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Salgsopstilling 
(kßbsnRJgle) 
til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 
Udarbejdet af 

Advokstrâaet og Dansk ejendomsmeeçtertoreninq 
J.NR. 110-99620 - AS 54-40/2023 
Ejendommens matr.nr.: 14d og 14af Râsted By, Râsted 

beliggende: Tlnqhejve] 13, 8920 Randers NV 

Tilh0rende: Glenn Olsen 

boende: Tinqhejvej 13, Rästed, 8920 Randers NV 

Auktionstidspunkt: 19-04-2023 klokken 10:00 

Auktionssted: Retten i Randers, rnedelokale 21, N0rregade 1, 8900 Randers C 

Rekvirent, haeftelses nr.: l. Totalkredit 

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

Ejendomsoplysn i nger 
Ejendomskategori: Beboelsesejendom 

Ejendomsvaerdi pr.: 01-10-2020 kr. 870.000,00 heraf grundvaerdi: kr. 106.100,00 

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

Areal ifflJlge tingbogen : 3762 heraf vej: 2243 

Forsikringsforhold: Topdanmark - forsikringsnr. 9570001148 

Ejendomsskatter 
og afgifter for äret 
andrager og omfatter: 

2023 
6.419,29 

Forslag til saerlige 
vilkär ifflJlge auktions 
vilkärenes pkt 10 og 11. Nej 

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

Lejemäl: 

Byrder og servitutter Se vedheeftede bilag 
(Evt. henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Prioritetsopgerelse 1. Fordring 2. Restgë2ld 3. Restancer 4. Hë2ftelser 
PANT- OG UDL.JEGSHAVERE opgjort pr. pâ hœñelser, der cg evt. der kreeves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beleb, iänetype, rentesats, auktionsdato kan ferventes ejerskifteafdrag pä 
nr./serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med heeftelser, der kan 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. till<Eg af uforfaldne ferventes overtaget. 

renter 

Transport 

Hill!ftelse nr. 1.: Totalkredit, CVR-nr. 21832278, Kalvebod Brygge 1-3, 1.398.066,79 1.310.552,40 87.514,39 0,00 
1780 K121benhavn V. 
Pantebrev start kr.1.379.000,00, kontantlân med seerüçe indfrielsesvilkär, 
refinansiering, , mulighed for afdragsfrihed, inkonvertibel, rentetilpasning. 
Se vedheettede auktíonsopqarelse 

i alt ved 1.398.066,79 1.310.552,40 87.514,39 0,00 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr. 2.: Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. 64806815, 0stergade 0,00 0,00 0,00 0,00 
16, 9760 Vrä. 
Ejerpantebrev start kr. 300.000,00 - se vedheeftede. 

i alt ved 1.398.066,79 1.310.552,40 87.514,39 0,00 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr. 3.: Lowell Danmark NS, CVR-nr. 18457970, Langmarksvej 154.928,00 0,00 0,00 154.928,00 
57D, 8700 Horsens. 
Udl1eg start kr. 124. 942,00 - se vedheeñede opçereíse. 
E-mail: bobehandling.dk@lowell.com 

i alt ved 1.552.994,79 1.310.552,40 87.514,39 154.928,00 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Hill!ftelse nr.: 

Transport i alt ved 
budsum kr. 
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Afslutningsside 1. Fordring 2. Restga!ld 3. Restancer 4. Ha!ftelser 
PANT- OG UDL.JEGSHAVERE opgjort pr. pâ heettelser, der og evt. der kreeves indfriet. 
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetype, auktionsdagen kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 

rentesats, nr./serie/afd., indestâende til samt evt. overtaget med till2eg heeftelser, der kan 
af uforfaldne renter ferventes overtaget. 

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

Transport 1.552.994,79 1.310.552,40 87.514,39 154.928,00 

Ha!ftelse nr. 4.: Dan Cut ApS, CVR-nr. 36202297, Hobrovej 717, 14.868,00 0,00 0,00 14.868,00 9230 Svenstrup J. 
Udl2eg start kr. 14.868,00 - se vedheettede. 
E-mail: christian@dan-cut.com 

i alt ved 1.567.862,79 1.310.552,40 87.514,39 169.796,00 
budsum 

A. Total kr. 1.567.862,79 1.310.552,40 87.514,39 169.796,00 

B. St,arstebel,abet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 68: 44.400,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 44.400,00 

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

om art og afvikling oplyses: 

Det under B enterte sterstebeleb fremkommer sâledes: 

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

b. rettighedshavernes 
rnedesaìeerer m.v. kr. 

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

l. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
40.205,85 

5. vandafgifter kr. 0,00 
0,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 691,11 

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

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

3.498,18 

0,00 

0,00 

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

Ved et auktionsbud pâ kr. 870.000,00 (beregnet efter ejendornsveerdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udqer 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkârenes pkt. 7 kr. 132.000,00 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 15. marts 2023 af C 
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OPG0RELSE OVER REKVIRENTOMK0STN1NGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 870.000,00 
+ 25°/o sr, ---~2=1~7~.5~º~º~·º=º 
lait .,.,kr=. ===='l"=.0,,,,8"=7=". 5=º-º-·º=º 

Rekvirentom kostni nger: 
A. lncassoomkostninger 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. Hândterinq og rnanqfoldiqqerelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvírentsaleer: 

Grundtakst kr. 9.000,00 
Med et tillëEg pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget sr, --~6=.5=2=5·=º-=º 
lait kr. 15.525,00 

2.812,50 
750,00 

1.000,00 
1.500,00 

70,00 
187,50 
150,00 

+ moms kr. 3.881.25 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 rnedesaleerer, f.eks. medesaleer ved 

reg istreri ngsforretni ng kr. 
L. ltvang sr, 4=.2=5=º~·º=º 
1 alt .,.,kr=. =====4""'0""'.2'""'0""0""'.s""'s 

19.406,25 

74,60 

Sâtrernt budsummen overstiger kr. 870.000,00 (Den offentlige ejendornsveerdi) vil rekvirentsa 
leeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pâ kr. 870.000,00 (ejendomsveerdi) 
Restancer kr. 87.514,39 
Frlveerdi kr. 0,00 
1/4 heeftelser kr. 0,00 
Sterstebeleb (minus depositum) kr. 44.400,00 
1 alt (oprundet til neerrneste 100) kr. 132.000,00 

J.nr. 110-99620 0/EJ Rekvirentopqerelse 16. marts 2023 
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Beskrivelse af ejendommen 
matr. nr. 14af Râsted By, Râsted og 14d Râsted By, Râsted, 

beliggende Tingh0jvej 13, 8920 Randers NV 

A:ldre redstenshus med fibercementtag herunder asbest. Ifelqe BBR-ejermeddelelsen er bygningen 
opfert i 1872, til-/ombygningsär 2002. Bebygget areal 92 m2, samlet bygningsareal 92 m2, samlet 
tagetageareal 43 m2, heraf udnyttet tagetage 43 m3, samlet andet areal 14 m2, heraf indbygget 
udestue el. lign., samlet boligareal 121 m2. Anden bygning opfert i 1872 med et bebygget areal pâ 
87 m2, samlet erhvervsareal 87 m2, samlet bygningsareal 87 m2, ingen varmeinstallation. 

Stueetage: 
Ejendommen indeholder indgang til entré med flisegulv og treeloft. Fra entréen er der et badevee 
relse med fliser pâ gulv, separat bruseniche og treelott. Fra entréen er der adgang til et veerelse 
med treequlv og treeloft, hvor der oçsâ er trappe til l. sal. Fra entréen er der indgang til tv-stue og 
i forlœnqelse heraf en spisestue med treequlv og treeloft, Fra spisestuen er der adgang til et eeldre 
kekken med flisegulv og treeloft, kele/frvseskab mrkt. Bosch, komfur mrkt. Voss, opvaskemaskine 
mrkt. Bosch, ernheette mrkt. Thermor. I forleenqelse af kekkenet er der et âbent bryggers med 
vaskemaskine mrkt. Whirlpool, gasfyr mrkt. Bosch. Fra kekken er der adgang til udestue. 

1 sal: 
Pä l. sal er der et repos med qulvteeppe og treeloft, hvorfra der oçsâ er adgang til loftet. Loftet er 
ikke besigtiget. Desuden er der to veerelser med qulvteeppe og treeloft. S~rligt veerelset mod 
gärdspladsen beerer preeq af fugt og skimmelsvamp. 

I tilknytning til ejendommen er der et start veerksted med garage og plads til opbevaring. Ejer har 
oplyst, at hveelvinqen over deren pâ indermuren til veerkstedet er faldet sammen. 

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

Det preecíseres, 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. 

Lav om fortrydelsesret ved keb af fast ejendom g~lder 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 çeeldende overfor fogeden, rekvirenten eller 
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dennes repreesentant. Hvorvidt der kan g0res ansvar ga:?ldende overfor andre, beror pâ lovgivnin 
gens almindelige regler. 

