinger Erhvervsstyrelsen arbej<ler pä at 
ucMl::le en integration, sâledesde nyevurdeñnge1 blíver 
en de! at eje.idomsdatarapporten. ln<ltíl dette er aföaret 
kan bolige¡ere hente deres nye vurdennger pá htms;{l 
www.yurcleringsportalen.dk/, sâfrernt disse er b1eve frigr11e· 
at Vurderingsstyrelsen. Lzes mere om processen pà https:ll 
www.vurclst.dk/nyheder/tre-vigtige-llleve/ 

For ejendomme med de nye ejendomsvurcleringer vil der 
fremgâ ·1ngen vurdering registreier I raooortens resumé og 
den seneste ·garnie· vurderingsrneddeletse vn fremgä som 
m!ag_ 

!}!port -ID c95 727 e9-de06-4c40-a02c- 3966559622dc 



Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Langgade 32 
8920 Randers NV 
8ïag dalnet 8/2 2023 

Forfalden gëeld til kommunen for ejendommen 
Her fremgär evt. iorfalden fortrinsberettiget gœld til kommunen, dvs. gœld der hœfter pa 
e¡endomrnen, og derfor overtages af evt. kober. 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i fiere kommuner. skai de< oqsà bestiltes 
ejendomsdatarapporter for opkrœvningsejendommene I de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gœld 
Hvis der er registrerei fortrinsberettiget forfalden gœk:l pá ejendommen, kan kommunen have 
pábegyndt at inddnve gœlden. I den forbindelse kan der pâlobe ydertigern omkostninger 1 
forbindelse med inddrivelsesforretrnngen. Storreísen af disse omkostninger er lkke 1ndeholdt 1 
Ejendornsdatarapporten, men kan tás ved henvendelse t1I kommunen. 

Ved tvangsaukt1on 
Der tages iorbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt ornkostrnnger, der 
tdskrives i kommunens debitorsvstern frem 111 auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i nœste kalenderär bor rapporten íornys efter nvtàr. Hvts iomyelsen ikke 
1ndeholder gœldsposter fra den nye eiencJomsskattebillet, bor kommunen kontaktes. 

1/edr. bekJb sendt lii mddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. 1nddrivelsesomkosrninger. der hœfter pà e¡endommen. Oplysning 
tàs ved kontakt lii SKAT lnddnvelse. 

EJENOOMSSKAT 1 og 2 halvâr 
I star1en af 1. og 2. halvàr kan del frerngâ af ejendomsda1arapporten. at der forfalden gœld 
pà ejendommen, selvom den rettidige 1ndb.dag for ejendomsskat o.!ign. IKKE er overskredet. 
Probtemet oostàr, hvis forialdsdatoen ligger F0R sidste rettidige 1ndb.dag. 

Oplysninger vedr. íorfalden gœld til kommunen for e¡endomrnen er mchentet d. 8. februar 
2023 

Er der forfalden gœld pà ejendommen? .. 

Forfalden gœld , alt 

GEelden er opgjort pr ... 

Den ved rapportbestiffingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter. der er overf0rt til ESR og derfor ikke er medtaget i opgorelsen .. 

Ga::>ldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
GEeld vedrorende .. 

Krav i alt vedrorende denne ga91dstype 

. ........ :a 

.... 6 23S.22 k1 

. I 2-J..!-2023 

12 )<l2ùd 

. I·,<?¡ 

..................................... tJen:jl)fl)SSkiH 

.. .. 4 i5S.7S kr 

Befob .... 

Forfaldsdalo .... 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT .. 

Ga::>ldsposter vedr.0rende: Renovation 
Gœld vedrerende .. 

Krav i alt vedrorende denne gœldstype 

.... 4 I ó:,.7S kr 

. •)1-)2-2023 

.. .... Ne¡ 

............................................. Renovation 

. I 905.53 Kr 

Beleb .. 

ForfaJdsdato .. 

Er belebet sendt lii inddrivelse hos SKA T .. 

... I 188.13 kr 

... 01-02-2023 

.. Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdato ... 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

. 387.SO kr 

. 01-02-2023 

.. .. .. . ~l'?J 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Langgade 32 
8920 Randers NV 
8iag ctamel 812 2023 

Beleb 

Forfaldsdato. 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT 

..... 330.ûù, 

..... ~ll ·02·2023 

. ..... Ne¡ 

Ga2ldsposter vedrnrende: Rottebeka2mpelse 
Gœld vedrorende ... 

Krav i alt vedrorende denne gœldstype . ...... :39_9!) xr 

Belob .. 

Forfaldsdato ... 

Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT 

. ······· 89.90 ~- 

..')I D2·2D23 

... Ne; 

Ga2ldsposter vedrnrende: Renter 
Gœld vedrorende .. 

Krav i alt vedrereode denne gœldstype .. 

.... R~nîièi 

Belob ..... 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT .. 

. ... 4:i.99 ~í 

...... f-le¡ 

Beloo . 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT .. 

. .. l 08 (í 

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

Bel0b .. ················ ··························································· . 14.25 (' 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT ............................................................ Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er bei0bet senctt til inddrivelse hos SKAT 

... 4.65 « 

................. Ne¡ 

.... 3%kr Beleb .. 

Forfaldsdato 

Er belebet senctt til inddrivelse hos SKAT Ne¡ 



Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Langgade 32 
8920 Randers NV 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gaeld til kommunen for ejendommen 
"Fortalden gœld ti! kommunen" er forfaklen for1rinsberettiget gœld. hvor det er kommunen. der er kreditor. Der 
oplyses typisk om folgende gœtdsposter: Ejendomsskat (grundskytd), skorstensfejning, rottebekœmpelse, 
renovation, vejvedfigeholdelse og fignende. Al en gœldspost er fortrinsberettiget betyder. at gœlden hœfter pà 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegœfd og kan gä vrdere til ny ejer. Fortrinsretten 
fremgár af Tinglysningslovens § 4 og en rœkke sektorlove. 
I ejendomsdatarapporten er alene anfoo der samlede krav pr. gœldspost. I dette bilag kan du se en 
udspecifrcering af hver gœldspost med alle de krav, der er rndhentet fra kommunens debitorsystem. 



\/edr. Skyldiq ejendomsskaL renovation samt omkostninqer ti! Skat 

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

Det ovenfor oplyste skyldige beleb ti! ejendomsskat/renovation og Skat er vanske 
llgt at afstemme, idet Kommunen opçar sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, 
mens en del/noget af kravet kan vœre overgivet Skat ti! inddrivelse. 
Skyldige beleb kan derfor vzere medtaget ogsa i Skats opqerelse, ligesom der skai 
tages h¢jde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner 
sig, samt restancer, der l0bende overgives Skat ti! inddrivelse. 

Kommunens og Skats frernqanqsrnàde lndebeerer, at en auktlonskeber er nadsaqet 
ti! efter auktionen, at rette henvendelse ti! bade Skat og Kommunen, for at fa op 
lyst den korrekte sterrelse pa kravene pa ny, forinden der foretages betaling. 
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Lou Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers C 

Telefon 70 300 500 

Indefrosset Grundskyld 

I henhold til ejendomsdatarapport pähviler der ejendommen indefrosset grundskyld. 
Bel0bet er ikke fortrinsberettiget og dermed ikke medtaget i sterstebelebet, Det mä 
päregnes, at kommunen - sâfrernt det anferte beleb ikke indbetales i forbindelse med 
tvangsauktionen - vil indlede udpantningsforretning mod ejendommen. 
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Cl JYSKE REALKREDIT 

Lou Advokatfirma 
0stergrave 4 
8900 Randers C 

Auktionsopgorelse 

Ejendomsoplysninger 
Matrikelbetegnelse samlet 44 78G Randers Markjorder 
Beliggenhed 
Ejendommens art 
Hovedanvendelse 

Langgade 32, 8920 Randers NV 
Parcelhus 
Helârsbolig 

Auktionsdato 
Antal Ian i ejendommen 

12.04.2023 
I 

Samlet tilgodehavende 
Lan nr. 0034-633-537 
Gebyrer 

Hovedstol 
1.840.000.00 kr. 

Ford ring 
1.516.800,04 kr. 

400,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 1.517.200.04 kr. 1.517.200,04 kr. 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 
Erindringssk.rivelse 14.10.2022 
lnkassogebyr 25.10.2022 
Erindringsskrivelse 13 .O 1.2023 
Erindringsskrivelse I-L07.2022 

Gebyr 100.00 kr. 
Gebyr 100.00 kr. 
Gebyr 100.00 kr. 
Gebyr 100.00 kr. 

400,00 kr. Gebyrer i alt 

Opgorelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles sœrskiìt. 
Gebyrrestancer bed es med taget pa bed st prioriteret Ian ( kolonne 3). 

Venlig hilsen 
Jyske Realkredit 

09.02.2023 - Ejd.nr.: 601-338-6980 - Side I 
J~,k1: Realkredit - Klampcnborgvcj ~05 - ~800 Kg~. L:,,ngbJ -Tif ~9 X(} IN ~9 - unhncsjyskcbank.dk 
Jyske Realkredit AS - C\"R-nr u..i098)!l 
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Cl J y s KE RE ALK RED IT 

Specifikation 

Lântazere 
Kurt Mortensen 
Langgade 32 
Randers By 
8920 Randers NV 

Hanne Strangholt 
Langgade 32 
Randers By 
8920 Randers NV 

Auktionsdato 12.04.2023 

"Garanti län nr. 0034-633-53 7 

Garantirente % pa 
Obi.rente °-'o pa 
Fondskode 
Lânerente % pa 
Restlebetid ar 
Hovedstol 
Ny restgœld 
y obi. restgœld 

Rente 
Bidrag 

Restgœld incl. uforfaldne renter 
og bidrag (kolonne 2) 

e- 

s 

Morarenter opkrœvet 
Morarenter opkrœvet 
Morarenter opkrœvet 
Morarenter opkrœvet 
Moraren ter opkrœvet 
Tenninsbetaling pr. 
Terminsbetaling pr. 
Terminsbetaling pr. 

01.06.2022 
01.06.2022 
01.06.2022 
01.06.2021 
01.06.2022 
01.06.2022 
01.09.2022 
01.12.2022 

5.00 
5.0000 

0936162 
2,9900 
14.75 

1.840.000.00 kr. 
1.389.164.53 kr. 
l .389.164.53 kr. 

1.255.21 kr. 
279.38 kr. 

1.390.699.12 kr. 

Pr./Periode 

01.04.2023 
01.04.2023 
01.04.2023 
O 1.04.2023-12.0-l.2023 
O I .04.2023-12.04.2023 

1.390.699.12 kr. 

439.55 

1.609.57 kr. 
77.76 kr. 
2.72 kr. 

1.044.40 kr. 
55.55 kr. 

27.233,25 kr. 
27.196.66 k.r. 
31.577.24 k.r. 

09.02.2023 .. Ejd.nr.: 601-338-6980 .. Side 2 
Jy vkc Rculkrcdu - Klampcuborgvcj ~05 - ~XOO Kg..;. Lvngbv -Tif. X9 X9 ~9 ~9- onlmc n jvskebank.dk 

Jyske Rcalkrcdn AS - C\"R-nr IJ409S.'8 

39 



() JYSKE REALKREDIT 

Terminsbetaling pr. 
Morarenter simuleret 
Res tancer ( kolonne 3) 

3 1.546.39 k.r. 
5.757,38 k.r. 

l 26. l 00,92 k.r. l26. I00.92kr. 

Ford ring opgjort pr. auktionsdagen ( kolonne l ). O\ erfort ti! side l 1.516.800.04 kr. 

Moraren te beregnes med I 0% p.a. fra forfaldsdagen til beta ling sker, bortset fra perioden indtil 12. maj 
2020, hvor den beregnes med 18% p.a. 

Terminsanta! p.a. 
I. kommende betaling 
I. ârs beta! ing 

4.0 
3 l.515,31 kr. 
125.872.42 kr. heraf afdrag 76.128,49kr. 

*Afdragsfrie placerede perioder: IO ar 

Afdragsfrihed er aftalt sâledes: 
Perioder: 
Sum af udskudte afdrag pr. O 1.04.2023: 3 7 3.835, 19 kr. sorn beta les fordelt over lânets lobend. 

Ved delvis dœkning af lánet vil de udskudte afdrag blive reduceret forholdsmœssigt. 

Ved bevilling af gzeldsovertagelse overtager auktionskeber de valgte afdragsfrie perioder. Jyske Realkredit 
kan dog ved gœldsovertagelsesbevillingen bestemme. at fremtidig afdragsfrihed bortfalder. 
Auktionskober. der onsker œndring i afdragsfriheden. kan kontakte Jyske Realkredit herom. 

Da lânets rente kan œndres i lânets lobetid. kan restgœlden. ydelser. rente og bidrag. der vedrorer tiden efter 
udarbejdelsen af denne specifikation. vœre forelobigt beregnede. Beregningen af beleb, der vedrorer tiden 
efter en kommende rentefastsœttelse, er foretaget pa grundlag af den senest fastsatte rente. Nœrrnere 
oplysninger fremgâr af pantebrevet. 

Specifikation er morarenter opkrœvet med terminen 01.06.2022 
Forfald Mora fra Betalt dato Betalt beleb Mora dage 

Termin O l.09.202 l O l.09.2021 04.04.2022 27.325,26 k.r. 215 
Morarenter 01.09.2021 04.04.2022 1.320.11 k.r. 215 
Moraren ter 
Sum 

O 1.09.2021 04.04.2022 46,23 kr. 215 

Mora Beleb 
1.609.57 kr. 

77, 76 kr. 
2.72 kr. 

1.690,05 kr. 

09.02.2023 - Ejd.nr.: 601-338-6980 - Side J 
h-.kc Realkredit - Klampcnbcrgvcj ~05 - ~XOO Kgs. l.vngby -Tif ~lJ X9 xv !N - u111ine'ajy<.;l,,.1.:bank.dk 
Jyske Realkredit AS - CVR-nr t3.i098J8 
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Cl JYSKE REALKREDIT 

Specifikation er moraren ter opkrrevet med terminen O 1.06.2022 
Forfald Mora fra Betalt dato Betalt beleb 

Termin O 1.12.2021 O 1.12.2021 20.04.2022 27 .228.93 kr. 
Mora dage 

140 
Mora Beleb 
1.044.40 kr. 

Specifikation er moraren ter opkrœvet med terminen O 1.06.2022 
Forfald Mora fra Betalt dato Betalt belob 

Termin 01.03.2022 O 1.03.2022 29.04.2022 27 .192,35 kr. 
Mora dage 

59 
Mora Beleb 
439.55 kr. 

Specifikation af simule rede mora renter med forfald 12.04.2023 
Forfald Mora fra Restsaldo Mora dage Mora belob 

Moraren ter 01.06.2022 1.609.57 kr. 315 138.91kr. 
Moraren ter 01.06.2022 77,76 kr. 315 6.71 kr. 
Moraren ter 01.06.2022 1.044,40 kr. 315 90.13 kr. 
Moraren ter 01.06.2022 55.55 kr. 315 4,79 kr. 
Termin 01.06.2022 O l.06.2022 27.233.25 kr. 315 2.350.27 kr. 
Termin 01.09.2022 O l.09.2022 27. l 96.66 kr. 223 I.661.60 kr. 
Termin 01.12.2022 Ol.12.2022 31.577 .24 kr. 132 l.141,97 kr. 
Termin 01.03.2023 O l.03.2023 31.546.39 kr. 42 363.00 kr. 
Sum 5.757,38 kr. 

09.02.2023 - Ejd.nr.: 601-338-6980 - Side 4 
Jv-kc Realkredit - Klampenborgvcj 205 - ~XOU Kg-.. Lvngby - Tif :.,.:9 X9 t"lJ XlJ - unhnc «jvskcbauk.dk 
Jyske Realkredit A.S - C\"R-nr 13409S.'8 
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Auktionskeber skai vœre opmœrksom pa, at der pâleber morarenter pa forfaldne terminer indtil 
betaling sker. Dette gœlder cgsâ, hvis der forfalder terminer ti! betaling i 4 ugers fristen i henhold ti! 
tvangsauktionsvilkârene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrœvet med en efterfelgende 
termin/indfrielse. 

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

Opnâr de i nœrvœrende salgsopstilling anferte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis 
dœkning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutteme forbehold om eventuelt at lade 
restgœlden vœre dœkket für restancer. 

Realkreditlânene forfalder i henhold ti! deres indhold ti! indfrielse ved ejerskifte. 

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

Auktionskeber skai i henhold ti! Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere 
sig over for Jyske Realkredit AIS. 
Privatpersoner skai udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas ell er kerekort. 
Selskaber skal udlevere udskrift fra Det centrale virksomhedsregister, kopi af selskabets ejerforhold 
samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner). 

42 



vexae 

Rekvirent / Advokatfirma 
Lou Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers C 
cj@lou.dk Vores ref.: 

Viborg, den 
1589 

27. februar 2023 

Opqerelse til tvangsauktion over ejendommen 
Matrikel nr. 447bg Randers Markjorder 
Beliggende Langgade 32, 8920 Randers NV 
Debitor Kurt Mortensen 
Debitor Hanne Strangholt 

Under henvisning til Deres skrivelse skai vi hermed opqere vort tilgodehavende pr. auktionsdagen d. 
12-04-2023 - sáledes 

Pantebrev oprindeligt stort kr. 

Restgreld til kurs 100 

Ydelse pr.: 11-03-2023 
Mora renter 
Rente fra termin til auktionsdato 
Ejerskiftegebyr 
Inkasso omkostninger 
Gebyr for pantekspedition 
Restancer i alt 

175.000,00 med Vexa Portef01jelnvest ApS som kreditor 

kr. 132.055,31 

rentedage 32 10,59% 
2,50% 

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

6.908,04 
242,11 

1.243,47 
3.301,38 
5.000,00 
2.500,00 

19.195,00 

I alt 151.250,31 

Restgreld til kursvrerdi udçer kr 136.016,97 

Vi g0r scerskilt opmeerksorn pá, at pantebrevet har sœrlige indfrielsesvilkâr (kurs 103 + 3 mdr. til tennin) 
samt debitorgodkendelsesklausul. Pantebrevet er digital! og kan ses pá www.tinglysning.dk. 

Lanet gceldsovertages ifm. auktionen. Auktìonskeber skai stille nedvendìot materiale til rádighed herfor, 
herunder ekonorniske data. Hvis auktionskeber er et selskab stilles der krav om kaution fra utimativ ejer/e 

Vilkàr pá pantebrevet vil evt. skulle genforhandles forinden endelig gceldsovertagelse (rente mv.) 

Vi anmoder Dem venligst tilstille os kopi at salqsopstillinqen/auktíonsneglen, straks denne foreligger. 

Vi modtager ogsá gerne snarest muligt tidspunkt for besigtigelse at ejendommen. 

Med venlig hilsen 
Vexa Management ApS 

Dir. te tif: 31 13 70 86 
ail: jesper@vexa.dk 

Farvervej 5, DK-8800 Viborg www.vexa.dk mail@vexa.dk • +45 96 40 90 00 
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Rapport faJ<dlÇ 812 2023 

ci?;, --=-- ERHVERVSSTYRELSEN 

Overbl i k- arbejdsredskab tor den protessione11e bruger 

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

.... Lan,;;gitdf 32 a•.:i21J Rande·s NV 
44 7bg Randers r,1ark¡0r der 

. 014188 
. .... Ritnders. Kommune 

. .....• •••••··· ..• I 
I 

• I 
. ....••... 1 

. . . . . BeDoelsE-Se¡tndorr, 
. Pr1vatper,ùfH:>' el!er •nkr;c.sstnts~at, 

.. Fr,¡11;;;gen,jf emam11iehu5 
. .. 53ô il1' 

. 148 rn' 
. 198 rn2 

·········º rr:' 
. ..... o 

Bygninger 
BBR-meddelelsen .. 
Energimœrkning ... 
Tilslandsrapport .. 
Elinslallationsrapport .. 
Byggesag .. 
Byggeskadeforsikring . 
Olietanke .. 
Fredede bygninger 
Flexboligtilladelse .. 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) .. 
Ejendomsskattebillet ... 
lndefrysning af grundskyldsstigning .. 
Ejendoms- og grundvœrdi. . 
Vurderingsmeddelelse .. 
Forfalden gœld til kommunen 
Huslejenœvnssager .. 
Arbejderbolig. . . . 
Jordrente . 
Statstilskud efter stormlald . 

Planer 
Zonestatus .. 
Lokalplaner 
Landzonetilladelser 
Kommuneplaner. . 
Spildevandsplaner .. 
Varmeforsyning .. 
Vejforsyning .. 
Vejdirektoratets projekter .. 
Hovedstadsomrâdets transportkorridorer .. 
Landsplandirektiv 'Baltic Pipe" .. 
Landsplandirektiv • Udviklingsomrâder" .. 

Ja se D, .c,g 
.. EJ~"i10fnrlìf:-ì 12, 1kk~ ílUJ?!?l 2-1frg1ma::rKe 

• • • • • • • • • • • • • 1a. se tuia~ 
················· N;,, 

.. NE 
. N2, 
.. f·Je; 

~le¡ 
. Ì'lé· 

.... 3 776 K: 
. .. . .. .. . . . .. . . .. . . 1a se bitai;¡ 

. ..... Ja 
........................ I 5SDOOO k' 

. . Ja ,': bilai? 
.. Ja se 01!a5 

Ne, 

. ... NE:, 
Ne; 

........... 8',zor,e 
................................ Me¡ 

. Me; 
. .... Ja 

.. Ja 
. ... Ja 

...... s~ rnlag 
Neis'" b1litg 

. f-JeJ 
. NeJ 

..Ne¡ 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle all0bsforhold... . Afl0b ln sp!l,jev-:1í1dsfors¡ninger,s renseanlèP.5 
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen.. . . Ne¡ 
Päbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen.. . Ne¡ 
Medlemskab al spildevandsforsyning.. . . Ne¡ 
Aktuel vandforsyning.... . . P11var vandfors,¡rnngsanlceg 
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlœg pá ejendommen.. . Ne¡ 
Grundvand - Drikkevandsinteresser.... . Ja 
Grundvand - F01somme indvindingsomrâder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 

Jordforurening 
Jordlorureningsattest.. 
Kortlagt jordforurening .. 
Omrädeklassificering .. 
Pâbud iht. jordforureningsloven .. 

. .. Ja. se b1lag 
.. Ne¡ 

Ja 
Ne¡ 

Natur, skov cg landbrug 
Fredskov .. 
Majoratsskov .. 
Beskyttet natur.. . . 
Internationale naturbeskyttelsesomräder .. 
Landbrugspligt.. 

Fredede fortidsminder, bygge- cg beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer ... 
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cd,, --::::."- ERHVERVSSTYRELSEN 

Beskyttede sten- og jorddiger. . 
Skovbyggelinjer .. 
S0- og äbeskyttelseslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kirkebyggelinjer 
Klitfredningslinje.. . . 
Strandbeskyttelseslinje .. 
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di, --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 
Langgade 32, 8920 Randers NV 
Ejendommens adresse 

Matr.nr ... 

Ejendomsnummer:. 

Kommune 

.. Largg.;de 32. 89,t J Ran,1e•s i.¡1, 

. '"14 7c,g Rar,ders '-tar~¡or,j':'r 

. •)Jdl:"-8 

....................... _ Ran,1/èrs <omrrur.e 

Antal samlet fast e¡endomme .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . 

Antal matrikelnumre:. 

Antal bygninger:. 

Antal enheder: 

Ejendomstype: 

Ejerforhold:. 

Anvendelse:. 

. Pi1vat~·Fsorer eile, ,nreressems<ab 

Samiel grundareal: 

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

Samiel boligareal: 

Samiel erhvervsareal: . 

Samiel antal vœrelser:. 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

;6port-10: c95727e9-de06-4c40-a02c-3966559622dc 
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' <Sr!} --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

OBS. E¡endomsdatarapponen understetter pt. lk~e 
de nye e¡endomsvurderinger. Oer'or er tekster og 
ordforklaringer rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurde, inger. Erhvervsstvrelsen arbejder pà at 
udvikle en 1ntegr auon säledes de nye vurderinger bliver 
en del at eiendomsdatarapporten. lndtil dette er afklare:. 
kan bohgejere hen te deres nye vurderinger pà httpsl/ 
www.yurderingsoortalen.dk/ sät rent disse er blevet frig1vet 
df Vurderingsstyrelsen. Lëes mere om processen pd httosl/ 
www.vurdstdk/nyheder/tre-vigtige-breve/ 

For eiendomme med de nye e¡endomsvurder,nger \/.!l. der 
rremgá "lngen vurdepng registreret·, raooortens resumé og 
den senes te ·gamie" vurdenngsmeddelelse vil tremgá som 
ill@R 

Rapport-IO• c95 727 e9-de06-4c40-a02c · 3966559622dc 
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lndhold 
Dette afsnit mdeholder alle svar t e¡endomsrapporten. 

Resumé .4 

Uddybning af enkelte svar 

0konomi. . 
Ejendomsskat 1grundskyld). 
lndefrysning af grundskyldsstigning .. 
Ejendoms- og qrundvssrdi. 
Forfalden gœld til kommunen. 

.... 8 
. .. 8 

8 
9 
.9 

Planer 
Zonestatus. 
Kommuneplaner .. 
Spildevandsplaner 
Varmeforsyning .. 
Vejdirektoratets pro¡ekter .. 

... 11 
11 
12 

.15 
. 16 
. 18 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflobsforhold ... 
Aktuel vandtorsyrunq .. 
Grundvand - Drikkevandsinteresser .. 

18 
.. 18 

....... 18 
.. ..... 19 

Jordforurening 
Omrádeklassrticerinq . . 