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

- 2 - 
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Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Camilla Green <camilla.green@live.dk> 
13. marts 2023 13:11 
Edith Jensen 
99620 

[Si9e #] 



[~de#] 



[~de#) 



[p(91e #] 



Sendt fra min iPhone 

ipïJe #] 



Udskrevet: 

Ejendom: 
Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Samlet areal: 
Heraf vej: 

Hovednotering: 
Hovednotering: 

Tingbogsattest 

16.03.2023 09:20:40 

Tinqhejvej 13 
8920 Randers NV 

8674099 

09.03.2001 
Ràsted By, Rästed 
0014af 
471 m2 
471 m2 

02.03.2004 
Rästed By, Ràsted 
0014d 
3291 m2 
1772 m2 

3762 m2 
2243 m2 

Samlet ejendom 

Dokument: 
Dokumenttype: 
Dato/lebenurnrner: 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

K0besum: 
Kontant kabesurn: 
K0besummen omfatter beleb 
til arv/gave: 
Kabesurnrnen omfatter 
overtagne restancer af skatter 

16.03.2023 09:20:40 

Adkomster 

Sk0de 
08.09.2011-1002923434 

Glenn Olsen 
200574-**** 
1 / 2 

693.853 DKK 

O DKK 
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og afgifter eller af andre 
ydelser.: 
Kebesummen omfatter 
servitutter, tinglyst pà det 
kebte, der kan forlanges aflest 
af en pengeydelse: 
Kebesummen omfatter beleb 
til anlregsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling pà 
tidspunktet for ejerskiftet: 
Kebesum i alt: 

Dokumenttype: 
Dato/lebenummer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

lo( 0 .... e su 1· 

Kontant kebesurn: 
Kabesurnrnen omfatter beleb 
til arv/gave: 
Kebesurnmen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: 
Kebesumrnen omfatter 
servitutter, tinglyst pá det 
kebte, der kan forlanges añest 
af en pengeydelse: 
Kebesumrnen omfatter beleb 
til anlregsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling pá 
tidspunktet for ejerskiftet: 
Kebesum i alt: 

Dato fo, over.aqelse: 

O DKK 

O DKK 

O DKK 
693.853 DKK 

01.09.2011 

Bodeling 
02.01.2018-1009457406 

Glenn Olsen 
20057 4- **** 
1 / 1 

465.113 DKK 

O DKK 

O DKK 

O DKK 

O DKK 
465.113 DKK 

01.12.2017 
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Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Szerliqe lánevilkàr: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

') ~ ,• 
,;,..-1 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Uc ïJ rn ¡, . 

Datc/labenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

pàteqnet. 
Dato: 

· ·rer:Wor ,r: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

');:,bitor~(: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Hœftelser 

07.09.2012-1003842321 
8 
Realkreditpantebrev 
1.379.000 DKK 
1,3908 % 
Kontantlän 
Refinansiering 
Kontantlän 
Mulighed for afdragsfrihed 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 

TOTALKREDIT AIS 
21832278 

Glenn Olsen 
200574-**** 

Heidi Winther 
050877- **** 

10.01.2002-1285-67 
9 
Ejerpantebrev 
300.000 DKK 
var 

05.01.2018 12:23: 13 

Glenn Olsen 
20057 4- **** 

Glenn Olsen 
20057 4- **** 
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fi.dc'n,äg sbe sten mels er . 
Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Underpantsbeleb: 
Underpanthavere: 

.Jo u" ·e¡1 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

· erì'tc r _r 
Navn: 
Cvr-nr.: 

l...1a1i c'"er: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

t..n.nce,.k:nirge; 
Dato/lebenumrner: 
Servitut: 

Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/labenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenurnmer: 
Servitut: 

Sparekassen Vendsyssel 
0stergade 15 
9760 Vrä 
64806815 

Tilleeqstekst 
Opr lyst for kr 100.000,- 

01.09.2009-0003826995 
1 
300.000 DKK 
Sparekassen Vendsyssel 
64806815 

27.01.2020-1011563449 
10 
Udleeq 
124.942 DKK 
0% 

Lowell Danmark AIS 
18457970 

Glenn Olsen 
20057 4- **** 

19590430-921337-67 
Servitut 

19731010-921338-67 
Servitut 

19750203-1356-67 
Servitut 

19750203-1358-67 
Servitut 
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Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 
Servitut: 

Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
l.àntype: 
Scerlige lánevilkár: 

Kreditor: 

Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

íJ' .. m'-" 
Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

- -~·1trrn· 
Navn: 
Cvr-nr.: 

ebitorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

i- lî''la?r.-ring1=>r· 
üatorlebenummer: 
Servitut: 

Dato/labenurnrner: 

1 ,, e,-, 202 ' (,q 2n ii-i 

19750203-1357-67 
Servitut 

19781018-17288-67 
Servitut 

19950118-2333-67 
Servitut 

07.09.2012-1003842321 
8 
Realkreditpantebrev 
1.379.000 DKK 
1,3908 % 
Kontantlán 
Refinansiering 
Kontantlàn 
Mulighed for afdragsfrihed 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 
TOTALKREDIT AIS 

10.01.2002-1285-67 
9 
Ejerpantebrev 
300.000 DKK 
Glenn Olsen 

18.08.2020-1012139564 
11 
Udlreg 
14.868 DKK 
0% 

DAN CUT ApS 
36202297 

Glenn Olsen 
20057 4- **** 

19590430-921337-67 
Servitut 

27.01.2020-1011563449 
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Prioritet: 10 
Hovedstol: 124.942 DKK 
Kreditor: Lowell Danmark AIS 

Dato/lebenummer: 19731O10-921338-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenummer: 19750203-1356-67 
Servitut: Servitut 

Dato/labenumrner: 19750203-1358-67 
Servitut: Servitut 

Dato/labenumrner: 19750203-1357-67 
Servitut: Servitut 

Dato/labenurnmer: 19781 O 18-17288-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenumrner: 19950118-2333-67 
Servitut: Servitut 

Dato/lebenummer: 07.09.2012-1003842321 
Prioritet: 8 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 1.379.000 DKK 
Rentesats: 1,3908 % 
Läntype: Kontantlän 
Seerliqe lánevilkár: Refinansiering 

Kontantlän 
Mulighed for afdragsfrihed 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 

Kreditor: TOTALKREDIT AIS 

Dato/lebenummer: 10.01.2002-1285-67 
Prioritet: 9 
Dokumenttype: Ejerpantebrev 
Hovedstol: 300.000 DKK 
Kreditor: Glenn Olsen 

Servitutter 

Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Akt nr: 

30.04.1959-921337-67 
1 
Servitut 

67 1-L 598 

Til!;.Bgstekst: 
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Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Akt nr: 

1 ÏI ""E JStE. r st 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

::¡'::-1 11g"¡st p~· 
Antal: 

Akt nr: 

')r¥u1_,.1,.,rit. 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

' ò , J i 2 J 2. 5 , ') ?( 4 1 

Tillregstekst 
Brugsret ad en neerrnere bet trekant og evt 

fœrdselsret ad nœrm bet vej samt kebsret til 

ovenneevnte trekant 

10.10.1973-921338-67 
2 
Servitut 

67 1-L 598 

Tillregstekst 
Dok om vej mv, hegn, hegnsmur mv forbud mod 

parkering pa vejen 

03.02.1975-1356-67 
3 
Servitut 

8 

67 1-L 598 

Tillregstekst 
Dok om anlreggelse af vej 

03.02.1975-1358-67 
4 
Servitut 

18 



':Js-' ·mgiyst pa· 
Antal: 6 

Akt nr: 67 1-L 598 

s~bvggels8. 
Byggelinie 

n Jr~ 
Andet 

Tillregstekst 
Dok om byggelinier mv 

u:., u ,,,.,~ 
Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

03.02.1975-1357-67 
5 
Servitut 

, ,::: ·,1!:J!y:;t a. 
Antal: 1 

Akt nr: 67 1-L 598 

Hejdebeqrsensninq 

Andet 

fillœgstekst: 
Tillregstekst 
Dok om oversigt mv 

l.Ì'"'l<U IHH'~'. 

Datorlebenumrner: 
Prioritet: 

18.10.1978-17288-67 
6 

1 h (' _, ì2ì Jg .20 40 19 Side,-, af Q 



Dokumenttype: 

gsa. 11glyst pa· 
Antal: 

Akt nr: 

r i'lregstek.:;t· 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

ì .::"a ïnql/.:t oa: 
Antal: 

Akt nr: 

rn1.œg3tekst: 

Servitut 

4 

67 1-L 598 

Tillœqstekst 
Dok om fordeling af omkostninger ved 

byggemodning 

18.01.1995-2333-67 
7 
Servitut 

109 

67 0-L 85 - - 

Tilleeqstekst 
Lokalplan nr. 248 

E; '=):,c.'. 0.-ns· ·__¡rderin J 
Ejendomsvrerdi: 
Grundveerdi: 
Vurderingsdato: 
Kommunekode: 
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

I dc:;".., met akt: 
Akt nr: 

H _'3 2ù2 i ¡, 2G 4'1 

0vrige oplysninger 

870.000 DKK 
106.100 DKK 
01.10.2020 
0730 
018595 

67 T-L 672 
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..... w -.::s:..~ 
Afsender 
Randers Kommune, , Byggesag og Ejendomsskat 
Odinsgade 7 , 8900 Randers C 

Randers Kommune, 
Byggesag og Ejendomsskat 

BBR-Meddelelse 
(Udskrift ar oplySninger fra Byg,ings- og Boligregstret) 

Kommune nr.: Komrrunalt ejeodoms nr.: Udskrift elato: 

18595 23-02-2023 

8674099 

730 
BFE-nr.: 

BBR adresse: 

T,ngh0jvej 13 (Vejkode: 2112). 8920 Rmders NV 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler i udsknften bedes meddeft bl koo1munen.., ...-......, hlx@rmdess dkele< teielonnr 89151565/ 89151365 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Tingh0jvej 13 (vejkode: 2112), Râsted, 8920 Randers NV 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afleb 
Grundareal 
471 m2 

Matrikelnr. ! ~ 
14af 

Ejendom 
RASTED BY, RAsTED 

BFE-nr.: 8674099 Kommunal! ejendoms nr.: 18595 

Adresse: Tingh0jvej 13 (vejkode: 2112), Râsted, 8920 Randers NV 
Ejerforhold: Privatpersoner eller mteressentskao 

Vand &afleb 
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanliBQ 
Añebsforbold: Afl0b lii spildevandsforsyningens renseanlreg 

Grundareal 
3291 m2 

Matrikelnr. 
14d 

Ejendom 
BFE-nr.: 8674099 

Ejertav 
RAsTED BY, RAsTED 

Kommunalt ejendoms nr.: 18595 

Oplysninger om tekniske anl~g 

Pr. 1. januar 2012 skai oplysninger om ofietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger. som kommunen i forvejen har vrerel i besiddelse af. blevet 

samlet i BBR. Hvis der er uoverenssternmelse mellern olietankoplysningerne pá BBR-meck:telelsen og de faktiske forhold. har ejeren plig1 !il at meddele dette lii 
kommunen. 