19 
..... 19 

Om ejendomsdatarapporten . 
Generelt om e¡endomsdatarapporten .. 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

.. 21 
.. 21 

..... 21 

F0lgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Tilstandsrapport 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden QéEld til kommunen 
• Vejforsyning 
• Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
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Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? _ 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Energimœrkning 
Hvad er e1endommens energ11merke? ... 
Oplysrunqer er mdhentet d. 8. februar 2023 

• ..•••..••••.•• ¡..:• _lo,¡ ''11--:" 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendorrunen?.. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Byggesag 
Er der igangvœrende byggesag for e¡endommen? 
Oplysninger er mdhentet d. 8. februar 2023 

Byggeskadeforsikring 
Er der byg111nger pá e1endommen. som er dœkket af byggeskadeforsiknng? . 
Optysomqer er mdhentet d. 8. februar 2023 

Olietanke 
Er der reg1streret oplysrunqer om olietanke pá ejendornmen". 
Oplysninger er mdhentet d. 8. februar 2023 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger pa eJendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Flexboligtilladelse 
Er der registrerei ílexboliger pa ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

¡-' 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen?_ 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .. 
Oplvsmnqer er indhentet d. 8. februar 2023 

lndefrysning al grundskyldsstigning 
Er der mdefrosset grundskyldsstigning pa ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

. .. J,.1 ,- f 

Ejendoms- og qrundvœrdi 
Hvad er ejendommens Va?rdi ifolge den offentlige vurdering? ... 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

.............. I .::,.:- i')( ... ' 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?_. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Forfalden gœld til kommunen 
Er der utinglyste ga?ldsposter/garantier/restancer til kommunen, der ha?fter pá e¡endommen og dermed 
overtages af koberen?.. . . Ja ,~ bi!V 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 
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Hustejenaavnssaqer 
Er der registrerei en eller fiere llusle1enœvnsager eller ankenœvnsager for e1endommen?. _ 
Oplysninger er indllentet d. 8. Februar 2023 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbeJderbolig?. 
Oplysninger er indllentet d. 8. februar 2023 

Jordrente 
Er ejendommen pálagt jordrentetorpliçtelse? _ 
Oplysrunqer er indllentet d. 8. februar 2023 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gent1lplantning af skov efter storrntald? . 
Oplysninger er indllentet d. 8. februar 2023 

''J,- 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendommen? .. 
Opvsrmqer er indllentet d. 8. februar 2023 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for e¡endommen'.' .. 
Oplysninger er indllentet d. 8. februar 2023 

Landzonetilladelser 
Er der g1vet en landzonetilladelse til e¡endommen?. _ 
Oplysninger er mdhentet d. 8. februar 2023 

-······ 1:-:' 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .. 
Oplysninger er indllentet d. 8. februar 2023 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? 
Oplysninger er indllentet d. 8. februar 2023 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyninpsforbud?.. 
Oplysninger er mdnentst d. 8. februar 2023 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene I omrádet omkring ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggencle nœr Vejdirektoratets projekter?. 
Oplysninger er inclhentet d. 8. februar 2023 

. '-::' ·:? t·f! ~"' 

Hoveclstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsomrádets trsnsportkomdorer?.. . . rJe 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe?.. . .... Ne 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Landsplandirektiv "Udviklingsomräder" 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor et udvìkunqsorrráoe?.. i'lé- 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Spildevand og drikkevand 
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Aktuelle aflobsforhold 
Hvilke aflobsforhold er der reqistreret for e1endommen? ..... ~ ·.,, ' , 'º ,, .., 1, · .; r- • ,.:; 0: ~; ,~ ;, ,. ' 

Oplysrnnger er indhentet d. 8. februar 2023 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der reqrstreret tilladelser vedr. spildevandsforhold pá e¡endommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Päbud vedr. spildevandsforhold pa ejendommen 
Er der registreret pábud vedr. spildevandsforhold pa eienoorrmen? 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

F•lc,, 

. ~ ¡..:• 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registreret medlemskab af spildevandsforsyningsselskab pá e1endommen?. . t .• 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyrnng er der registreret for eiendommen?.. • "' 1· , , . · r·.-, ,., +'i 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlœg pà ejendommen 
Findes der pá ejendommen vandindvindingsanlœg; -boringer. hvortil der er udstedt pábud eller givet 
kogeanbefaling? . ,~ 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Grundvand · Drikkevandsinteresser 
Er e1endommen beliggende I et omráde med dnkkevandsinteresser? 
Oplysninger er 1ndhentet d. 8. februar 2023 

............ "\ &- 

Grundvand - Folsomme indvindingsomràder 
Er ejendommen beliggencle i et folsomt indvinclingsomrácle? .. 
Oplysninger er inclhentet d. 8. februar 2023 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der jordforurernngsattest for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurernng for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

. td :;,~- 

Omrädeklassificering 
Er ejendommen beliggende I et omräde klassificeret som lettere forurenet? 
Oplysninger er indhentet d. 8. febnuar 2023 

Päbud iht. jordforureningsloven 
Er der pa ejendommen registrerei oàbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)? .. · :io 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pälagt fredskovspligt? ... 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov pá ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandleb pá eiendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

. J!io 

. iJe¡ 
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Dc faku ... kc torhold ra .rrc.rlct ,1fgur. ~1111 "h.:t a bcvky ttct ctlcr .:,. Rcgr-trcnngcn cr dcrtor v cjlcdcudc S1..· uppcndrv for 
) dcrhgcrc mfcrm.mon 

Internationale naturbeskyttelsesomráder 
Er der arealer. der er udpeget som mternationalt naturbeskyttelsesomráde pá ejendornmen? . . '1, 
Oplysrmqer er indhentet d. 8. Februar 2023 

Landbrugspligt 
Er e¡endommen pálagt landbrugspligt? . ~.~ 
Oplysninger er indhentet d. 8. Februar 2023 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsrrundebeskyttelseslinjer 
Er der registreret tredede fortidsminder forndsrrundebeskyttelseshruer pa e¡endommen?.. . .. ti, 
Oplysninger er indhentet d. 8. Februar 2023 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller ¡ordd1ger oa eJendommen? 
Oplysrmqer er mohentet d. 8. Februar 2023 

Skovbyggelinjer 
Er e¡endommen beliggende indenfor en skovbyggehn¡e? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. Februar 2023 

So- og äbeskyttelseslinjer 
Er e¡endommen beliggende mdentor en so- eller ábeskyttelseslirue? ... 
Oplysninger er indhentet d. 8. februar 2023 

Kirkebyggelinjer 
Er e¡endommen beliggende tnclenfor en kirkebyggelinJe?. 
Opfysrunqer er indhentet d. 8. rebruar 2023 

Klittredrunqstinie 
Er e¡endommen beliggende 1ndenfor en klitfredningslin¡e? .. 
Oplysninger er indhentet d. 8. tebruar 2023 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende ,ndenFor en strandbeskyttelseslinje? .. 
Oplysrmqer er indhentet d. 8. februar 2023 

..... ~f;:. 
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0konomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad :;~al der oetales I ejeodornsskat for ejendornrnen? _ 

Ejendomsskat opkrzeves af kommunen Grundskylden beregnes som en prorrullesats af 
den laveste af de to seneste qnmdvœrdransœttelser. Prom,llesatsen vanerer afhamgig 
af kommunen. Derudover kan der I den samlede ejendomsskat mdqa grundskyld vedr 
stuehuse og landbrug samt forske!hge dœkrunqsbidrap. 
BEMAëRK: Hvis vurdenngse¡endommen bestâr af arealer beliggende I Here kommuner. 
skai der for at Ia et fuldstœndiqt overblik ogsa bastilles ejendornsdatarapporter for 
opkrœv111ngse¡endommene , de ovnge kommuner 

Oplysrnnger vedr eienoornsskat (grundskyld) er mdbentet cl. 8. februar 2023 

Skatteàr .. 

Kommune .. 

Grundskyld .. 

Grundskyld af vrerdi af skovbrug,landbrug .. 

Grundskyld af vrerdi af stuehus .. 

Drek111ngsafgift. ertwervse¡endomme. 

Dœkningsafgift af forskelsvrerdi ... 

DœkningsafgJft af grundvœrdi. . 

Dœkningsafgift af grundvœrdi (statse¡endommel 

Skat ialt.. 

Kontaktoplysni nger 

Aorrunistrativ mynd1gt1ed .. . ..... Kommunen 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der 1ndefrosset grundsKyld-:;st1gn1ng pa ejendornrnen 7_. 

Her kan du se det samlede belob for mdefrosset grundskyld pá e¡endommen Del sarnlede 
belob afspejler indefrosset grundskyld for t1dligere ár og de ratebelob. der er fortalden I det 
indevœrende àr - pà del tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspeiler 
dertor et o¡ebliksb1llede. 

Fra 2018 og frem lii 2021 er der ved taget en midlertidig mdefrvsnmqsordninq af grundskyld 
for alle e¡erboliger. 

lndefrysningen betyder. at bolige¡erne ikke skai betale eventuelle grundskyldsstigninger 
nu. men I siedet fär et län svarende t1I belobet. t.änst er rente- og gebyrfrit og skai forst 
tilbagebetales. nâr e¡endommen sœlges. 

Vœr opmœrksom pá, at lânet hœfter personligt pá e¡eren/e¡erne af ejendommen. Der er 
dog det forbehold. at hvis lánet ikke kan opkrœves ved sœlger. falder lánet tilbage pá 
ejendommen. 
Del betyder i praksis, at man kan risikere, at länet fai der tilbage som et krav til den nye ejer af 
ejendommen. lœnge efter ejerskiftet er sket. 

Oplvsrunqer vedr indefrvsrunq af grundskyldsstigning er indhentet d. 8 februar 2023 

Det samlede belob for indefrosset grundskyldsstigning pà ejendommen: .. 

lndefrysningsbelobet er opgjort pr.. 
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Kontaktoplysni nger 

Aorrurustrativ mynd1ghect . 

Kontaktoply:,íì1nger forklanng. 

. . Kommunen 

. Kontakt egen kommune 

Ejendoms- og grundveerdi 
Hvad eí ejendornrnerc vcErd1 1folge den otter-thge vurdenng". 

Vurdenngsstyrelsen fastsœtter separat ejendomsvasnü og qrundvserdi for alle eiendororne 
der er omlattet af offenllig vurdenng. Vurdenngen sker hvert andel ar men en ejenclom kan 
oçsa vurderes I mellernáret. hv1s der er skel véBsenthge œnclnnger 

Fra andet halvár af 2020 sker vurderingen af e1erbohger ud fra en ny lov 
(ejendomsvurdenngsloven). hvor eienclomsvœrdi og grundvcerd1 overordnet fastscettes t,I 
den kontantveero. sorn en e¡endom forventehq kan opná I fri handel. under hensyntagen 
lii alder. storrelse. beliggenhed og ovrige karaktenstika. Den fastsatte vœrdi er 1kke den 
eksakte handelspns for en ejendorn, men svarer t1I et gennemsnitligt pnsrnveau ved nyere 
salg af sammenlignelige eiendomme I nceromrádet. ¡usteret for scert1ge karaktenstìka ved den 
vurderede ejendom og omçrvetseme 

E¡endomsvœrd1 er vcerdl8fl af e1endommen som helhed. dvs den samlede vcerd1 af 
grundareal og de bygninger. der er opfort pa grundarealet E¡endornsvcerdien anscettes ud fra 
e¡endommens storrelse. fremtrêeden og pnsforholdene pá vurdenngstidspunktet. 
Grundvœrdi er vcerdien af grunden I ubebygget stand (dog inklusrve vcerd1en af evemuel 
byggemodrnngsarbeJdel under forudscetning om. at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedsl muligt I okonomisk henseende. 

lndtil det nye e¡endornsvurdenngssystem tages i brug 1 2020 for e¡erbohger. sker vurdenngen 
som h1dt1I efter den t1dligere Vurdenngslov For eierbohger tages der atsset i 2011 -vurdenngen 
med fastsat neds&ttelse (rabat). 

Oplysrnnger vedr. e¡endoms- og grundvcerdi er 1ndhentet d. 8. februar 2023 

Vurderingsár .. 

Dato for seneste vurdering eller œndring 

Ejendomsvœrdi .. 

Grundvœrdi.. 

Fradrag .. 

Stuehus grundvœrdi. 

Stuehusvœrdi. . 

Ji',:: 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd1ghed .. 

Kontaktoplysrnnger forklanng .. 

Telefonnummer. 

W-l'JW adresse .. 

. . . . . . . . . Vurdenngsstyrelsen 

. . Ny Ostergade 9-11 4000 Roskilde 

. .. ï222 1616 

. https:. www.vurdst.dk; 

Forfalden gëEld til kommunen 
Er der utinglyste geeldspocter/gerentier/restancer til kommunen. der heef ter pa 
ejendommen og dermed ovenages af koberen? .. 
Bemcerk: Som udgangspunkt omfatter opíysrmqen tkke fortrinsberettiget gceld til 
forsyrnngsselskaber." 

Her fremgár evt. forfalden fortrinsberettiget géBld lii kommunen, dvs. gœld der hcefter pé 
ejendommen. og derfor overtages al evi. kober. 
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NB Hvrs vurdenngse¡endommen har arealer , fiere kommuner skai der oqsà besnnes 
e¡enciomsdatarapporter for opkrœvn,ngse¡endommene , de andre kommuner. 

Ved JA t1l forfalden gœld 
Hvis der er reg,streret fo,tnnsberett,get forfalden gœld pá ejendommen. kan kommunen have 
pábegyndt at inddrrve ga:ilden. I den forb,ndelse kan der pálobe yderligere ornkostmoqer i 

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Storrelsen af disse omkostninqer er 1kke moehokít , 
E¡endomsdatarapporten. men kan rás ved henvendelse tri kommunen 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderltgere fortriosberetuqede restancer samt omkostrnnger der 
tllskrives , kommunens debrtorsvstern frern lii auktronsdaqen (fx e¡endomsskat. rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvanqsauktron , nasste kalenderár bor rapporten fornys efter nvtar Hvrs fornyelsen tkke 
indeholder gœldsposter fra den nye e¡endomsskattebillet. bor kommunen kontaktes 

Vedr beleb send! tli ,nddnvelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. mddnvelsssornkostrunqer. der ha:ifter pa e¡endommen Oplysrnng 
tas ved kontakt t,I SKAT lnddnvelse. 

EJENDOMSSKA T 1 og 2 halvär 
I starten af 1. og 2 halvár kan del fremqà af e¡endomsdatarapporten. at der forfalden gœld 
pà eiendommen. selvom den rettrdiqe mdb.daq for e¡endomsskat o.l,gn. IKKE er overskredet. 
Problemei opstár hvìs forfaldsdatoen hgger FOR sidste rettidige 1ndb dag. 

Oplysrnnger 1Jedr forfalden gœld tri kommunen pá e¡endommen er mdhenter d. 8. februar 
2023 

Er der forfalden gœld pá ejendommen? .. 

Forfalden gœld I alt.. 

Gœlden er opgjort pr . 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter. der er overfort til ESR og derfor ikke er medtaget I opgorelsen .. 

Forfalden gœld bilag .. 

Gc:eldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype .. 

Gc:eldsposter vedr0rende: Renovation 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype ... 

Gc:eldsposter vedr0rende: RottebekêEmpelse 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype. _ . 

Gc:eldsposter vedr0rende: Renter 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype .. 