Anl~snr.: 1 
Adresse: lingh0jvej 13 (vejkode: 2112), Rásted, 8920 Randers NV 
Beliggende pà matrikel 14d 
Beliggenhed (kvalitet): Usikker 

Tank 

Etableringsàr: 1970 

Placering: lndenders 

Driftstatus: I drift 
Sterrelsesklasse: 1 

lndhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendt90relsens §5. nr. 13) 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 

BBR BBR adresse: 
Tinqhejve] 13 (Vejkode: 2112),8920 Randers NV 21 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
18595 23-02-2023 

Side: 
1 / 5 



Adresse: nngh0jvej 13 (vejkode: 2112), Râsted, 8920 Randers NV 
Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 
Matrikelnr.: 14d 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 
Tit-/ombygningsàr: 2002 
Antat helársbotiger med kekkeo: 

Materialer 
Ydervreggens materiale: Mursten 
Tagdrekningsmateriale: Fibercement herunder asbest 
Kilde tit bygningens materialer: Opìyst af ejer (etler dennes reprresentant} 
Areal i grundplan m2 Samiel andet areal 
Bebygget areal 92 Samiel andel areal 

landsejerlavsnavn: RASTED BY, RASTED 
Opferelsesár: 1872 
Antal etager u. krelder & tagetage: 1 
Antal hetàrsbotiger uden k0kken: O 

Overdrekket areal o Heraf affaldsrum i terraen 
Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 
Samiel bygningsareal {exd. kretder 92 Heraf indbygget carport 
& tagetage) Heraf indbygget udhus 
Samiel krelderareat o Heraf lukkede overdrekninger 
Heraf udnyttet kaltder o Heraf indbygget udestue et. lign. 
Heraf dyb kretder o Heraf udvendig efter isolering 

m2 Bygningens arealanvendelse 
14 Samiel boligareal 
O Heraf areal af lovlig beboelse i keelder 
O Samiel erhvervsareal 
O Heraf erhverv i kallder 
O Antal etager u. krelder & tagetage 
o 
14 
o 
o 
o 

m2 
121 

o 
o 
o 

Sam let tagetageareal 43 Heraf evriqe arealer 
Heraf udnyttet tagetage 43 Heraf indbyggel garage i krelder 
Kilde tit bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvattning 

Energioplysningec- 
Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed 
Opvarmningsmiddel: Rydende brrendsel 
Bema!íkninger for bygning 
BEVARINGSWERDl 6, I HENHOLDTIL KOMMUNEATLAS 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: nngoojvej 13 (vejkode: 2112), Rásted, 8920 Randers NV 
Fritliggende enfarniliehus (Anvendelseskode: 120) 
Samiel areal: 
Enhedens erhvervsareal: 
Enhedens boligareal: 
Andet areal: 
Enhedens andel af frelles adgangsareal: 
Enhedens andel i failles boligareal: 
Areal at lukket altan/udestue: 
Areal at àben altan/tagterrasse: 
Tinglyst areal fra Matriklen: 
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning 
Antal vœreìser: 4 
Antal toiletter: 1 
Antal badevesrelser: 
Kakkenforhoíd: Eget kakken med añeb 

121 m2 
Om2 
121 m2 
Om2 
Om2 
Om2 
Om2 
Om2 
Om2 

EgenUig bebœlseslejlighed med egei k0kken 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Tingoojvej 13 (vejkode: 2112), Râsted, 8920 Randers NV 
Anden bygning tíl fritidsfonnál (Bygningens anvendelse 590) 
Matriketnr.: 14d 
Beliggenhed (kvalitet}: Sikker 
Antal etager u. kallder & tagetage: 
Antal helàrsboliger uden kekken: O 

Materialer 
Ydervaiggens materiale: Mursten 
Tagdaikningsmateriale: Metal 

Landsejer1avsnavn: RÀSTED BY, RÀSTED 
Opf0relsesàr: 1872 
Antal helàrsboliger med kekken: O 

Kilde tit bygningens materialer: Maskinelt oprettet 
Areal i grundplan m2 Sarniat andet areal m2 Bygningens arealanvendelse m2 
Bebygget areal 87 Samiel andel areal o Samiel boligareal o 
Overdaskket areal o Heraf affaldsrum i terrain o Heraf areal af lovlig beboelse i kaslder o 
Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage o Samiel erhvervsareal 87 

BBR BBR adresse: 
Tinqnejvej 13 (Vejkode: 2112),8920 Randers NV 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
18595 23-02-2023 

Side: 
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Samiel bygningsareal (excl. krelder 87 Heraf indbygget carport 

& tagetage) Heraf indbygget udhus 

Samiel krelderareal o Heraf lukkede overdrekninger 

Heraf udnyttet krelder o Heral indbygget udestue el. lign. 

Heraf dyb krelder o Heraf udvendig efter isolering 

Samiel tagetageareal o Heral evríqe arealer 

Heraf udnyttet tagetage o Heral indbygget garage i krelder 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Energioplysninger 
Varmeinstallation: lngen varmeinstallation 

Bemœrkninger for bygning 
BEVARINGSVtERDI 6, I HENHOLD TIL KOMMUNEATLAS 

BBR BBR adresse: 
Tinqhejvej 13 (Vejkode: 2112).8920 Randers NV 23 

Kommunem.: 
0730 

O Heraf erhverv i keelder 

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

o 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
18595 23-02-2023 

Side: 
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Kortmateriale 

Forkortelser 

B# Bygníngsnummer 

T# Teknísk anleeg nummer ~ 
NY Nybyggeri 

* Bygning pá fremmed grund 

Punkter i kortet Linjer i kortet 
Ejendom 

Jordstykke1 
---- . Bygningsomrids, nejagtigt" 

I:. ::CI Bygn íngsom rids, unejagtigt" 

Punktet er síkkert placeret 

e Punktet er usikkert placeret 
------- 

1. Jordstykke drekker over udslrrekningen af det enkelte matrikelnummer. 
2. Bygningsomridset er nejaqtiqt, nâr deis placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 
3. Bygningsomridset er unejaqtiqt, nâr deis placering ikke er verificeret af GeoOanmark (se nedenfor). 

Du kan fâ et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen pâ 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 offentligt tilgrengelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 

BBR BBR adresse: 
Tinqhejve] 13 (Vejkode: 2112).8920 Randers NV 24_ 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
18595 23-02-2023 
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BBR er del landsdaekkende register over Bygnìngs- og boligoplysnìnger. Se mere pá https:/lbbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matriketregìstret, sá de enkelte matrikulaere arealer (matriketnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortel er et vejledende kort, 

hvad angàr skellenes n0jagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grrenser i landskabet. Se mere pá 
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

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

af luftfotos og bygningsomrids. Vaer opmaerksom pa, at disse luftfotos optages om foràret, og at bygningsomrids opdateres pâ baggrund heraf. Derfor kan der 
veere forsinketser i registreringen af aendringer, afhrengigt af hvomàr aendringen - fx en ooterseì etler nedrivning af bygning - er sket .. Se mere pâ 
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/ 

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

BBR BBR adresse: 
Tinqhajvej 13 (Vejkode: 2112),8920 Randers NV 
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Din pligt som ejer 
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nedvendiçvis tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bade pá op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til 
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. 

Derfor er det vigtigt, at du leeser din BBR-meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anleeg pâ ejendommen er registrerei rigtigt. Nâr du 
keber en ejendom eller eendrer pà bygninger og boliger. er det ekstra vigtigt at veere oprneerksorn pá, om registreringeme er korrekte. 
lndberetningspligten geelder ogsâ byggesager. 

Du skai vaere seerligt oprneerksorn pà: 
Opf0relsesâr 
Om- og tilbygningsâr 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagdé!!kningsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opterelsesàr vil der nogle steder veere angivet ár 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opf0relsesár vedrerende 
den pâgœldende bygning. Kommunen har lov til at k.ontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besaq pà 
ejendommen eller ved registersamk0ring med eksteme kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjœlp af luftfotos. 

I BBR er din ejendom registrerei pâ 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normal! det samme som en matrikel, og er et sammenhœngende stykke jord. I sœrlige tilféelde kan grunden bestà af fiere matrikler, 
og en ejendom af fiere grunde. Dette vil oftest veere pâ landbrugsejendomme. Pâ grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
aflaosforhold. 