Gc:eldsposter vedr0rende: Afsavnsrente 
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Krav I alt vedrorende denne gœldstype .. 

GêEldsposter vedr0rende: Boligopv.lov boligforhold § 19 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype. 

GêEldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr - tilladelse 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype .. 

GêEldsposter vedr0rende: Lan til grundskyld 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype. 

G<Eldsposter vedr0rende: Pumpelag 
Krav I alt vedrorende denne gœldstype .. 

GêEldsposter vedr0rende: Skorstensfejning 
Krav I alt vedrorende denne gœldstype. 

GêEldsposter vedr0rende: Vejv<Esen, faktura 
Krav i alt vedrorende denne gœldstype. 

GêEldsposter vedr0rende: Renholdelse af veje 
Krav i alt vedrorende denne ga:Jldstype . 

GêEldsposter vedr0rende: Retsafgift - bogfares straks 
Krav i alt vedrnrende denne ga:Jldstype .. 

GêEldsposter vedr0rende: Underret.gebyr-bogfares straks 
Krav I alt vedrorende denne ga,ldstype .. 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustraüv myndtghed .. 

Kontaktop/ysrnnger - forklanng .. 

Planer 

.. Kommunen 
. ... KontaKt egen kommune 

)- .. ' 

. •.••...• -¡ ,r 

Zonestatus 
Hvil'<en zonestatus er registreret for ejendornmen? 

landet er opdelt 1 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomráder. Der gœlder forskellige 
regler alt afhamgig af hvilken zone. der er tale om. Hvilke arealer. der er by- eller landzone og 
sommerhusomráder fremgár af planlovens § 34. 

Oplysntnger vedr. zonestatus er mdhentet d. 8. februar 2023 

Zonestatus:Byzone 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Andel af matrikel dsskket af zonen .. 

Kontaktoplysni nger 

Adrrurustraüv mynd,ghed .. 
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Kontaktopfvsnmqer - torklanng .. Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner 
Kornrnuneolaner .. _ 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedl!geholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en penode pá 12 ar og fastlœgger de overordnede mal og 
retningslin¡er for den enkelte kommunes udviklinq. báde t byerne og , det ábne land 
Kommunalbestyrelsen skai lobende revicere kommuneplanen 

Kommuneplanen udgor rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for 
behandling ar en raikke sager. herunder den konkrete aornirustraüon 1 del äbne land og 
ansogrnnger om byggetllladelse. 

Kommuneplaner har delvis retsvirkrunq. idei ele tastsœrter rammebestemmelserne for 
delomráderne og sorn hovedregel angiver 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens storste hofde 
- og andre sœrlige hensyn -íx bygrnngsbevanngshensyn 

Oplysninger vedr. kornmuneplaner. vedtagne er mdhentet d. 8 februar 2023 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 
Planens navn .. 

Kommune .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttraedelse af plan .. 

Link til plandokument 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Kontaktoplysninger 

Adrmmstrativ mynd1gied . 

Kontaktoplysrnnger · forl<lanng 

___ Kommunen 

..... Kontakl egen kommune 

, lt 2 ? 

. .... ¿·~ _ir- ¿ ¿ 

............. , ,-J 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. kommunep/aner, forslag er mdhentet d. 8. februar 2023 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. kommuneplanramme. vedtaget er mdhentet d. 8. februar 2023 

Kommuneplan: Langgade 
Planens navn. _ 

Plannummer .. 

Kommuneplanid pá den kommuneplan. rammen vedrorer . 

Navn pà plandistrikt. 
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Planstatus .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for 1krafttr;:edelse af plan. 

Genere! anvendelse .. 

Fremtidig planzone .... 

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

tvlaksimal bebyggelsesprocent. . 

Maksimalt anta! etager . 

Maksimal bygningshojde. 

Minds! tilladte m1ljoklasse .. 

Maksimalt tilladte miljoklasse .. 

Notat om omrádeanvendelsen ... ,•,e, 

..:., j ~ 1'tc~ ,-! • 

1~ 

La¡ -···.;, ,-.;,, . r,_ ~ "I ,.y ;·t-'··.r •. : 

Link t1I plandokument. 

Specifik anvendelse: Omrâde til offentlige formàl 

Specifik anvendelse ..... 

Specifik anvendelse: Fëellesanlëeg 

Specrñk anvendelse .. 

Specifik anvendelse: Àben-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse .. 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Andel af matrikel déekket af plan .... 

Kornrnuneplanrarnrne, forslag 

Se forklanng under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninge< vedr. kommuneplanramme. forslag er mdhentet d. 8. februar 2023 

Kornrnuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne· 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi. vedtaget er 1ndhentet d 8. februar 2023 

Kornrnuneplan: Strategi 2017 
Planens navn .. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision 

Dato for vedtagelse af plan ... 

Dato for ikrafttréedelse af plan .. 

Link til plandokument .. 

..... ¿¿. J zc~.' I 

. l.:,,k. 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Kornrnuneplan: Tillëeg til Planstrategi 201 O 
Planens navn 

Plannummer. 
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Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan. 

Dato for ikrafttrssceise af plan.. 

Link ti! plandokument. 

r.: ~f •t ·1 ' 

Matr.nr. 44 7bg Randers Markjorder 

Kommuneplan: Tíllêeg til strategi 201 7 vedr. st0rre udvalgsvarebutikker 
Planens navn. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Orntanq af revision .. 

Da to for vedtagelse ai plan .. 

Dato for ikrafttrœdelse af olan. 

Link ti! plandokument. . 

. - ~; -~- :- 

I __ .. I - 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Kommuneplan: Planstrategi 2018 
Planens navn. 

Plannummer .. 

Kommune 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttréedelse af plan .. 

Link ti! plandokument. 

- .. , - ... 

.... -¡;.... ,.· 

¿_ 

Matr.nr. 44 7bg Randers Markjorder 

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

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision. _ 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttréedelse af plan ... 

Link ti! plandokument. 

. . r ~ ·1 í':' , I 

____ ì7·22~~ 

• • • • • • •. L !Í !~ 

Matr.nr. 44 7bg Randers Markjorder 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi. forslag er ,ndhentet d. 8. februar 2023 
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Kommuneplantilla:g, vedtaget 

Se forklanng under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. komrnuneplantûœç. vedtaget er mdhentet d 8. februar 2023 

Kommuneplantilla:g, forslag 

Se forklanng under "Komrnuneplane,, vedtagne" 

Oplvsnmqer vedr korrmuneplantaeeq. forslag er mdhentet d 8 februar 2023 

Kommuneplantilla:g, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplvsrunqer vedr kommuneplanllllceg. wrn. vedtaget er mdhentet d. 3 febr.uar 2023 

Kommuneplantilla:g, vvm, forslag 

Se forkJanng under ''Kommuneplaner. vecttagne" 

Oplysrnnger vedr. kommuneplantillceg, wm, forslag er 1ndhentet d. 8 februar 2023 

Spildevandsplaner 
E- ejendornrnen beuggende in den for en spudevsndsptan? ... 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande mdeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendcmmene I et 
ornräde har 1ht. kommunens planer og hvilken kloakenngsstatus de evt planlœgges at ta , 
frerntiden. 
Veer oprnasrksom pa at kloaktyper omtalt i planer ikke nodvendigv,s er den samme som de 
aktuelle aflobsforhold pá e¡endommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland. vedtaget er ,ndhentet d. 8. febr.uar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? •·••• ·ì 

Spildevandsplan: V7. 1 EZZ - Fc:elleskloakeret (spildevand og overfladevand l0ber i 
samme ledning) 
Navn pa ornràde med kloakopland . 

Er der planlagt a:mdnnger af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering I det ornráde. hvor 
ejendommen er beliggende? .. 

Planlagt kloaktype .. 

Ârstal for planlagt œndring af status .. 

Arstal for planlagt ikrafttrœdelse .. ¿ )¿' 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Andel af matrikelnummeret. der er dœkket af planen .. 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratv mynd1ghed .. . .. l<.ommunen 
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Kloakopland, forslag 

Se forklanng under "Kloakopland. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr kloakopland. forslag er indhentet d. 8. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag lii kloakopland? .. 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustrauv myndighed. .... Kommunen 

Udtresden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der t1lslutningspligt ti! offentlig spikìevandsforsvrunq Denne oplysrnng 
svarer pá. om kommunen evt. er indstillet pa at opheeve tllslutn1ngsretten og -pliqten t1! 
sptdevandsforsvmnq hell eller defvtst. 

Oplysrnnger vedr udtrœden af spndevandsforsynmq. vedtaget er 1ndhente1 d 8. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et omráde. hvor kommunalbestyrelsen er mdstillet pa at 
ophœve tilslutningsretten og -pligten ti/ spildevandsforsyrnng hell eller delvist?. · ¡,, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd,ghed .. 

Kontaktoplysrnnger - rorklanng . 

. .... Kommunen 

. Kontaht e<J81 kommune 

Udtreeden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklanng under "Udtrœden af Spüdevandsforsvnmq vedtagne· 

Oplysrnnger vedr. udtrœden af spñdevandstorsyrnnq. forslag er ,ndhenret d 8. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omráde, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at 
kunne ophœve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning hell eller delvist?.. ,- 

Kontaktoplysninger 

Aorrurustrativ mynd1ghed .. Kommunen 

Renseklasse 

Renseklasse viser. hvilken renseklasser. der gœlder , del omràde e¡endommen ligger I og 
derved. hvilke rensekrav eiendommens sp!ldevandsanlœg skai opfylde 
Renseklassekravet er kun relevant for e1endomme. som 1kke er tnslottet del kommunale 
kloaknet 

Oplysninger vedr. renseklasse er mdhentet d. 8. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indentar et omráde. hvor der er udpeget renseklasse? fl,-,, 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. 

Kontaktoplysrnnger - forklaring .. 

. Kommunen 

. ..... Kontakt egen kommune 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmetorsyrung eller er der forsyrnrig'.:;forbud7_. 
Bemœrk. at oplysningen er opdelt i hhv Forsyningsomráde. Omráde med forsyn,ngsforbud 
samt Omräde med t1lslutningspligt. 
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. 

..... jl \ ({,j---- 
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Forsyningsomräde, vedtaget 

Et forsyningsomrade er et ornráde. som af kommunalbestyrelsen er godkendt t1I 
kollektiv varmeforsyrnng. dvs. fjernvarrne eller indN1duel naturqasforsvmnç {ogsá kaldt· 
forsyrnngsform). 
Oplysrnngen anqiver, hvllken forsyrnngsform. der er t1I rádighed for omrädet Hvis omrádet 
1kke er udlagt t1I kollektiv varmeforsyning. har bygrnnger I omrádet tvpisk mdividuelìe 
opvarmrnngsformer. sásorn oliefyr eller varmepumpe 

Oplysninger vedr. torsvmoqsornráce. vedtaget er 1ndhentet d 8. februar 2023 

Er matnkelnummeret beliggende I et forsyntngsomrádeJ. 

Varmeforsyning: Randers - Fjernvarme 
Navn pá forsyningsomráde .. 

Forsyningsform .. 

Forsyrmqsselskab .. 

. ,.) 1/ i,. 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Andel af matrikelnummeret, der er dœkket af planen .. 

Kontaktoplysninger 

Adrrumstratv mynd,ghed ... 

Kontaktoplysninger · forklanng .. 

.. K•}lnmunen 

. Kontakt egen kommune 

Ornràde med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis det skonnes rn;idvendigt for gennemforelse af varrneplanléegrnngen, kan kommunen 
bestemme. at nœrmere angNne opvarmrnngssystemer tkke rná etableres I ekststerende 
eller ny bebyggelse inden for et afgrœnset geograftsk omráde. Sádanne torsyrnngsforbud 
foretages typrsk I omráder. der er eller vil bf~,e udlagt ltl kollekltV varmeforsyrnng. 

Kommunalbestyrelsen kan gNe dispensauon fra forsyningsforbuddet. Evt. dtspensationer 
fremgâr 1kke af denne reg1strering. 

Oplysrnnger vedr. omráde med forsyningsforbud. vedtaget er mohenter d. 8 februar 2023 

Er matnklen beliggende i et omráde med forsvninçstorbud". 

Varmeforsyning: Randers - El 
Navn pa omràde med forsyningsforbud .. 

Hvilke opvarrnningsformer er der forbud mod? .. 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 

Andel af matrikelnummeret. der er déEkket af planen .. 1} / 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratrc myndighed .. 

Kontaktop/ysninger - forklanng. . . . . . . . . . . 

.. Kommunen 

. Kontakt egen kommune 

Omräde med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne for 1 . ¡anuar 2019 en ten via et tilslutningsprojekt. som er 
reguleret i varmeforsyningsloven. eller en lokalplan. sorn er reguleret i planloven. pälaegge 
tilslutnings- eller forblivelsespligt lii den kollektive varmeforsyning I omrädet. 

Oplysrnnger vedr. omráde med tilslutrnngspltgt. vedtaget er mdhentet d. 8. februar 2023 

Er matriklen beliggende i et omràde med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? .. 
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Kontaktoplysninger 

Adrrurustratv mynd1ghed. 

Kontahtoplysn,nger · lorklanng 

Kommunen 

Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 
Ee ejendo-nrnen beligge1de lèer vejdrrektcretet; orojekter? . 'r-:-, .... ..:,ti·:oa: 

Der leveres kort for omradet omknng e¡endommen Kortet viser med farvemarkenng om 
e¡endommen er oeliggende mcentor et al Veid,rektoratets proiekter, som vepnvndiqbeden 
enten undersager. planlœgger eller er ved at anlœgge. Pá kartet vil det fremga hv1lken 
anlœgsfase som projektet befinder s1g t. Pä kartet fremvtses Ve¡direktoratets pro¡ekter som 
en 150 meter buffer omknng pro¡ektets rrudterürue. Det er vigt1gt al gore opmœrksom pa. at 
bufferen IKKE angiver pro¡ektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer. der kan 
bruges 111 at fremsoge info om om en eiendom ligger I nœrheden af et pro¡ekt 

Eksisterer der ,ngen af Ve¡dtrektoratets pro¡ekter na:Jr e¡endommen vil kun tarvernarkennq af 
selve ejendornmens placenng blrve vist. 