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

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus. en tejlighed elter f.eks. et erhvervslejemât. En enhed tigger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har en boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger en eller fiere enheder 
tit erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstamdige indgang. Under enheder registreres bl.a. samtet areal, areal tit beboelse/ erhverv samt 
anvendelsen. 

Tekniske anlé!!g 
Tekniske anlœg kan veere olietanke, vindm0ller, gyltetanke, solvarmeanlaeg m.m. Tekniske anleeg er som reget pfaœret pà grunden, men kan 
ogsâ tigge inde i en bygning. 

Arealerne pá BBR-meddelelsen 
Arealerne indgär i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan ogsâ have betydning for f.eks. forsikring, reatkredit- og boligtán, 
fjernvarmeregning m.m. Arealer skat altid mâles til ydersiden af ydervaegge. Lees mere om opmäling og se vejtedninger pâ www.bbr.dk. 

De! bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmätes de! bebyggede areal som bygningens 
udbredelse set oppefra. 

De! samlede bygningsareal opqeres som areale! af samttige etager. Areal af eventuel keelder og tagetage skat ikke regnes med. 

Tagetagens samlede areal opçeres som de! areal, der udnyttes sammen med de! areal, der ville kunne udnyttes !il bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet mâles arealet i vandret plan 1,5 m over faerdigt gulv !il den udvendige side af tagbelœgningen. 

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

Ké!!lderarealet opçeres samlet for hele kaelderetagen. 

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

Hvis arealerne har forskellige anvendelser, skai de deles op i den del, der mâ bruges !il bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller 
institutionsformäl samt den del, der udçer andet areal. 

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

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

Med hensyn til areal af ejerlejlighed skai du veere specielt opmeerksorn pá, at BBR's boligareal ofte vil vaere forskellig fra det tinglyste areal. 
Det skyldes, at arealerne opqeres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, 
areal til erhverv inklusive andel af adgangsareat. 

Vejledning tit BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvende/se 

Helârsbeboelse 
Stuehus lii landbrugsejendom 
Fritliggende enfamiliehus 
Sammenbygget enfamiliehus 
Fritliggende enfamiliehus i tœt 
lav bebyggelse 
Reekke-, keede-, eller dobbelthus 
(lodre! adskillelse mellem 
enhedeme) 
Rœkke-, kœde- og klyngehus 
Dobbelthus 
Etagebolig-bygning, 
flerfamiliehus eller to-familiehus 
Kollegium 
Boligbygning til d0gninstitution 
Anneks i tilknytning til 
helârsbolig 
Anden bygning til 
helârsbeboelse 

Erhverv 
Staid til svin 
Staid til kvœg, fár mv. 
Staid lii fjerkrœ 
Minkhal 
Veeksthus 
Lade til foder, afgn,der mv. 
Maskinhus, garage mv. 
Lade til halm, he mv. 
Anden bygning lii landbrug mv. 

Bygning lii industri med 
integrerei produktionsapparat 
Bygning til industri uden 
integrerei produktionsapparat 
Vœrksted 
Anden bygning til produktion 
Bygning til energiproduktion 
Bygning til forsyning- og 
energidistribution 
Bygning til vandforsyning 
Bygning til hândtering af affald 
og spildevand 
Anden bygning til 
energiproduktion og -distribution 
Bygning til jembane- og busdrift 
Bygning til luftfart 
Bygning til parkering- og 
transportanlœg 
Bygning til parkering af fiere end 
to keretejer i tilknytning lii boliger 
Havneanlœg 
Andel transportanlœg 

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

Biograf, !eater, koncertsted mv. 
Museum 
Bibliotek 
Kirke eller anden bygning til 
trosudevelse for statsanerkendte 
trossamfund 
Forsamlingshus 
Forlystelsespark 
Anden bygning lii kulturelle 
formâl 

Anvendelse fortsat 

Grundskole 
Universitet 
Anden bygning lii undervisning 
og forskning 
Hospital og sygehus 
Hospice, behandlingshjem mv. 
Sundhedscenter, lœgehus, 
f0deklinik mv. 
Anden bygning til 
sundhedsformâl 
Daginstitution 
Servicefunktion pà 
d0gninstitution 
Kaserne 
Fœngsel, arresthus mv. 
Anden bygning til 
institutionsformäl 

Fritidsformâl 
Sommerhus 
Feriecenter, center til 
campingplads mv. 
Bygning med ferielejligheder til 
erhvervsmaessig udlejning 
Bygning med ferielejligheder til 
eget brug 
Anden bygning til ferieforrnäl 
Klubhus i forbindelse med fritid 
og idrcet 
Sv0mmehal 
ldrœtshal 
Tribune i forbindelse med 
stadion 
Bygning til trœning og 
opstaklning af heste 
Anden bygning til idrœtsformäl 
Kolonihavehus 
Anneks i tilknytning lii fritids- og 
sommerhus 
Anden bygning til fritidsformâl 

Mindre bygninger til 
garageformál, opbevaring m.v. 

Garage (med plads til et eller to 
k0rel0jer) 
Carport 
Udhus 
Drivhus 
Fritliggende overdœkning 
F ritliggende udestue 

Andre bygninger 
Tiloversbleven landbrugsbygning 

• F aldefäerdig bygning 
• Ukendt bygning 

KI/Jkken, toilet og af/1/Jb 

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

Badeforhold 
Badevœrelse i enheden 
Adgang tif badevœrelse 
Hverken badevœrelse eller 
adgang tif badevœrelse 

Kekkenforhold 
Eget kekken med afleb 

Adgang !il freiles kekken 
Fast kogeinstallation i v;erelse 
eller pá gang 
lngen fast kogeinstallation 

Materia/er 

Ydervaeggenes materialer 
Mursten 
Letbetonsten 
Fibercement herunder asbest 
Bindlnqsveerk 
Trœ 
Betonelementer 
Metal 
Fibercement uden asbest 
Plastmaterialer 
Glas 
lngen 
Andet materiale 

Tagdaekningsmateriale 
Tagpap med fille h;eldning 
Tagpap med stor ha:!ldning 
Fibercement herunder asbest 
Betontags ten 
Tegl 
Metal 
Strâtag 
Fibercement uden asbest. 
Plastmaterialer 
Glas 
Levende tage 
Andel materiale 

Aflebsforhold 

Inlet añab 
Blande! afl0bsforhold pa 
ejendommen (er specificeret pa 
bygningen) 

Inden for kloakopland 
F ;elfeskloakeret spildevand + 
tag- og overfladevand 
F ;effeskloakeret: spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
F ;elfeskloakeret: spildevand 
F ;elleskloakerel: tag- og 
overfladevand 
Separalkloakeret spildevand + 
tag- og overfladevand 
Separalkloakeret spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
Separatkloakeret spildevand 
Separatkloakeret: tag- og 
overfladevand 
Spildevandskloakeret: 
Spildevand 
Afl0b til spildevandsforsyningens 
renseanlœg 
Af10b tif f;ellesprivat 
spildevandsanlœg 
Af10b tif f;ellesprivat kloakledning 
med tilslutning tif spv. 
renseanlaeg 

Uden for kloakopland 
Ejendomme, der Jigger i det äbne 
land, inddeles efter den mäde 
spildevandet behandles. Der er i 
BBR mulighed for at registrere, 
hvilke renseklasser det lokale 
renseanl¡;eg overholder. 
Renseklassen kan vœre O, OP, SO 
ell er SOP, ide! O er en forkortelse 
for organisk stof, P for Phosphat og 
S for Sulphat. OP betyder, at 
rensningen bäde ornfatter organisk 
stof og Phosphat, osv. 

En fuldsteendiç oversigt over 
aflebskoder i BBR kan fíndes pá 
https://teknik.bbr.dk/kodelister/0/ 
1/0/Afloebsforhold 

Opvarmningsforho/d 

Vanneinstallation 
Fjemvanne/blokvarme 
Centralvarme med én 
fyringsenhed 
Ovn til fast og flydende breendsel 
Varmepumpe 
Centralvarme med to 
fyringsenheder 
Elvarme 
Gasradiator er 
lngen varmeinstallation 
Blande! 

Opvarrnningsmiddel 
Elektricitet 
Gasvêeíksgas 
Flydende tITTendsel 
Fast bramdsel 
Halm 
Naturgas 
Andel 

Supplerende vanne 
lkke oplyst 
Vamiepumpeanlaeg 
Ovne bl fast eller flydende 
braendsel 
Ovne til flydende brêendsel 
Solpaneleí 
Pejs 
Gasradiator 
Elvarme 
Biogasanlaeg 
Andet 
Bygningen har ingen 
suppferetide vasme 

Amtet 

Boügtype 
• Egentrig beboelsestejlighed med 

egetk0kken 
Standet bolig og erhverv med 
egetlœkken 
Enl<:eliva!relse udeo eget k0kken 
Fœllesbolig 
Sommer- eler fritidsbolig 
Andet 

Ejerforhold 
Privatpefsoner elfer 
interessentskab 
Almen! boligselskab 

• Aktie-' anpart- eller andel 
selskab(undtagen 
interessentskab} 
Forening. legal eller selvejende 
instilution 
Privat andelsboligforening 
Oen kommune, hvori 
ejendommen er beliggende 
Anden primcerkommune 
Region 
Staten 
Andet, herunder 
moderejendomme for 
bebyggelser, der er opdelt i 
ejer1ejligheder samt ejendomme, 
der ejes af fiere kategorier af 
ejere 

Vandforsyning 
Aiment vandforsyningsanlœg 
Privat vandforsyningsanlœg 
Enkeltindvindingsanlaeg 
Br0nd 
lkke aiment 
vandforsyningsanlaeg 
Blande! vandforsyning 
lngen vandforsyning 

Vejledning tif BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Vurderingsfortegnelsen 

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

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

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

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 ------- 
Adresse: TINGH0JVEJ 013,RASTED, 8920 RANDERS NV 

Vurderingsâr: 2021 

Kommune: RANDERS Ejendomsnr.: 18595 

Vurderingskreds: RANDERS/YORE 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

Matrikel: 14 D, RÁSTED BY,RÁSTED Grundareal: 3.762 

Ejendomsva!rdi: 870.000 Gru ndvasrd i: 106.100 

Vis "Grundvrerdispecifikationer" 

Vis Veerdier til brug for ejendomsvrerdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundveerdispeciñkationer: 
Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeleb Total 

01 Kvadratmeterpris 
02 Kvadratmeterpris 
03 Vejareal prisen er O 
04 Nedslag regulering 

1.000 
519 

2.243 

o 

100 kr. 
22 kr. 
O kr. 

5.300 kr. 

100.000 kr. 
11.418 kr. 

O kr. 
-5.300 kr. 

I alt: 106.100 kr. 

Va!rdier til brug for ejendomsveardiskattelott: 

Ejendornsveerdi 2001: 600.000 kr. Ejendomsvrerdi 2002: 
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590.000 kr. 



Ejendomsvrerdiskatteloftet beregnet pá grundlag af 2002: 

Vis seneste vurdering 
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590.000 kr. 



Afsender: SKAT 

Bréendgârdvej 1 O 
7 400 Heming 

Ejendomsvurdering @ 
SKAT 

Modtager/ejer 

730 

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer 

730 018595 
Matr. nr. 
RÂSTED BY, RÂSTED 14 D m. fl . . . .. . . . .. .. . .. .. . . 
Vurderet areal 

3.762 m2 

Ejendommens beliggenhed 

Tingh0jvej 013,Râsted 
SKATs telefonnr. 

72 22 16 16 

Udskrevet 

23/02-2023 
Oplysninger til brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Benyttelse 

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed 

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

Ej endomsvrerd i 910.000 kr Grundvrerdi 111.400 kr 

Vurderingen er foretaget í henhold tíl vurderingsloven, hvor 
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels 
vœrdi pr. l. oktober 2011. Grunden skai vurderes, som om den 
var ubebygget. Endvidere tages der stilling tíl ejendommens 
benyttelse samt til, om en nyopfort ejerbolíg er fœrdigbygget. 
Hvis der er sket œndringer pa ejendommen, er tídlígere ars 
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsvœrdiskatte- og 
grundskatteberegningen. Det fo Iger af vurderingslovens § 6, 
jf. § 9, stk. I,§ 13, stk. I, samt § 33, stk. l og stk. 12-18. 

Vurderingen er foretaget pa grundlag af konstaterede handels 
priser ved ejendomssalg frem tí! I. oktober 2011. Prísudvíklin 
gen mellem 1. oktober 2011 og udsendelsen har derfor íngen 
indflydelse pa vurderingen. Alle vurderínger kan ses pâ Inter 
netter (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. aprii 2012 kl. 07.00. 

Grundvœrdien er fastsat pa grundlag af oplysnínger i kom 
munens register om ejendommens areal og arealets planlagte 
anvendelse i henhold tíl kommune- og lokalplaner mv. 

Ejendomsvœrdien er bl.a. fastsat pâ grundlag af oplysninger i 
kommunens Bygnings- og Boligregíster (BBR). Deter ejerens 

Omrádeoplysn i nger 

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

Den standardpris, som indgâr i beregningen af ejendommens 
vœrdi, er fastlagt pâ grundlag af analyser af príseme pá solgte 
ejendomrne i ornrâdet. 

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

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud tit alle, der har ejet 
ejendommen i lebet af 20 I I. 
Har du spergsrnâl ti! vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes 
pâ 72 22 18 18. 

Du kan klage over vurderingen. Klagen skai vœre begrundet og 
sendes tit SKAT pâ ovenstâende adresse senest 3 rnâneder fra 
modtagelsen af denne skrivelse. 
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke 
enig i klagen, bliver den sendt vídere tit afgerelse i vurderings 
ankenœvnet, 

Grundvaerdiomráde Anvendelse i henhold tif kommuneplanlaegning mv. 
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SPECIFIKATIONER 

Grundvcerdi Belob 

1000 m2 à 100 kr 100.000 kr 
519 m2 à 22 kr 11.418 kr 

2243 m2 à o kr o kr 
111.418 kr 
111.400 kr 

Antal m2 

78 m2 X 100 % 78 m2 
43 m2 X 60 % 26 m2 
14 m2 X 5 % 1 m2 
87 m2 X 5 % 4 m2 

109 m' 

Kvadratmeterpris 
Kvadratmeterpris 
Vejareal 
Grundv~rdi i alt 
Grundv~rdi afrundet 

Bygningsvcerdi 

Etageareal Bebygget areal (uden indb) 
Udnyttet tagetage 
Indbygget udestue 
Fritlig. garage, udhus mv. 
V~gtet etageareal 

Va,rdiberegning Standardpris for ornr àdet; 
Opf0relsesar: 1872 
Om-/tilbygningsar: 2002 
Bebygget areal (uden indb): 78 rn2 
Tag af fibercernent,asbest 
Bygningsv~rdi pr. m2 

Belob pr. m2 

7.000 kr 
-309 kr 

1.377 kr 
396 kr 

-1. 050 kr 
7.414 kr 

7.414 kr 

Belob 

808 .126 kr Bygningsv~rdi 109 m2 X 

Ejendomsvcerdi Belob 

Grundv~rdi 
Bygningsv~rdi 
Beregnet Vcl:'rdi i alt 
Ejendomsv~rdi afrundet 

111.400 kr 
808.126 kr 
919.526 kr 

910.000 kr 

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit sk0n over 
ejendommens handelsv~rdi. 
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Eksp.: Mandag - torsdag 8 - 15 
Fredag 8 - 13 

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Modtager 

Udskrevet den: 

23/02-2023 
Moms-nr.: 

29189668 
Debitomurnmer 

xxx xx xxxxxx xx xx I~ r7i;~95 I 
Ejendommens beliggenhed: 

Tingh0jvej 013,Rasted 
Vurderet areal: Anvendl skattegruodfag pr.: 

3762 2022 (01/10-2022) 
Matrikelbetegnelse: 

RÂSTED BY, RÂSTED 14d M.FL. 
Eiendornsvserdi 
870.000 

Grun<lva!<dí 

106.100 
Stuehusgrunctva!f<li Skattegrundlag 

106.100 
Fradrag i grundv.serdi for forbedringer Fritagelse fOf grundskyld lii kommunen 

Del af grundv.erdi der beskaltes I anden korrvnune D.eknmgsafgñtspliglig vaerdí 

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

Specifikalion Bekab Hera/moms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 : 106100 01/01-31/12 2963,37 

ROTTEBEIŒMPELSE 100,92 

* 
* 
KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER: 
180L REST 14 DAGS T0MNING 1 stk 
GENBRUG M/TAKST: 
140L MADAFFALD 14 DAGS 1 stk 
GRUNDBIDRAG PR. BOLIGENHED: 
INDSAMLING AF GENBRUG M.M. 1 stk 
GEBYR FOR GENBRUGSPLADSER 1 stk 

* 
* 
* 

1041, 25 208,25 

878,75 175,75 

775, 00 
660,00 

155,00 
132, 00 

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

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

IALT 6419,29 671,00 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdalo 

01/02-2023 
01/08-2023 

Moms beleb 

335,51 
335,49 

Sidste reltidige indb.dag 

01/02-2023 
01/08-2023 

Fakturadato 

01/02-2023 
01/08-2023 

Ratebel0b 

3209,66 
3209,63 

§ 
(!) 
() 

8 
o 
~ 

Sáfremt det forfaldne beleb ikke er betalt senes! sidste rettidige 
indbetalingsdag, seqes det inddrevet ved udlaeg. 

Ved for sen indbetaling pàleber renter og evt. gebyr. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
gaeld for lán vil blive videregivet til SKAT. 
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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 opkrœvning for ejendomsskat 
omkring den 20. januar og 20. juli 2023. Disse kan du betale via opkrrevningernes 
Betalings-id eller via Mit Betalingsoverblik pa www.Randers.dk/Betalnu 

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

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

Ejendomsvurdering: 
Sperqsrnál og klager vedrerende 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 vandlebsbldraq: 
Natur & Milj0 
Tlf.nr. 8915 1693 e-mail: natur@randers.dk 

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

Sp0rgsmâl angâende betaling: 
Beta li ngskontoret 
Tlf.nr. 8915 1188 e-mail: 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 

Opkrœvning at skorstenstejergebyr: 
0nsker du at at- eller tilmelde skorstenstejning, skai du kontakte skorstenstejeren. 
Du skai selv kontakte skorstensfejeren, der fejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrrevning og fejningen. 
Randers kommune opkrœver gebyr for skorstensfejning pa vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, frernqár af telefonnummer ved teksten skorstensfejníng pá 
forsiden. 

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

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

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

KMO OGCG7302 16. udg. 10. 2022 
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\/edr. Skyldig ejendomsskat, renovation samt omkostninger til 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 opçer sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, 
mens en del/naget af kravet kan veere overgivet Skat til inddrivelse. 
Sky/dige beleb kan derfor vzere medtaget ogsa i Skats opqerelse, ligesom der skai 
tages hejde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner 
sig, samt restaricer, der lebende overgives Skat til inddrivelse. 