Oplysrnnger vedr. veidirektoratets pro¡ekter er 1ndhentet d. 8 tebruar 2023 

Kontaktoplysninger 

Aorrumstranv mynd1ghed . 

Kontaktoptysrnnger · tarkldnng ... 

. Ve1mvnd,gheden {Ve¡d1rektor atet eller kommunern 

. .. Adrnrustratlv myndighecl: Ve¡d1rektoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle aflabsforhold 
Hvil'<e a'lobsfor'iolo er der 0eg1:treret for ejerdomrnen? . 
"""I~ .:'t · °:'~·11 J1'.-- ~: t·ç ,;.... r =s...,r"' r ~, .,:..:. ""1,r.i< 

For alle bebyggede e¡endomme skai det oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om e¡endommen er beliggende I eller udenfor et kloakeret 
omráde. 
Bebyggede e¡endomme. der er beliggende , et kloakeret ornráde kan mdceles after om 
e¡endommen ligger I et ornráce. hvor regnvand {overfladevandet fra tage og befœstede 
arealerl og sptldevand ikokken. touet og bad rnv.) ledes til to separate rorsysterner eller om alt 
bortledes I et og samme rarsystem. 
Bebyggede ejendomme. der er beliggende udenfor et kloakeret omràde eller er udtradt af 
kloakfœllesskab. kan mdoeles efter den rnâce sptldevandet behandles. 
Du kan lœse mere om reg1strenng af aftobsforhold i BBR pá https, kl.bbr.dlvbbr-ve¡ledrnng. 

Oplysrnnger vedr. aktuelle aflabsforhold er mdnentet d. 8. februar 2023 

Matr.nr. 44 7bg Randers Markjorder 
Aflobsforhold .. 

Kontaktoplysninger 

Administrativ mynd1ghed .. 

Kontaktoplysrnnger · forklanng .. 

... Kommunen 

. ..... Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
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Hvuken type vandtorsyrung er der registreret for ejendornrnen? . 
~· \J ~~ ·1: -t- .... r· <:;'>.· -t,.-~ 

Oplysnrngen vrser hvrlken forni for vandforsynrng en ejendom er tilkoblet. fx aiment eller 
pnvat aiment vandforsynrngsanla,g. bronci. vandindvindingsanla,g (egen boring). rkke aiment 
vandforsyningsanlaeg eller blandet vandforsynrng. 

Oplysnrnger vedr aktuel vandforsynrng er mdhentet d. 8. februar 2023 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 
Vandforsyning. 

Kontaktoplysninger 

Adm,nrstrati'J myrnj1ghed .. . Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendomrnen oeuggenoe I et ornráce med drikkevardr;1,nere:;s2r) 

Oplysrnngen viser drrkkevandsomrMer I kategorrerne · 'Omräder med Saer1ige 
Dnkkevandsmteresser !OSO) og "Omráder med Dnkkevandsrnteresser (OD¡. OSD 
omräderne er opnndeligt udpeget ud fra folgende 4 kriterrer: 1 . Det fremt1d1ge 
dnkkevandsbehov skai kunne daekkes af omrädeme 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vaere den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vasre den bedst mulige 4. Den 
eksrsterende 1ndvrndingsstruktur skai kunne bevares. samt byomráder med et start anta! 
forureninqskilder skai kunne udelades Omräder med dnkkevardsmteresser ¡OD) er omräder. 
hvor der findes grundvand af god kvahtet. der kan udny1tes tri dnkkevandsformál men som 
overvejende har lokal betydnrng for mindre vandvaerker og erhverv. Der har trdlrgere vaeret 
en afgraensnrng af Omräder med Begréensede Drikkevandsrnteresser (OBD). men disse 
udpeges ikke laengere. 

Oplysrnnger vedr grundvand - drikkevandsmteresser er rndhentet d. 8. februar 2023 

Matr.nr. 447bg Randers Markjorder 
Er rnatriklen beliggende i et omráde med drikkevandsinteœsser". 

Omräder pâ matriklen: 

Type at ornráde .. 

Kontaktoplysninger 

Adm1nrstrat,v myndtghed ...................... Kommunen 

Jordforurening 

Ornrádeklassiticertng 
Er ejendommen beliggende i et ornràde klassiñceret :om lettere forurenet7. . ... Ja 

Her oplyses del, om ejendornmen Jigger i et ornráde. hvor ¡orden antages at vœre lettere 
forurenet. Hvrs ejendomrnen er omfattet af lettere forurenrng. kan der vœre anrneldepligt ved 
storre jordfly1ning. 

Oplysninger vedr. omràdeklassificering er indhentet d 8. februar 2023 

Matr.nr. 44 7bg Randers Markjorder 
Er matriklen beliggende i et starre omràde klassificeret som lettere forurenet? .. . ... la 
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Se kort for matriklen pa Danmarks Miljoportal .. 

Omràder pá matriklen: 

Type .. 

Klasse. 

Kontaktoplysni nger 

Aormmstrahv mynd1ghed. 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejenclomsdatarapport bestilles efter frernsoqrunq af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten opvsrunqer i offentl1ge registre om 
den pâgœldende e¡endom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar pá et sporgsmâl og evt. et bilag. De hentede oplysrunqer 
prœsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport. en rœkke 
bilag samt et appendiks. hvor der kan lœses nœrmere om oplysrunqerne. der 
indgâr i ejendomsdatarapporten. Endelig prœsenteres et overblik over svarene 1 

ejendomsrapporten Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pd0 lii elektronisk vrsrunq eller udskrift. 

Du tár besked pr e-mail/SMS. nár rapporten er komplet. Del kan tage op til u dage at tá 
svar fra kommunen vedrorende enkelte oplvsnmqer. I penoden fra rapporten er bestilt. til 
du modtager besked om. at rapporten er komplet. vil det fremgá af et hentet dokument. 
at ejendornsdatarapporten er en "lkke komplet rapport ". Nâr alle svar er modtaget. vil 
e¡endomsdatarapporten fa status som "Kornplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport rná kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person. der har tàet samtykke fra ejeren. Der kan derfor vasre oplysnmçer, som ikke 
fremgâr af ejendomsdatarapporten. 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra e¡er) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for eJer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimœrke 
• Kort over vejforsyning 
• Kort over Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden gœldsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger. kommunen har reg¡streret om en e,endom I Byqruoqs- og Bo1igreg1stret 
/BBR). Oplysningerne pá BBR-meddelelsen er et udtryk for de ïaknske forhold pá e¡endommen. ogsa selvorn 
de ikke nodvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rtgtighed pà BBR-meddelelsen Jigger hos e¡eren af 
e¡endommen. 

Energimeerknlng 
Et enerqrnserke er en vurdering af en bygnings enerqirnœssiqe tilstand. En bolig. der sœlges. skai have et 
gyld1gt energimœrke udarbejdet at en energikonsulent. 

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet af en bygr11ngsgennemgang foretaget at en beskikket bygrnngssagkynd1g. 
Tustandsrapporten er en samlet skriftlig vurdenng at en boligs synlige skader og tegn pá skader. 

El insta llationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet at en autonseret elinstallatorvnksornheds gennemgang at bygrnngens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en proíessioneì og objektrv gennemgang at 
elinstallationernes tilstand. 
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Byggesag 
En byggesag vedrorer nybyggen. t1L'ombygrnng. œndret anvendelse eller nednvning (hel eller delvisr 
Kommunen registrerer oplysrnnger om byggesagen I Bygrnngs- og Boligreg1stret ¡BBR). fx om byggenets 
omfang. anmeldelse-ansogning. t1lladelser. pábegyndelse og fuldforelse. Visse byggesagstyper reqistreres ikke 
i BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Stoen 1. apnl 2008 har professionelle bygherrer vœret forphgtet til at tegne en byggeskadefors1knng 
, lorbmdelse med nybyggen af prívate helärsbohger. Fors1knngspligten gœlder fra 1 JUii 20121 nagle 
tilfœlde ogsä. nár der etableres nye bohgenheder, eks,sterende byggen. Hvìs e¡endommen er omrattet af 
byggeskadeforsiknng. vil der vœre en eftersynsrapport for hhv t -àrs og 5-ärs eftersyn. 

Olietanke 
Kommunen reg1strerer oolvsrsnqer om ohetanke, Bygrnngs- og bohqreqisteret (BBR). Oplysrnngerne stammer 
typisk fra den af e¡er eller bruger indsendte tankattest Det bernesrkes at olietankens reg1strenng I BBR ikke 1 

s1g selv er en garanti for at tanken er lovt19. Der vises ikke oplysrnnger om tanke. der er fjernet fra e¡endommen 

Fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygrnnger I Danmarh. Deter bygrnnger. sorn skonnes at have national interesse. Alle 
fredede bygninger er fredet báde udvendigt og mdvendiqt, og der skai soges om t1lladelse t1I alle œndnnger 
som gár ud over alm1ndelig vedhgeholdelse. 

Flexboligtilladelse 
En nexboligt1llactelse udstedes af kommunen. En fleksboligtrllade!se giver eieren af en helàrsbolig muhghed 
for at benytte sin helàrsbolig som ferie- og fntidsboliq. med ret t1J senere at vende tilbaqe t1I at benytte bobqen 
til helársbeboetse uden krav om landzonet,Jladelse. En flexbohgtilladelse kan folge en ten e¡er eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkrooves af kommunen. Grundskytden beregnes som en prorrsllesats af den laveste af de to 
seneste grundvœrdi ansœttelser Promillesatsen varierer afha:mgig af kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indgà grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dœkningsb1drag. 

Ejendomsskattebillet 
En e¡endomsskatteb1llet indeholder oplysrnnger om opkrœvrnng af den e¡endomsskat ¡gnmdskyld mv.). som 
ejeren er forptigtet til at belale til kommunen. Ejendomsskatteb1lletten kan oqsà mdeholde andre afg1fter. der 
opkrœves af kommunen.Deter dog forskelhgt fra kommune til kommune. hv1lke afg1fter der opkrœves via 
ejendomsskattebñletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der ved1aget en mldlertidig. 1ndefryS111ngsordrnng af grundskyld. lndefrysningen betyder. 
at bolige¡erne ikke skai belale evt. grundskyldsstigrnnger nu. men i stedet fär et län pä belobet. som fors! 
tilbagebetales. när ejendommen sœ!ges. 

Ejendoms- cg grundveerdi 
Ejendomsvurderingen er et skon. hvor Vurderingsstyrelsen fastsœtter e¡endomsvaerdi. grundvœrd, og evt. 
fradrag for forbednnger. Ejendomsvurderingen har betydning for e¡endomsskatter(ejendomsvœrdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er h1dt1I sket hvert andel ar, men e¡endomsvurderingssystemet er under 
omlœgning. lndtil der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem. bruges 2011-vurdenngen nedsat med 2·,, 
procent for private ejendomme. For erhvervse¡endomme bruges vurderingen fra 2014 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurdenngen. som fremgár af vurderingsmeddelelsen. er et skon. hvor Vurderingsstyrelsen fastsœtter 
e¡endomsvœrdi. grundvaerdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er verdenoqsmeddeíeíserne send! 
ud hvert andel àr, men indt1I der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem. sendes ikke autornatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurdennqsmeddelelsen for pnvate eJendomme vœre fra 2011 og for 
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundvœrdi". 

Forfalden gëeld til kommunen 
Forfalden gœld til kommunen er fortrinsberettiget gœld. hvor del er kommunen. der er kreditor. Der oplyses 
typisk om folgende former for gœld: Ejendomsskat. skorstensfejrnng. rottebekœmpelse. vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gœldskrav er fortrinsberettiget betyder. at kravet ha:lfter pà den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegœld. Fortnnsretten fremgár af lînglysningslovens § 4 og en rœkke sektorlove. 
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Huslejena::vnssager 
I atte kommuner ftndes et husle¡enœvn. som afgor de tvister. dei opstár 1mellem te¡ere og udle¡ere I pnvate 
lejeboliger. Nœvnet skai mcberette saqe !ti Nœvnsdatabasen. lndberetnmgen omfatter sager, som modtages 1 
nœvnet den 1 september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende og, eller afgJQrte sager om fx om 
husleœns storrelse. 

Arbejderbolig 
Arbe¡derboliger er e¡oodomme. hvor der er ydet statslán tit kob af parcetten og opforsel af beboetsen. Lánet 
forfalder til ubetmqet mdtnelse ved eiersk1fte. dog kan en efterìevende œgtef.:ette ansoge om gœldsovertagelse. 
Der er bop.:elspligt for e¡eren pa e¡endommen. 

Jordrente 
E¡ere af e¡endomme. der pàhv1ler ¡ordrenteforptigtelse. skat belale en hatvartig afg1ft pa 2% af e¡endommens 
kontante grundvœrdt tit staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en kober af e¡endommen. 
Jordrenteforpl,gtelsen kan endv1dere afloses ved 1ndbetahng af en afiosningssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ansogrnng yde ltlskud lii oprydntng etler gentilplantn1ng af private treclskove. der er v.:eltet som 
folge af storme. Tuskuddet gives kun tit skove¡ere. som har tegnet en basistorsikrmq mod stormfald 

Zonestatus 
Zonestatus kan v.:ere landzone. by zone eller sommerhusomráde Afil.:eng1g af zonestatus kan der vœre 
forsketlige bestemmetser for anvendelse ar e¡81ldorrnnen. I landzone skat der fx sages om lanozonetüadetse 
ved starre byggen. mens der I byzone one er lokalplaner. der tastsœtter regler om bebyggelse og anvende!se 
af arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne rná ikke bygge nyt, œndre anvendelse osv. 1 sind med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter nabohonng - dispeosere tra en lokalplan. hvis oíspensauonen ikka er I strid med pmcipperne I pian811. 