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

¡ : i 
! 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag danne! 23/2 2023 

4., --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Tingheive] 13, 8920 Randers NV 
Ejendommens adresse: T1ngh0¡ve¡ I 3. 8920 Randers NV 

Ejendomsnummer: . 

Kommune: .... 

Antal matrikelnumre:. 

········· 018595 

. . . . Randers Kommune . .. , .... 2/d- 
···· 2 Antal bygninger: ... 

Ejerforhold: 

Anvendelse: .... 

Samlet antal vœrelser:. 

................................................................. "r~1atpersoner ':'lier rrteressentscab 

........................................................................ r"iligg.,nde enfam,llenus 

. 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. l 4af Râsted By, Rásted 

Matr.nr. 14d Rásted By, Rásted 

OBS. Eiendomsdatarapporten undeist0 ter pt. ikke 
de nye ejefldomswrœ-inger. Oerfo< er telcster og 
orcttoíldaringer i rapoorten og oeos b;1ag 1kke tnpasset 
oe nye vurderi~ Eóvervsst9relsen arbe¡der ~ at 
udvikle en integration. sáledes de ,ye vurderinger bl: va 
en del af ejendomsdòtarapporten lndtíl dette er afl:!aret. 
kan boligejere heme deres nye vurdennger ~ .nlli1£il 
www.yurderingsoortalen.dl;/ sáfremt disse er blevet frígívet 
at Vurderlngsstyrelsen la?S mece om orocessen pä ~ 
www vurdst.dl;/nyhedef/tre-yigtlge-breve/. 

For eíendomme med de OY" ejendomsyurderinger vil def 
fremga 1ngen vurdering registreœr i raPQQ1tens resumé og 
den senes:te ·gamie' yurderíngsmeddefelse vil fremgásom 
l2irag, 

Rapport-ID: d07d7681-5b51-489d-b1 fe-bb43b&:ddea4 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tìngh0jvej 13 
8920 Randers NV 
Eliag <1aMet 2312 2023 

Forfalden gëeld til kommunen for ejendommen 
Her fremgàr evi. forfalden fortrinsberettiget gaald lii kommunen, dvs. gaald der haafter pä 
e¡endommen, og derfor overtages af evt. kober. 
NB: H\/ls vurderíngse1endornmen har arealer i fiere kommuner, skai der ogsâ bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvningsejendommene , de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden greld 
Hvis der er registrerei fortrinsberelliget forfalden gœ!d pà ejendommen, kan kommunen have 
pâbegyndt at inddrive grelden. I den forbtndelse kan der pälobe yder1igere omkostninger , 
forbindefse med inddrivelseslorretningen. Sterrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt , 
Ejendomsdatarapporten, men kan fâs ved henvendelse lii kommunen. 

Ved tv~uktion 
Der tages lorbehold for yder!igere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kornmunens debitorsystem frem lii auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktK>n i nceste kalenderâr bor rapporten fornys efter nytär. Hvis lomyelsen ikke 
tl1deholder greldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. bel0b send! ti tnddrivelse hos SKAT 
Der !ages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der haafter pà ejendommen. ~ 
lâs ved konlakt t.i1 SKAT lnddrivelse. 

EJEN[X)MSSl(A T 1 og 2 halvàr 
I starten al 1. og 2. halvàr kan del frerngâ al ejendomsdatarapporten, at der forlalden ga¡lcl 
pä ejendonmen, selvom den rettidige tndb.dag lor ejendomsskat o.lign. IKKE er ove<skredel. 
Probfemet opstâr, hvis lorlaldsdatoen ligger F0R sdsts rettidíge indb.dag. 

Oplysninger vedr. lorfalden gaJld lii kommunen lor ejendomrnen er indhentet d. 23. februar 
2023 

Er der fortalden gœld pä ejendommen? .. 

Forfalden gœld i alt . 

GéEklen er opgjort pr . 

.. Ja 
.. 3438.18kr 

.. 19-'.J4·2023 

Den ved rapportbestiklge oplyste tvangsauktioosdato 19-04-2023 

Er der renter, der er overfert lii ESR og derfor ikke er medtaget i opg0relsen Ne¡ 

Gêeldsposter vedrnrende: Ejendomsskat 
G.:ekf vedrorende . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . • . .. .. .. . . . . . . . E¡endoinsskat 

Krav i alt vedr0rende derme gœldstype.. . i 481.69 kr 

Be!ob..... .. .. 

ForfaJdsdato . 

Er bel0bet send! lii inddrivelse hos SKA T.. . 

.................................... 1481.69 kr 

. 01-02-2023 

.. N~J 

Gêeldsposter vedrnrende: Renovation 
Gaild vecrereooe. .. Renov;,t,on 

Krav i alt vedrcrende denne galldstype. .. .. l 677.51 kr 

Belob . 

ForfaJdsdato. 

Er bel0bet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

..... 520.63 kr 

. ....... 01 ·02·2023 

. ... Nej 

Bel0b . 

Forfaldsdato .. 

Er belebet sendt lii inddrivelse hos SKAT .. 

.. 439.38 kr 

.. O l-02·2023 

... Nej 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tingh0jvej 13 
8920 Randers NV 
Bilag danne! 2312 2023 

Beloo 387 SO k1 

Forfaldsdato. . . . .......................................................... 01-02-2023 

.................................................. Ne¡ Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT 

Bei0b .. 

Forfaldsdato .. 

Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

. 330.00 kl 

........................... ú 1-02-2023 

.. ~Je¡ 

Gëeldsposter vedr0rende: RottebekëEmpelse 
Gœld vedrorende .................................................. Roueœk.:e1T1pélse 

Krav i alt vedrorende denne gœldstype.. .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . • . . .. . .. .. . . . .. .. • .. .. .. . . . .. .. . .. S0.46 kr 

................................................................. S0.46 kr Belob .. 

Forfaldsdato... .. O 1-02-2023 

Er bel0bet sendt til inddrivelse hos SKAT Ne¡ 

Gëeldsposter vedrnrende: Gebyr 
Gœld vedrerende.. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. Gebyr 

Krav i alt vedrorende denne géEk:lstype.. . .. .. .. . .. .. _................ .. . .. .. .. .. .. • .. • • .. . .. .. . .. . 250.0û kr 

Bel0b . 

Forfaldsdato .. 

................................................................. 250.00 kr 

.. ..... !S-02-2023 

Er belooet sendt til inddrivelse hos SKAT .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ....... _ ...... .. Ne¡ 

Gëeldsposter vedrnrende: Renter 
Gœld vedr0rende . .......................................................... Renter 

Krav i alt vedrerende denne gaJldstype ......••..... !2.84 kr 

Bel0b .. 

Forfaldsdalo 

.. ....... 2.0B(r 

............................................................ 02-02-2023 

Er bel0bel sendt lii inddrivelse hos SKAT .. ... Ne¡ 

Bel0b . 

Forfaldsdato . 

. l,76 kr 

.. 02-02-2023 

Er bel0bet sendt lii inddrivelse hos SKA T.. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. • • • . .. . .. . .. .. . .. . . Ne¡ 

Beleb .. 

Forfaldsdalo .. 

Er belebet sendt lii inddrivelse hos SKAT.. ..... 

.. l SS kr 

. . 02-02-2023 

. Ne¡ 

Belob . 

Forfaldsdato . 

............................... 1.32 kr 

. 02-02-2023 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT.. Ne¡ 

Beleb 5.93 kr 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tingh0jvej 13 
8920 Randers NV 
Bilag cmnet 23,2 2023 

Forfaldsdato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •... .. . . . .. . . ····· 02-02-2023 

Er belebst sendt til inddrivelse hos SKAT Nei 

Belob 

Forfaldsdato .. 

... 020 kr 

................................•........•.............•.............. 02-02-2023 

Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT ..........................................•....•................. Nei 

Gëeldsposter vedr0rende: Renter 
Gœld vedmrende Renter 

Krav i alt vedrerende denne gœldstype 2S.68 kr 

Belob . . 4 17 kr 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT Nei 

Belob.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 3.52 kr 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt lii inddrivelse hos SKAT. Nei 

Belob ..........................•...................••.•.•.......•••........................................ 3.1 O kr 

Forfaldsdato 

Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT ......................•...........•............................... Ne¡ 

Belob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 64 kr 

Forfaldsdato 

Er bel0bet sendt lii inddrivelse hos SKAT ..........•..........•.........•................................. Nej 

Beleb ·············································· . 
Forfaldsdato 

Er bel0bet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

............... 11.85 kr 

.............. Ne¡ 

Belob . 

Forfaldsdato 

Er bel0bet sendt til inddrivelse hos SKAT . 

. 0.40 kr 

.. Ne¡ 

Side 4 af 4 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tingh0jvej 13 
8920 Randers NV 
Blag dlroel 23;2 2023 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gëeld til kommunen for ejendommen 
"Forialden greld til kommunen· er lorfalden fortrinsberettiget ga,ld. hvor det er kommunen. der er kreditor. Der 
oplyses typisk om l0lgende greldsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekrempelse, 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. Ai en greldspost er fortrinsberettiget betyder. at grelden hrefter pá 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegreld og kan gâ videre lii ny ejer. Fortrinsretten 
fremgâr al Tinglysningslovens § 4 og en rrekke sektorlolle. 
I ejendomsdatarapporten er alene anfort det samlede krav pr. greldspost. I dette bilag kan du se en 
udspecificering af hver greldspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 
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Sparekassen 
DANMARK 

Totalkredit 

LOUAdvokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers 

Dato 23 februar 2023 

Deres ref J.nr. 99620 
Kunde Glenn Olsen 
E¡endomsnr. 0588713 

Beliggenhed T•ngho¡ve¡ 13 
8920 R,mde-s NV 

Matr nr 0014 d m.fl 
E¡erlav Rásted By, Râsted 

Auktionsopgarelse pr. 19. aprii 2023 

Hermed fremsendes auktíonsopçerelse for Ian i ovenstáende ejendom. 