Landzonetilladelser 
En landzonet1lladelse udstedes af kommunen. Den krasves som udgangspunkt for. at man I landzone 
mä opfore nyt bygg811 eller foretage udstykrnng eller œndnng i anvendelsen af bestàende bebyggelse og 
ubebyggede areater. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter 811 penode pá 12 ar og fastl.:egger de overordnede rnàí og retrnngslin¡er for den 
enkelte kommunes udv1kling. Den udgor rammen for udarbe¡delse af lokalplaner og er grundlag for t,,,..Jiandhng 
af en rœkke sager. herunder den konkrete aorrmìstraton i det ábne land og ansogrnnger om byggetitladelse 

Varmeforsyning 
Oplysrnngen angiver. hvilken forsyrnngsfon11. der er tit rädighed for omrädet. Det kan fx vœre naturgas eller 
f¡ernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspltgt/forblivelsespligt til en íorsyninqstorm samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrádet omknng e¡endommen. Korte! viser med farvemarkenrq de veje. som 
ve¡myndigheden har registrerei som v.:erende hhv. offentlige, pnvat f.:etlesve¡e e!ler private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for optysninger om disse. 

Vejdirektoratets projekter 
Der teveres kort for omrádet omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering om ejendommen er 
bel,ggende indenter et vejforsyningspro¡ekt. som ve¡myndighedoo enten undersoger. ptanléegger eller er ved 
at anlœgge. Eksrsterer der ingen vejforsyningsprojekter nœr ejendommen vil kun farvemarkenng af selve 
ejendomrnens placering blive visi 

Hovedstadsomràdets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsomrädet er areater. der er reserveret tit tremtidige motorveje og baner m.m. 
De er en del af den overordnede fysiske planl.:egning og har hjemmet i planloven. Del betyder. at de respektive 
grundejere ikke fär erstatning for de begr.:ensninger. de tár pátagt I denne sammenhœng. Hovedstadsomrädet 
omfatter I denne íorbmdelse kommunerne i Region Hovedstaden. bortset fra Bornholms Regionskommune. 
samt Greve. Koge. Le¡re. Roskilde. Solrod og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledrnng. der vit sikre forsvmnqssikkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil qastransrnissionsledninqeo fä forbindelse til gasfelter I Nordsoen og çastransrrussiorenettet 1 
Polen. 
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Landsplandirektiv "Udviklingsomrâder" 
Inden for et udv1klingsomräde I kystnœrhedszonen har en kommune mulighed for at mddraqe nye arealer 1 
byzone og planlœgge for anlœg I landzone. uden en sœrlig planla:Jgrnngsmœss1g eller funktionel begrundelse 
for kystnœr lokalisenng efter reglen I planlovens § S a. stk 1 nr. 1 I et udviklingsomráde er landzonereglerne 
lempelige end I den ovnge kystnœrhedszone 

Aktuelle aftabsforhold 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes ira e¡endommen. 

Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hvilken form for vandforsyrnng e1endommen er tilkoblet. fx aiment eller pnvat aiment 
vandforsyrnngsanlœg. 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanla::>g pá ejendommen 
Kommunalbestyrelsen mdberetter oplysrnnger al betydning for e¡endo1nshandler med henblik pá 
offenthggorelse og v1dereg1velse af visse oplysninger pá vandforsyrnngslovens omràde lii den fœlles offenthge 
database for geologi. grund- og dnkkevand. Juprter 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysrnngen ,iser om e¡endommen er beliggende mcentor et dnkkevandsomräde. Afhœng1g af 
dnkkevandsomrádets kategorisenng kan der vsere begrœnsrnnger for anvendelse af arealerne pa 
ejendornrnen. 

Grundvand - F0lsomme indvindingsomrâder 
Oplysn1ngen er etableret for at beskytte dnkkevandet nitral- og sprojterruddelíoìsornme mdvmdmqsomradsr 
Hv1s e¡endommen er beliggende mdentor et folsomt 1ndv1ndingso111râde. kan der vœre begrœnsrnnger for 
anvendelse af arealerne pa e¡endommen 

Jordforuren ingsattest 
Danmarks Mil¡oportals ¡ordforurernngsattest viser oplysrnnger om jordforuren1ng for matriklen. Atlesterne 
cannes ud fra reg10nernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt JOrdforurening kan vaere betegnet som kortlagt pa hhv. vidensnveau 1 (\/11 og,eller vioensnweau 2 (\/21 
i henhold ti! lov om forurenet ¡orci Oplysrnngen fremgär oqsá al jordloruren1ngsattesten. 

Omrâdeklassificering 
Ornràdeklassrñcerinqen 1ndde!es I tre klasser: "Analysefnt omráde (Kategon 1 )". "Analysefnt omráde (Kategon 
2)" og "Ornráde med krav om analyser". Byzoneomráder klassificeres som udgangspunkt som lettere 
forurenet. Ornrádeklassiñcennqen er dog ikke nodvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet af omrädeklassificering. kan der vœre anmeldepligt ved starre ¡ordflytrnng. 

Pábud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se. om kommunen har udstedt pábud pá e¡endommen efter reglerne I lov om forurenet ¡ord 
Der oplyses om pábud efter §§ 9(2). 1 O. 44(2). 48. 72a. ¡f § 7. nr. 1 1 bekendtgorelse om 1ndberetrnng af 
jordforurernngsdata. 

Fredskov 
Nàr en skov er fredskovspligtig. betyder det. at den. der e¡er skovarealet. til enhver t1d har pligt til at anvende 
det til skovbrugsformél. Med fredskovspligten folger desuden en rœkke regler. der tilsammen sikrer den 
langsigtede skovdyrkrnng. 

Majoratsskov 
Ma¡oratsskov er I folge skovloven arealer. der skai holdes under en ejer. Skovmyndigheden !mil¡ostyrelsens 
lokale enhed) kan g1Ve tilladelse lii at ophœve ma¡oratsskov notenngen pá hele eller dele af skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan veere besky1tede naturtyper eller vandlob ¡f. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis e¡endommen 
er beliggende indenfor et omràde med besky1tet natur. kan der vœre begrœnsninger for anvendelse af 
arealerne pâ ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesomräder 
Internationale beskyttelsesomràder er opdelt I hhv. Ramsaromräder, Fuglebeskyttelsesomräder og 
Habitatcmráder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et omräde med internationale beskyttelsesomráder. 
kan der vœre begrœnsninger for anvendelse af arealerne pá ejendommen. 
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Langgade 32 
8920 Randers NV 
Rapport kobt e, 2 2023 
Rapport raardig 8:2 2023 

Landbrugspligt 
Der e, som udgangspunkt landbrugspligt pá alle ejendornrne. der er over 2 ha (20 000 m-). Nár en e1endom 
er noteret med lanobruqspliqt, er den omfattet af landbrugslovens regler Det betyder, at der gœlder 
sœrlige regler for disse e1endomme í.eks. ved kob og salg. Der er 1kke naget krav om. at en e1e11dom med 
landbrugspligt skai anvendes til landbrug aller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. lredn,ngsstatus: 
A. Fredet for I 937 
B. Fredet 1937 eller senere 
C lkke fred111ngsvœrdig 1937 -56 
D lkke fredet eller aflyst for 2009 
u 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysnrngen omfatter sten- og Jorddiger. som er beskyttet mod trlstandsœndnnger Jf museumsloven 
Oplysnrngen er ve1ledende og ma derfor tkke anvendes til at afgore. om der er beskyttede drger, et omráde. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelin1en er en zone oä 300 m omknng skove. SkovbyggelinJen gœlder for alle offentlige skove og for 
private skove med et sammenhœngende areal pa rrundst 20 ha. Inden for byggelin¡en er der forbud mod at 
bygge. 

S0- og ábeskyttelseslinjer 
Sobeskvttelseslirren har til íormàl at sikre soer sorn vœrdifulde landskabselementer og sorn levesteder og 
sprednrngskorridorer for plante- og dyreliv Inden for beskyttetsesìiruen er der generelt forbud mod amdnnger. 
dvs. at der ikke rná placeres bebyggelse. foretages œndnnger I terrœnet. beplaninrngen o.I. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggel1njen er en 300 rn beskyttelseszone man fra klrkebygrnngen. Den skai sikre. at der 1kke opfores 
bebyggelse over 8.5 m. som vrrker skœmmende pá kJrken 

Klitfredningslinje 
KlitfredningslinJen er en 300 meter beskyttelseszone langs den Jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke t1lladt at œndre tilstanden af khtfredede arealer eller at udove aktrviteter. der kan fore ti! oget nsiko 
for sandflugt 

Strandbeskyttelsesl inje 
I ábne landskaber ligger strandoeskyttelsesñrqen typrsk 300 m fra kysten. I bebyggede ornráder typrsk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje ma der blandt andet rkke placeres bebyggelse som 
fx bygnrnger, skure. carrpmqvoqne 09 master eller foretages œndnnger, tem:enet. tilplantrnng eller hegnrng. 
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Oversigt over Vejdirektoratets projekter 
Vejdirektoratets prcjekter ornkrmg ejendornrnen 

Oplysninger om Ve¡direktoratets projekter er 1ndhentet d. B. februar 2023. 

I 

I 500 m. 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi· 

Signaturforklaring: 

CJ Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

lngen projekter neer ejendommen 

OBS: Vejdirektoratets projektcr frcmvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Der er vigtigt at gerc opnuerksom pâ. at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - del er alene en buffer. der kan bruges lii at frernsage info om, om en ejendom ligger i 
nœrheden af el projekt. 
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Kort over vejforsyning 

Vejtorsyrung omkring matr nr 447bg, Randers Markjorder 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 8. februar 2023. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi· 

Signaturtorklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fœlles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat fœlles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier. som vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige, private fœlles eller 
private/almene/udlagte private fœlles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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Danmarks Milj0portal 
Data orn muco: Da . .,".,ark.. Den 08-02-2023, kl. 12:31 

J ordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pâ de informationer, der er registrerei i den faallesottentlige 
landsdaakkende database pà jordforureningsomrâdet, D Kjord. 

Attesten er baserei pá en s0gnìng om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsà begrebet 
"lokalitet", der kan daakke over fiere matrikler e lier eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsâ gaalder for matriklen. Se derfor pá 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der ber eres af lokaliteten. 

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

Der er seqt pá folgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Randers Markjorder 

447bg 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

Kort 
Placeringen af den saçte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsá se om der er jordforurenìnger i 
naarheden af det s eqte). 

!.Jô"9 > í- 
---------\ \ - - -- \ ~ I »> I _..- í \ I -- \ .!,: 

\ -- 4,-;~t'f·) 
4,:1..,. 
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\ -------< -- --- 
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\ \ 

\ : .r-: ~-: 

.;.1-::" 
\ 
\ 

J .. -- 

~4;t() 

. .,,.,_ 
\ - 

\ ;,:;-, - 
Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvœrende ingen oplysninger om jordforurening pá den págaaldende 
matrikel. 

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

Der er pá denne matrikel ikke igangvaarende pábud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra omrâdeklassificerede og kortlagte a realer skai anmeldes lii Kommunen. 

I ...,. 

• Uàgaet E fier KD<tl""9mng 

• U<lgaet Fee Kortl1E9n1ng 

-~reoing V2 

• RH,uanceret 

F 1 l\unnceret 

- F2 l'\ium,ceret 

• c"'11'truremng V 1 

Lokafiseret (uafldaretJ 

I §:; Pabu<! - AkM 

~ Pabu<! - lœngemirenœ,illœr 

Danmarks Miljeportal. Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Milj0portal 
Data o'YI mrhoet Da ~r0ar>< 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Milj0portal 
Data om rn1,100: 1 Da<ìr-'ark 

Kontaktoplys ni nger 

Den 08-02-2023, kl. 12:31 

Adresse 
Mail 
Web 
Bem.erkning 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Miljoe@ru.rm.dk 
www.jordmidt.dk 

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

Adresse 
Mail 
Web 
Bem.erkning 

Laksetorvet I 8900 Randers 
randers.kommune@randers.dk 

http://www.randers.dk/F ro nt End .aspx?id =5 7 84 

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

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljóportal 
Data 0'11 m1IJ00t . Dc11"'r-'ar"' Den 08-02-2023, kl. 12:31 

Bilag 

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

Jordforurenìng, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag. der 90r. at det med 
h0j grad af sikkerhed kan lregges til grund, at der pa areale! er en jordforurening af en sädan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pá mennesker og rnilje. 

Lokalìseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhotd til kortlregning. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis vrere historiske optysninger vedrnrende tidligere aktiviteter pa en grund eller 
optysninger om fund af forurening. Uafklarede optysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortlregning af en grund eller i en status som "Udgâet f0r kortlregning" 

Nuancerìng 
Nuancering af kortlregning pa V2. pà baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udq er e Iler kan udqere for den aktuelle 
anvendelse tit boligformäl 

Udgâet Efter Kortléegning 
Forureninger. som har veeret kortlagl pa vidensniveau 1 eller 2. men som er udgäet af kortlregningen 

Udgâet F0r Kortléegnìng 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensnîng sá de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har vzeret vurderet om de skulle kortlregges som mutig forurenet (V 1) men hvor lo ka li teten frikendes pá 
baggrund af de historiske optysninger. 

Omrädeklassifìcering 
Omrâde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningstovens § 50a. Byzone ktassificeres som 
udgangspunkt som omrâde, hvor jorden antages at vrere lettere forurenet. Optysning om omrâdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pá kort. t enkelte !il frelde kan unejaqtiqheder eller rendringer i matrikettegningen resultere i, at matriklen 
fejtagtig overtapper en anden matrikel og pàvirker informationer om omrádeklassificering herpà. Hvis atiesten indeholder 
oplysning om omràdeklassificering, inkl. analysefrie omràder, som forekommer ukorrekt, sá kan du fà et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangvrerende pábud - JFL 
Areal. hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordforureningsloven. Del kan veere enten et aktiv! pâbud eller et pâbud. hvor 
der a lene er lrengerevarende vilkâr (f. eks. belregning eller monitering). Nàr et pábud er hell opfyldt, oplyses del ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pàbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendt90relse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pâbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemter, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om pàbud efter andre hjemler og pâbud, som er meddelt tidtigere. nâr de er igangvrerende. 

Danmarks Miljeportal. Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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HEnr.: 1397 Lb.nr.: 216607 Init.: AB Side I af 16 

Aftale om huseftersyn i folge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om 
forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 

Bestiller: 

Navn: DanBolig v/ Ivan Aabel 0ksenholt 

Vej/Gade: Gräbrndrestrrede 3 Postor.: 8900 By: Randers 

Fax: 86 42 79 88 Telefon: 86 42 75 55 Telefon (mobil): --------- ------- 

Sœlger : 

Navn: Lisbeth Nielsen & Jan Nielsen 

Vej/Gade: Langgade 32 

Telefon (privat): 86 41 60 29 

Postor.: 8900 By: Randers 

Tid: Telefon (arbejde): 20 716029- 

Ejendommens beliggenhed: 

Vej/Gade: Langgade 32 

Matrikelnr.: 447 BG 

By: Randers Postor.: 8900 

By/Ejerlav: Randers Markjorder 

Ejendomsnr.: 06806-2 ------------- Kornmunenr.: 731 

Kontaktperson: 

Navn: Srelger 

Vej/Gade: 

Telefon (privat): ------ 

Postor.: 

Telefon (arbejde): 
------ 

By: --------- 
Ti d: 

Bygningssagkyndig: 

Navn: Allan Eigtved Bojesen Firma: Kerstens & Westphal AIS 

Vej/Gade: 0stergade IO Postor.: 8900 ---- 

Telefon (arbejde): 86 42 90 88 Telefon (mobil): 40 20 63 08 

By: Randers 

Fax: 86 40 12 80 

Felgende materiale foreligger: 

ŒJ Forsikringspolice Œ] BBR-ejerrneddelelse ŒJ Varmesynsrapport D Bygningsoplysnínger 
ŒJ Andet: Bygningstegninger 

Honorar: 

Beleb, kr.: 4500,00 Betalingsbetingelser: 30 dage ---=------ Dato: 07-04-97 

U nderskrifter: 

Bygningssagkyndig/virksornhed: Besti lier: 

Allan Eigtved Bojesen DanBolig v/ Ivan Aabel 0ksenholt 
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HE nr.: 1397 Lb.nr.: 216607 lnit.: AB Side 2afl6 

Huseftersynets omfang og metode 

Tilstandsrapporten har ti! formâl at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere end 
tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten skai vœre udarbejdet eller 
fomyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 mâneder for den dag, hvor koberen modtager rapporten. 

Rapporten er udarbejdet pa grundlag af et eftersyn af bygningens synlige og aiment tilgœngelige 
bygningsdele samt sœlgers oplysninger. Rapporten indeholder oplysninger om skader, tegn pa mulige 
skader samt forhold, der giver nœrliggende risiko for skader. 

Ved skade forstâs brud, lœkage, deformering, svœkkelse, revnedannelser eller edelœggelse i bygningen 
eller andre fysiske forhold, nâr disse forhold nedsœtter bygningens vœrdi e lier brugbarhed efter dens 
formal. Eftersynet er foregâer uden destruktive indgreb i bygningen. 

Termoruder og indenders svommebassiner er omfattet af eftersynet. Udover den almene tekniske 
gennemgang skai den bygningssagkyndige i rapporten gare bemœrkninger i det omfäng, det ikke har 
vœret muligt at vurdere tilstanden. 

Eftersynet omfatter ikke, besigtigelse af harde hvidevarer, udenders svernmebassiner og tilherende 
pumpeanlœg, markiser, baldakiner, installationer/indretninger uden for selve bygningen, skelpœles 
placering, grundarealer og bygningers placering pa grunden. Ligeledes er heller ikke efterset om el-, 
vand-, varme-, og aflebsinstallationer fungerer. 

Rapporten indeholder ikke oplysninger om forhotd af bagatelagtig karakter som fx. dryppende vandhaner 
og slidtage pa overflader, der kan henferes ti! normalt brug. 

Endvidere indeholder rapporten ikke oplysninger om œstetiske eller arkitektoniske forhold, sœdvanligt 
slid og œlde, bygningens almindelige vedligeholdelsesstand eller om bygningens plan og indretning er 
mere eller mindre praktisk. 

Uden for huseftersynet falder ogsâ bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra âbenlyse 
overtrœdelser af bygningslovgivningen. 

Rapporten er ikke nogen garanti mod skjulte fejl og mangler. 0nskes yderligere sikkerhed, kan der i de 
fleste tilfœlde tegnes en ejerskifteforsikring. Den bygningssagkyndige er ansvarlig efter sœdvanlige 
erstatningsretlige regler. 

Den sagkyndige kan ikke gares ansvarlig for skjulte fejl og mangler, der ikke er mulighed for at 
konstatere efter besigtigelsesmetoden beskrevet í Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgerelse om 
Huseftersynsordningen. 

Ansvaret opherer 6 ar fra tilstandsrapportens datering. Den bygningssagkyndige har en 
râdgivningsansvarsforsikring med en dœkningssum pa minimum 2.5 mill. kr. pr. skadesâr. 
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HE nr.: 1397 Lb.nr.: 216607 !nit.: AB Side 3afl6 

Huseftersynsordningen 
Tilstandsrapport for ejendommen 

Vej: Langgade 32 Post nr.: 8900 By: Randers 

Kom./Ejendomsnr.: 731 - 06806-2 Ejerlav./Matr.nr.: Randers Markjorder / 447 BG 

ifolge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse 
ved erhvervelse af fast ejendom m. v. 

Bestilt af 

Navn: DanBo!ig v/ Ivan Aabel 0ksenholt 

Adresse: Gräbmdrestnede 3 8900 Randers 

Telefon: 86 42 75 55 Telefax: 86 42 79 88 

Udfert af 

Navn: Allan Eigtved Bojesen 

Adresse: 0stergade 1 O 8900 Randers 

Telefon: 86 42 90 88 Telefax: 86 40 12 80 

Folgende materiale forelâ 

BBR ejermeddelse af: 13.07.96 ------- Varmesynsrapport af: 10.09.82 ---------- 

Bygningsoplysninger: -------------------------- 

Andet: Forsikringspolice af 09-09-96. Bygningstegninger 

07-04-97 
Allan Eigtved Bojesen Dato 
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HE nr.: 1397 Lb.nr.: 216607 lnit.: AB Dato: 07-04-97 Side 4 af 16 

Huseftersynsordningen 

Resume af huseftersyn for ejendommen: 
Langgade 32 8900 Randers 

Udvendigt Ingen Kl K2 K3 UN 
bernœrkninger 

l. Fundamenter: D ŒJ D D D 
2. Kœlder/kryberum: D ŒJ D D D 
3. F acader/ydervœgge: D D ŒJ D D 
4. Vinduer/udvendige dere: D D ŒJ D D 
5. Tag/tagbelœgninger: D D ŒJ D D 

lndvendigt 

6. Indvendig tagkonstruktion.: D D ŒJ D D 
7. Indervœgge/skillevœgge: D ŒJ D D D 
8. Lofter/etageadskillelse: D ŒJ D D D 
9. Indvendige trapper og dere: ŒJ D D D D 
10. Vinduer/udv. deres inderside: D ŒJ D D D 
11. Gulvkonstruktion/gulve: D ŒJ D D D 
12. Kœlderkonstruktion: D ŒJ D D D 
13. Vâdrum: D D Œ] D D 
14. VVS-installationer: Œ] D D D D 
15. El-installationer: D Œ] D D D 

Generelt: 

KI mindre betydende skader 

K3 kritiske skader 

K2 alvorlige skader 

UN behov for nœrmere undersegelse 
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HE nr.: 1397 Lb.nr.: 216607 lnit.: AB Dato: 07-04-97 Side 5 af l6 

Srelgerens oplysninger om ejendommen 
Adresse: Langgade 32 8900 Randers 

Ja Nej Ved ikke Bygning 

la: Er eller harder vœret udbedringer af tidligere 
sœtningsskader el Ier tidligere vœret problemer D ŒJ D pga. konstaterede sœtningsskader? 

lb: Her der vœret foretaget efterfunderinger? 

D ŒJ D 
2: Er der grundvandspumpe D ŒJ D 
3: Er der kloakpumpe? D ŒJ D 
4: Er der/har der vœret problemer med opstigende 

kloakvand? D ŒJ D 
5: Er der/harder vœret fejl/problemer med 

aflebsinstallationen? [R] D D A 

6: Trœnger der vand gennem kœlderydervœgge 
eller op gennem gulvet (ikke gennem gulvafleb)? D ŒJ D 

7: Er grunden periodevis oversvommet? D ŒJ D 
8: Fyldes der vand pâ varmeanlœgget mere end en 

gang om âret? D D D 
Hvor ofte: 

9: Er dele af YYS-, aflebs-, og elinstallation som 
ell ers skai udferes af autoriserede installaterer D ŒJ D ud fort af personer u den autorisation? 

IO: Er der/harder vœret fejl/problerner med vand, 
varme og sanitet? D ŒJ D 

I I: Er der/harder vœret problemer med elinstallation? D ŒJ D 
12: Er eller har taget vœret utœt? D ŒJ D 
13: Er der fejl og mangler ved de gulve, der er 

tildœkket med en belœgning? (fx trœgulv D ŒJ D under en tœppebelœgning) 

14: Er der/harder vœret lukket for ventílationshuller? D ŒJ D 
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Ja Nej Ved ikke Bygning 

15: Er der fortaget bygningsœndringer/ -ornbygninger? 

D ŒJ D 
16: Er der foretaget reparationer efter svamp, insekt-, 

rer, fugt- eller vandskade? 

ŒJ D D A 

17: Har der vœret tvister, retsager eller syns- og 
skenssager vedrerende evt. fejl og mangler ved 
ejendornmen? 

D ŒJ D 
18: Er der tidligere udarbejdet en tilstandsrapport 

for ejendommen efter huseftersynsordningen? 

D ŒJ D 
19: Er der tidligere udarbejdet en varmesynsrapport 

for ejendornmen? ŒJ D D A 

20: Er De bekendt med punkterede termoruder? 

ŒJ D D A 

21: Sœlgers evrige bernœrkninger: 

Ad pkt. 5: Afleb fra vaskehus har vœret stoppet 1 gang pâ I O âr. 
Ad pkt. 16: Aflebsrer i gulv i viktualiemm er udskiftet. 
Ad pkt. 19: l 0.09.82 
Ad pkt. 20: Der er punkterede termoruder i sovevœrelse - 2 stk og i kekken - l stk. 

Som sœlger bekrœfter jeg herved rigtigheden af ovennœvnte oplysninger. 

Dato: Sœlgers underskrift 

07-04-97 
Lisbeth Nielsen 

Disse oplysninger gives efter sœIgerens bedste overbevisning, men det kan ikke forventes, at 
sœlgeren i alle tilfœlde haret dœkkende kendskab til forholdende, isœr ikke, hvis de ligger for 
ejendommens overtagelse eller Jigger adskillige âr tílbage. 

O Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes pâ grund af: 
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Ejendommens hoveddata 

ŒJ Helârshus ŒJ lndividuelt byggeri 

D Fritidshus D Typehus; Hvis ja - hvilket? 

D Ejerlej ligheder D Selvbygger 
D Medbygger, hvis ja - hvilke fag ? 

D Nedlagt landbrug D Dodsbo 

D Fredet/bevaringsvœrdig D Tvangsauktion 
ejendom D Henligger forladt 

B_yg- Anvendelse Opfert Bebygget Areal Etager ud 
nmg areal over kœl- 

Ar 
der og 

Hus Kreider Bolig Erhverv tagetage 

A Beboelse 1933 83 78 133 l 
B Garage 1956 64 I 
e Carport I988 49 1 
D 
E 
F 
G 
H 

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret pa faktisk opmâling, men indhentes fra 
foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelse eller lignende. 

ŒJ Udnyttet tagetage Bygning: A ---- D Uudnyttet tagetage Bygning: ---- 

I. Er bygningen i sä dârlig stand, at det ikke tjener noget formal 
at foretage huseftersyn og udfœrdige tilstandsrapport? 

Ja Bygning 

2. Er bygningen af andre grunde ikke medtaget i eftersynet? 

3. Er der utilgœngelige bygningsdele? 

Begrundelse: 

Ad pkt. JA: Skunkrum i tagrum er ikke besigtiget. 