Totalkredits tilgodehavende er f0lgende: 

Uínenummer Hovedstol I kr. Restgaeld I kr. Obi gations 
restgaeld I kr. 

Skyldige oeleb I Kr 

058871303 87.514,39 

87.514,39 

1.379.000,00 

1 379.000,00 

1.309.897.92 

1.309.897,92 I alt 

Specifikation af Janet findes pa efterfelçende side. 

Nar salgsopstilling er udarbejdet, skai kopi fremsendes til Sparekassen Danmark. 

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skai dette meddeles til Sparekassen Danmark 

Der beregnes yder1igere morarenter pa pt. 10,0000 % p.a. af det forfaldne beleb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis det betates efter 19. aprii 2023. Hvis der er en ydelse, som forfatder til betating 1 

índeveerende maned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, sä beregnes der morarente fra 
den 11. i indeveerende maned regnet fra forfaldsdagen tit betating finder sted. 

Der henvises i0vrigt tit "Tittc:eg tit satgsopstilling", som er vedlagt denne auktronsopçerelse. 

Venlig hilsen ~- ~ 

Claus Lyngby _-/ 
Telf. drr.: 8222951 
Mail: ct@spard.dk 

Totalkredit A/5 • Kalvebod Brygge 1·3 • t 780 K0benhavn V• Tif. 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 l/4 
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Auktionsopg111relse pr. 19. aprii 2023 pâ lânenr. 058871303 

Specifikation af skyldige bel"b pr. 19. aprii 2023 

Restqeeld pr. 1. aprii 2023 kr. 
Rente (incl. bid rag og KundeKroner) fra l. aprii 2023 - 18. aprii 2023 kr. 
Terminsydelse kr. 

Heraf pr. 11. juni 2022 kr. 20. 760,36 
Heraf pr. 11. september 2022 kr. 20.715,72 
Heraf pr. 11. december 2022 kr. 20.671,08 
Herafpr.11. marts2023 kr. 20.626,44 

Gebyrer kr. 
Heraf Overdragelse Inkasso af 4. juli 2022 kr. 100,00 
Heraf Rykker af 30. september 2022 kr. 100,00 
Heraf Overdragelse inkasso af 23. november 2022 kr. 100,00 
Heraf Rykker af 30. december 2022 kr. 100,00 
Heraf Rykker af 31. marts 2023 kr. 100,00 

Morarente pr. 19. aprii 2023 kr. 

I alt kr. 

Etter auktionen skai f-,lgende betales: 
Terminsydelse kr. 
Morarenter pr. 19. aprii 2023 kr. 
Gebyrer kr. 

I alt kr. 

Specifikation af lânet 

Lantype: Tilpasninqslán 

Hovedstol kr. 
Restqeeld pr. l. aprii 2023 kr. 

Lanet er udbetalt den 28. juni 2012 og udleber den 31. marts 2042. 

Totalkredit 

1.309.897,92 
654,48 

82.773,60 

500,00 

4.240,79 

1.398.066,79 

82.773,60 
4.240,79 

500,00 

87.514,39 

1.379.000,00 
1.309 .897, 92 

Specifikation af terminsydelsen 
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. decernber. 

Y del se for perioden l. aprii 2023 t1I 30. Juni 2023: 

Ydelse (excl. bidrag) 1,2470 % af hovedstol. kr. 
Heraf rente ·0,0058 % af restçeeld kr. -76,06 
- afdrag kr. 17.273,06 

Bid rag 0,2959 % af restçeeld kr. 
KundeKroner , kr. 

Ialt kr. 

17.197,00 

3.875,99 
-491,21 

20.581,78 

Bemzrkninger 
Specifikationen pa tilpasningslanet er forelabiq. Endelig specifikation pa tìlpasntnqsfânet fremsendes, 
nar lanet er blevet rentetilpasset pr. l. aprii 2023. 
For tílpasrunçslàn skai eventuel indfrielse foretages pa baggrund af obuqatíonsrestçeelden. 

Totalkredit A/5 • Kalvebod Brygge 1-3 • 1780 '<ilbenhavn V• Tif 44 SS 54 00 • CVR 21 83 22 78 
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Totalkredit 

Till.eg tí1 salgsopstillingen vedriarende län i Totalkredit A/S 

Totalkredits Ian forfalder ved ejerskifte. En auktionskeber kan ikke pâreqne greldsovertagelse af 
lanene. 

Ans0gning om greldsovertagelse skai ske gennem et af veres samarbejdende pengeinstitutter. 
Pa totalkredit.dk er der en oversigt over de pagreldende pengeinstitutter. 

Auktìonskeber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lanene skai 
indfries eller der saqes om greldsovertagelse. 

Hvis formälet er erhvervsm.essig udlejning 
Hvis ejendommen kebes pa tvangsauktíonen med erhvervsmeesstq udlejning som formal, vil 
greldsovertagelse normalt blive afslâet, nar auktronskeber har andre udlejede ejendomm. 

Hvis formälet er videresalg 
Hvis ejendommen kebes med henblik pa videresalg, er greldovertagelse ikke en rnulighed. 

Hvis auktíonskeber er et selskab 
Totalkredit yder kun i ganske fa situationer gœldsovertagelse til selskaber, og i de tilfrelde, vil der 
vzere krav om supplerende personlig hzeftelse fra selskabets ejer. 

Indtrielse at lânene 
Hvis der íkke bevilges gêeldsovertagelse, vil lanene blive kreevet indfriet efter tvangsauktionen. 

Indfrielse skai ske i overensstemmelse med de vilkâr og opsigelsesbestemmelser, der gëflder for 
de enkelte lantyper. For kontantlân, ttlpasninqslán og ìndekslân skai eventuel indfrielse foretages 
pa baggrund af obllqationsrestqeelden. Der kan vzere szerliqe ìndfrtelsesvñkâr for lanene, herunder 
en seerliq indfrielseskurs. 

Frem tif indfrielsen skai auktlonskaber betale ydelse pa lanene i overensstemmelse med lanenes 
vilkar. 

Betaling at eventuelle morarenter 
Uanset tvanqsauktíonsvtlkàrenes punkt 6 A.a. skai auktionskeber betale morarenter, der matte 
pâtebe ved at restancer mv. betales senere end datoen for fe,rste auktion. 

Ret til amdring af bidragssatser 
Totalkredit A/S forbeholder sig ret t1I at foretage a!ndring af bidragssatser pa de Ian, som 
overtages af en auktionskëber. 

Udstedelse at auktionsskiade 
Totalkredit A/S forbeholder sig ret tif ikke at ville udstede samtykkeerklrering tif udstedelse af 
auktionsskede, f0r restancer er betalt, og Totalkredits Ian enten er indfriet, eller gi!!ldsovertagelse 
er bevilget. 
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Totalkredi1 

Bekéll!!mpelse af Hvidvask og terrorfinansiering 
Auktionskaber skai i henhold til Lovgivningen omknng Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 
over for Totalkredit A/S. 
Privatpersoner skai udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas e lier kerekort 
Selskaber skai udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere 
(privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 
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Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Claus Lyngby <cl@spard.dk> 
23. februar 2023 13:16 
Edith Jensen 
Claus Lyngby 
SV: Jnr. 99620 Ejd.nr. 0588713 - Tinqhejvej 13, 8920 Randers NV 

Hej Edith 

Sparekassen har ikke naget at anmelde vedrerende ejerpantebrev kr. 300.000. 

Venlig hilsen 

Claus Lyngby 
1 1kasscspec1a:i.;t 
- 8222 9516 
cl@spard.dk 

J,_Ja 

,ts:2rga::J2 13 9'S0 Vía 

=:rt"}!;gre·l .)en-=1:: = "7'3il 2" per:,onn~ 115 f:,r--·ç.,:g ,ge-;o"'r' ::t :,:r"~"11Je :r: o ?· 

E- J2" :;ena1: ~;I ?ig ved e~ .. ei, :Jet-tr> ,1 ·"'d2:--~-:? 51J~ .. --::'(.;i s~""'· .)~ ~,~ .. .:1 ~ ... 3·1~,..., 

~!)F~ ae11~:-iaiing ~-= oersor:oolvs;;1:,g~: ... "''"t.::,3 "· ,~n, .;Ja '; .jk, ;::2··, io tii<!<2 .J':'~""' '.J2·30oi;t,:-: 

'Jn.:i ,...p os ec ~;1-op-3 2'..... odr, 
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Horsens, 23-02-2023 

Lowell~ 
Langmarksvej 57 O 

8700 Horsens 

LouAdvokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers e 

Telefon 7628 28 28 

mail.dk@lowetl.com 

www.loweU.dk 

Low ell Danm ark A/5 

Cvr-nr. 18457970 

Glronr. 01~0543 

Bank: 

Reg.or. 9877 

Kontonr. 01-543 

BIC/SWIFTc DABADKKK 

IBAN: DK 8930000000190543 

Vort sagsnr. 1067419 - 8000 / BOBEH / Deres sags.nr. 99620 
Kreditor: Lowell Danmark A/S. 