D 
D 
ŒJ 

ŒJ 
ŒJ 
D A 
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Udvendige konstruktioner 

I.O Fundamenter 
Bygning 

Beton 

~ 

A,B 
Muret 
Andet: Punktfundamenter. e 
Sokkelhejde ca.: A,B,C 
70-100 cm/0-5 cm/O cm 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
l. I Sokkel 

~ 

A 
l.2 Lyskasser 
l.3 Andet 

2.0 Krelderydervregge/ 
krvbekselderfundament 
Beton 

~ 

A 
Muret 
Andet: 
Indv. beklœdning: 
Type: 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
2.1 Kœlderydervœgge 

~ 
2.2 Udv. trapper A 
2.3 Andet 

3.0 Facader/l'.dervrei:i:e 
Beton 

~ 

Hulmur A,B 
Muret 
Andet: T rœkonstruktion. B,C 

Formur 
Tegl/kalksandsten X A 
Murvœrk med puds 
Letbetonblokke 
B indingsvœrk 
Trre 
Trœ med puds 
T rœbeton med puds 
Bjœlkekonstruktion X B,C 
Andet: 
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Bagmur Bygning 

Tegl/kalksandsten 

~ 

A 
Letbetonelementer 
Tr.e B 
Andet: 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
3.1 Facader/ gavle X A,B 
3.2 Beklœdninger X e 
3.3 Lœrnure 
3.4 Sâlbœnke X A 
3.5 Andet X e 

4.0 Vinduer/Udvendi2,e dore 
Trre X A,B 
Plast 
Metal 
Metal/tree 
Andet: 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ¡a 

4.1 Ramrne/derblad X A 
4.2 Glas X A 
4.3 Fugning 
4.4 Topforsegling 
4.5 Andet 

5.0 T a!?/T agbeklredni ne/ 
Skorsten (udvendi2,) 

T azkonstruktion 
Saddeltag 

~ 

A,B 
Ensidigt fald e 
Fladt tag A 
Andet: 

T aghreldning 
O grader 

~ 

0-5 grader 
5-25 grader B,C 
Over 25 grader A 
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Bygning 
Tagbelregning 
Tegl 
Betons ten X A 
Belgeeternit X B 
Etemitskiffer 
Stâlplader 
Tagpap X e 
Strâtag 
Plastplader 
Andet: 

Skorsten (udvendig} 
Beton íl Muret 
Stal 
Andet: 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
5.1 Tagbelœgning X A 
5.2 Tagfald 
5.3 Rygninger 
5.4 Skotrender 
5.5 Jnddœkninger 
5.6 Hœtter/aftrœk 
5.7 Sternbrœdder X B 
5.8 Vindskeder 
5.9 Udhœngsbek lœdn i ng 
5.10 T agrender/tagnedleb 
5.11 Kviste 
5.12 Remender 
5.13 Skorsten; overflader 
5.14 Skorsten; afdœkning - top 
5.15 Andet 
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lndvendige konstruktioner 

6.0 Tag/lndvendig tagkonstruktion/ 
Skorsten 
Äskonstruktion I Hanebândsspœr 
G i tterspœr 

Bemœrkninger: D nej ŒJ 'ª 
6.1 Spœr/lœgter 
6.2 Undertag/understrygning X 
6.3 Ventilation 
6.4 lsolering 
6.5 Gangbro 
6.6 Skorsten 
6.7 Skorsten; inddœkninger - tag 
6.8 Andet 

7.0 V regge/Skillevregge 

Murvœrk m. puds § A 
Letbeton 
Let pladekonstruktion 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
7.1 Ydervœgge 
7.2 Skillevœgge 
7.3 V œgbeklœdninger X A 
7.4 Indvendig efterisolering 
7.5 Andet 

8.0 Lofter/Etageadskillelser 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
8.1 Lofter/ etageadskillelser 

~ 

A 
8.2 Loftbeklœdninger 
8.3 lndvendig efterisolering 
8.4 Andet 

9.0 Indvendige trapper og dore 

Bemœrkninger: ŒJ nej D ja 
9.1 Funktion § 9.2 Konstruktion 
9.3 Andet 
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IO.O Vinduers og udvendige dores indersider Bygning 

Bemœrkninger: O nej ŒJ ja 
I O. I Funktion 

~ 

A 
10.2 Konstruktion 
10.3 Andet A 

11.0 Gulvkonstruktion og gulve 

Gulv pa streer X A 
Trœgulv pa beton 
Tœpper pa beton 
Klinkegulve pa beton X A 
Klinkegulve pa trœ 
Vœg ti! vœgtœppe X A 
Terrœndœk X B 
Andet: 

Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 
11.l Gulvkonstruktioner § A 
11.2 Belœgninger 
11.3 Andet 

12.0 Krelderkonstruktion 

Fuld kœlder X A 
Krybekœlder 
Betonydervœg X A 
Indvendig pladeisolering 
Andet: 
Drœnlag/kapilarbrydende lag: 

D 
Adgang til krybekœlder D 
Bemœrkninger: D nej ŒJ ja 

12. l Vœgge X A 
12.2 Ventilation 
12.3 Bund 
12.4 Indvendig isolering 
12.5 Indvendig beklœdning X A 
12.6 Andet 
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K0BERVEJLEDNING - TV ANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOM 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skai indeholde oplysning om 
salqsvilkàrene og andre vcesentlige forhold. 

Salqsvilkàrene er justitsministeriets auktionsvilkàr, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles pa auktionsrnadet. 

Salgsopstillingen udfcerdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses pa eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres 
om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

2. Kebesummen 
Den samlede kebesurn bestàr af budsummen med tillceg af sterstebelebet. Sterstebelebet er det 
beleb, der skai betales ud over budsummen, og bestàr af fortrinsberettigede krav og 
sagsomkostninger. Starstebelebet oplyses under auktionen. Belebet er anslàet i salgsopstillingen. 

Derudover skai en keber betale en auktionsafgift pa 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 

3. Budgivningen 
Alle kan byde pa en tvangsauktion. 

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

Byder man for andre, skai man medbringe skriftlig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skai man medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. 

Fogedretten kan krzeve, at man straks sandsynliqqer, at man kan opfylde sit bud. Bud pa auktion 
er bindende. 

Bud pa 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skai holdes ny auktion. 

4. Sikkerhed 
Hejestbydende skai stille sikkerhed for auktionsvilkàrenes opfyldelse. 

Sikkerheden udqer: 

• deekkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
• 1/.i af de deekkede hœftelser, der kan kreeves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
• starstebelebet 
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I salgsopstillingen findes en forelebiq beregning. Det nejaqtiqe beleb afhrenger af budets sterrelse 
og kan derfor f0rst beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan krœves stillet straks, nàr budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig pà, at 
man kan fá mulighed for at gä i banken, kontakte sin advokat eller lignende. 

Pä auktionsmedet vil fogedretten normalt tillade, at hejestbydende fàr en frist pá op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmede 
("den lille sikkerhed"). Belebet udqer norma lt op til 10.000 kr. og fastseettes af fogedretten under 
auktionsrnadet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

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

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hœvekort, länebevis, dokumentation for nadvendiqe midler 

pá bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vrer opmeerksorn pà, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, 
skai man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frigives ferst, nàr det er dokumenteret, at auktionsvilkärene er opfyldt. 

5. Ny auktion 

Ejeren og udaskkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skai stille sikkerhed for omkostningerne herved. Belebet udqar 
norma lt op til 10.000 kr. 

Udeekkede rettighedshavere og ejeren kan indgä en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er 
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen seelqes til hejestbydende pà 1. auktion, og at ny auktion ikke 
afholdes. 

6. Räderet over ejendommen 

En keber far f0rst rädighed over ejendommen, nàr fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkärenes opfyldelse. 

Skai der holdes ny auktion, fàr keberen terst rädighed over ejendommen, nàr den ny auktion har 
vœret afholdt. 

En keber skai torrente den dœkkede greld fra tidspunktet for terste auktion. 

7. Auktirmsakade 
Via www.tinglysninq.dk kan keber selv oprette et auktionsskade, nàr auktionsafgiften og eventuel 
moms er beta lt. Kaber skai vedheefte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklreringer fra 
samtlige, dœkkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beleb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes sterstebelebet. lngen af dokumenterne rnà 
indeholde oplysninger om personnumre. 
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Kaber skai orientere fogedretten, nàr et digitalt skade er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan seqes frem. 

Hvis ejendommen skai videreseelqes, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et 
transportskade, hvorved retten til at fa udstedt auktionsskade overdrages. Transportskedet skai 
oqsà vedhzeftes sammen med de andre dokumenter. 

Keber skai selv serqe for at fa tinglyst auktionsskadet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udeekkede hœftelser. 

Du kan lasse mere om digitale auktionsskeder her 

Kaber skai endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Bekendtgarelse 1978-12-15 nr. 652 
om tvangsauktìonsvìlkâr 

(fasi ejendom), 

som œndret ved bkg 1982-03-31 nr. 121, bkg 1989-12-18 nr. 866, bkg 1990-12-21 nr. 896, bkg 2003-06-17 nr. 519, bkg 2016-02-26 
nr. 185 og bkg 2020-03-26 nr. 316 

I rnedfar af § 570, stk. I, i lov om rettens pleje,jf. lovbekendtgerelse 
nr. 938 af I O. september 2019, fastsœttes: 

§ l. Tvangsauktion over fast ejendom skai afholdes pa 
justitsministeriets rvangsauktionsvilkâr, jf. bilaget til 
bekendtgerelsen. 
§ 2. Bekendtgerelsen trœder i kraft den I. januar 1979 og far 
virkning for tvangsauktioner, der afholdes i henhold til anmodninger 
indgivet til fogedretten efter den I. januar 1979. 

BILAG 

Tvangsauktionsvilkär {fast ejendom) 

1. Auktionen omfatter 
a. Auktionen omfatter ejendornrnen med eventuelle bygninger 

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - driftsinventar 
og dri ftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlœg af 
enhver art, der herer til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomme tillige ejendommens beseeming. 
gedning, atgreder mv. 
Ejendommen mv. sœlges, som den er ved auktionen med de 
rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilherer den 
nuvœrende ejer. 

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

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

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

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

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

antages, tillœgges moms 
Minimum for overbudene fastsœttes affogedretten. 

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

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

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

indsat i besiddelsen af det solgte. 
Fra det tidspunkt, keberen skai overtage ejendomrnen, henligger 

den for hans regning og risiko i enhver henseende. 

6. Kaberens forpligtelser 

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

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

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

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

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

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

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

panthaveme, tilfalder det overskydende beleb den hidtidige ejer af 
ejendomrnen. Er ejendomrnen omfattet af § 83 a, stk. I, i lov om 
friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, der overstiger, 
hvad der krœves til dœkning af panthaveme med tillœg af 
friplejeboligleveranderens eget kapitalindskud, Landsbyggefonden. 
Keberen betaler et eventuell overskydende beleb til 
Landsbyggefonden. Overskydende beleb forrentes med en ârlig 
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rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillœg pâ 7 
pct. Som referencesats anses den officielle udlänsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. 
juli det pâgœldende âr, 

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og sterrelsen af de omkostninger, 
som keberen ska! betale ud over auktionsbudet. Det samme gœlder 
skatter, afgifter, byrder, hzeftelser og andre pligter, som keberen 
skai belale eller overtage ud over auktionsbudet. 
Pâ auktionen oplyses et sterstebeleb for, hvad der ska! beta/es, 

og hvilke krav og pligter, der kan overtages. 
Af krav, der typisk ska! udredes eller overtages ud over 

auktionsbudet, kan sœr! igt nœvnes: 
a. Auktionsrekvirentens udlœgsomkostninger og omkostninger 

ved gennernfarelse af auktionen, herunder salter ti! advokal 
samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salzer og rejseomkostninger ti! reprœsentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrerende a og b er del en betingelse, at de pâgzeldende 
rettighedshavere fâr andel i auktionsbudet. Ved delvis dœkning 
nedsœttes salœrkravet forholdsmœssigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dadsbo, hvori 

gœlden ikke er vedgâet, betales dog altid fuldt rekvirent-salœr. 
c. Ejendomsskatterestancer. 
d. Brandforsikringsbidrag. 
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
f. Ophœvet. 
g. Ophœvet. 
h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nadvendige 

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

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

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

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

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

et helt eller delvist momspligtigt salg. 
De under a, b og e nœvnte udgifter mv. betales ved auktionens 

slutning. 

7. Keberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene. 
Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge e lier bersnoterede 

vœrdipapirer, ved bankgaranti ell er pâ anden rnâde, som godkendes 
af fogedretten. 
Sikkerhedens sterrelse skai svare til: 

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

b,og 
c. sterstebelebet, der skai beta les ud over auktionsbudet, j f. pkt 

6.8. 
Sikkerheden kan dog hverken vœre mindre end et ârs renteudgift 

af de overtagne prioriteter eller mindre end vœrdien af det tilbeher, 
der rnedfalger ejendommen, med tillœg af Y, ârs lejeindtœgt, hvis 
ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendomme dog med tillœg af l ârs forpagtningsafgift. 
Enhver, der opnâr deekning ved auktionen, kan for sit 

vedkommende bâde for og efter derme give afkald pâ 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsœtte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor 
nœvnt. Sikkerheden kan dog ikke vœre mindre end I ârs renteudgift 
af de overtagne prioriteter. 
Stilles den krœvede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og 
hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i stedet udsœtte auktionen og give 
hejstbydende en frist pâ ikke over 7 dage ti! at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de ornkostninger, der vil 
vœre forbundet med afholdelse af nyt auktionsrnade. 

8. Koberens misligholdelse 
Hvis keberen ikke opfylder auktionsvilkârene, kan enhver, der i 
anledning af auktionen kan rette krav mod keberen, krœve, at det 
solgte sœttes ti! en ny og eneste auktion tmisligholdelsesauktíon} 
for kebers risiko, sáledes at keberen skai tilsvare, hvad der rnâtte 
bydes mindre pá den ny auktion, uden at have krav pâ, hvad der 
rnátte bydes mere. 
I stedet for at krœve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke 

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

misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes til dœkning 
af det tab, der er opstâet ved, at der er budt mindre pâ 
misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskode 
Nár keberen godtger, at auktionsvilkârene er opfyldt, kan han 
krœve, at fogeden udsteder auktionsskede til ham. Keberen skai 
tage skede pâ ejendommen inden I âr efter auktionen. 
Keberen betaler selv de omkostninger, der rnâtte vœre forbundet 

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

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

11. Srerlige vilkâr: - - - 
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