Tvangsauktionsopgfltrelse vedr. Tinghfltjvej 13, 8920 Randers NV, 
tilhfltrende Glenn Olsen 

Hermed fremsendes tvangsauktionsopg0relse vedr. ovenneevnte ejendom. 

Kravet opqeres pr. auktionsdatoen d. 19.04.2023 säledes: 

Tilgodehavende udleeq 
Rente 24 % pr. ar 
I alt 

DKK 
DKK 

124.942,00 
29.986,00 

DKK 154.928,00 

Indbetaling kan ske til vores konto i Danske Bank reg. 4073, konto 0000 190543 
med henvisning til sagsnummer 1067419 - 8000 / BOBEH. 

Med venlig hilsen 

Lowell Danmark A/S 

Team Administration of Estate 

Dir. tif. 
E-mail 

76 28 28 55 
Bobehandling.dk@lowell.com 

45 



Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhaeftede filer: 

Christian < christian@dan-cut.com > 
1. marts 2023 08:47 
Edith Jensen 
J.nr. 110-99620 
110-99620.pdf 

Hej Edith, 

Vedhœftet findes bilag vedr. udleeg. 
~~/?lß'Z,:J/ 77/J?~y./..7' 

/3L£él'~ 
Vh. Christian B. Christensen 

Dan Cut Aps 

Hobrovej 717 

9230 Svenstrup J 

Tif. 30701014 
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Besdlllngs 
formular 

D 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 
(I Kebe(}havn kvarter) 

- el/er (i de senderjydske lands 
de/e J bd. og bl. I ting bogen, 
art. nr.,_· ejerlav,· sogn. 

Gade og hus nr.: 

14n Râ.st ed · Stempel: 
by-og sogn. I i 

'\: 
Akt: Skab J- nr. 5'& 

(udfyldet al dommerkontor .. ) 

=« } ~opre/: Râs ~-ë d • 
)l/()fMJn71t-y: . 

Anmelder: 

1~1 
,B ,e. .t, .:i, -n- is ,e .t ... -s .. k, .ia .d. .e ...... 

---------------------------- . . 

Unûer skr-evn e fru Kirstin e Skj0t, Ràs t ed, sœlger, s kede r og 
..... - " • î 

overdrager herved, betinget af udst;y:kn:i?·gstilladelse til · medunderskrevne 
Smedesvend Flemming Bach Hansen, Râsted, . ' . . 

en nedenfor neermer e betegnet parcel af matr .nr .- 14d_ Râ.st ed by og sogn 
pâ f0lgende nœrmere vilkâr: 

7. 

H~t~~d bemœr~e~ dog, at k0beren samtidig hermed betal~~ 30 kr., 
idet k0beren fâr.brug~retten til en trekant, stor 12 m~ (30 al.h), 
hvilken trekant ligger ved den her solgte parcels nordvestlige hj0rne, 
al tsâ s t ed en de op1·til sogneve jen. 

K0beren har sâledes brugsret til denne pa!cel, men ikke ejen 
domsret. Den nœvnte trekant udlœgges i anledning af, at der muligvis 
vil blive anmagt en adgangsvej fra 80gnevejen, sâledes at den her omh~nd 

lede vej gär i sydlig retning langs den her solgte parcels vestiige 
side. 

Skulle denne vej blive anlagt, har ejere, brugere og parcellis~ 

ter af den her solgte parcel fœrdselsret ad denne vej mod at deltage i 
anlœgsudgifter og i fremtidige vedligeholdelsesudgifter i overens8temmel 
se med vejlovens almindelige beftemmelser herom. 

Na:irvœrende bestemmelse om ret til fœrdselsret ,, ve j 'm , v. vil 
sammen med det endelige ~k0de vœre at tinglyse som servitutstiftende pa 

,, 

den tilbageblivende del af matr. nr. 14d Râsted, idet pataleperettiget 
skal vœre ejere, bruger og parcellister af den her solgte ejendom. 

Skulle den heromhandlede vej ikke blive anlagt, har k0beren 
ret til at forlange at fa endeligt sk0de pa trekanten. Angaende denne 

og dens beliggenhed henvises i0vrigt til det af landinspekt0r Ernst Ras 
mussen udfœrdigede rids. Der skal, i tilfœlde af at k0beren 0nsker ejen 
domsret eller har krav pâ at fa ejendomsret til parcellen, jfr. overfor, 

Jensen & Kleldskov A/S, Kobenhavn, 4 7 



r 
a:I'tk0beren selv drages omsorg for at fä den lovlige adkomst i orden 

· og berigtiget, enten dette matte ske ved grrenseforandring eller ved 
sk0de, men det slâs her udtrykkeligt fast, at k0beren Altsâ i vir 
keligheden har beta1t for trekanten, jfr. ovenfor i nrervrerende punkt. 

Sälreng~ trekanten ikke anvendes til vej, har k0beren naturlig 

vi~ ret til vede~lagsfrit at bruge denne. 
Nrervrerende bestemmelse vil ?ammen med det endelige sk0de lige 

ledes vrere at tinglyse som servitutstiftende pä den tilbageblivende 
del af matr. nr. 14d Râsted by og sogn, idet pâtaleberettiget ~kal 
vrere den til enhver tià vrerende ejer, bruger eller parcellist af 
den her solgte ejendom • 

. ' • . 
Som srelgerinde: 

Kristine Skj0t- 

· ·---- ... ·-- .. ·J>.t- ... -Ran der-s-, de.a 30. s~ptember 1958 
Som k0ber: 

Flemming Ba.ch Hansen l. 

Srelgerindens regtefrelle: 
· A. Skj0t. 

- 
·- 

Johs. S0rensen 
Lands r-e te sagf'er-er' 
Randers. 

e 
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Bcstillings 
formular 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 14dRasted 
(i Kebenhavn kvarter) by og sogn 

e/Ier (i de s0nderjydske lands- 
dele) bd. og bl. i tingbogen, 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Akt: Skab T nr. Sí[ 
(udlyldes al dommerkontorct) 

Stempel: 25 kr. 

Kebers } bo ;e/: Kreditors p 

Gade og hus nr.: Anmelder: 

1O.OKT.197 3 *(}1 ii-:4 l t:1 

- I 
· I· 

. JOHS.· S0RENSEN 
Advokat • Landsretssagfsrer 
P. HUUSE S0RENSEN 

Advokat 
RANDERS 

.. ,O l$ J!!t.A.R_A~ t O ff 
~ì!atJ:.Í!li!~ ,, • . .1. lífi!t•• r, ilts~.MIIMlf. ..... • .. ; 

V•«!kftï-~dá eJëdOMttl\ Mi:#flt#ë¡.. l;4 4 Û.äh.d btt~ -~94\ b# 
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~ .. ~•, aen. _ i11e \9.?3-i 

1 • 
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DSS 88311560 
67 1-L 598 
Buik sört / Hvid 
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Kirstine Skj0dt 
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f;i.gltd o, tll'ld•~lVöeu• •YA"l~t 

ffà'tnf Rs. Stadsgârd 

$\11lttí;J gardejer 

~1,t Raasted 

NA'fi\t Margrethe Stadsgaard 

$~~1£ftWt husmodèr 

ífO,-lJ· Ra~sted 

ç;i::..:. f O OKT. 1973 ,t? 
\'J ~NG L ') ~ G 'î~!:LaL.. :.,, k'i'., ¡, ()) tf 
- u~ ~-~¡-úè/'/ /P,G-Qll····. -: ·. /l ~ 
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e 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 
(i Kebenhavn kvarter) 

e/Ier (i de senderjydske lands• 
dele) bd. og bl. i tingbogen, 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Gade og hus nr.: 

llfd Stempel: .2jkr. 

Rasted by -3.fEB.1975.,11091356 
Rästed sogn ¡ (pf IA 
+ t q A e, à r. JJm; : ~ l vov1 

Akt: Skab I nr. S-<J tf. 
{udlyfdo, al dommerkontorot) 

Anmelder: Landinspekt0r 

Sv. R. Jreger 

Randers. 

D E K L A R A T I O N 
-====-. ==-==-=======- 

Und~rtegnede ejer af ejendommen, matr. nr. 14~ Rasted by, 
R~sted sogn, erklœrer herved pa egne og f'remtidige ejeres veg- 

' 
ne, at der palœgges ejendo~en f0lgende servitút: 

Den 3.oo m br. sti, aer if'lg. udstykningsp1anen skal etab 

.leres mellem parcel 7 og parce1 8, sâledes som vist pa vedhœf'te- 
. . 

de dek1arations~ids, udnrbejdet·den 24. juli 1974 af landinspek- 
t0r Svend R. Jœger, skal anlœgges ~ed grusbef'œstelse inden l. ju 

li 1975 efter f'Órud indhent,et godkendelse af Randers kommune. 

Ejendommen er f'or tiden under udstykning i 8 parce'iler, 
j£r. ved~í'tedê dèklara'tionsríds. 

OmKostningerne ved stiens anlœg-Òg.frè~tidige vedÍigehol 

delse pâhvller ejerne af' de otte parceller med ~ige store ánpar 

ter hver ,. og er Randers kommune uvedkommende. -- .. . ,. 

NœrVcerende dek1aration begœres ting1yst servitutstiftende 

pâ ejendommen, matr. nr. 14~ Râsted by, Râsted sogn, med Randers 

byrad som pata1eberettiget. 

Med hensyn ti1 de ejendommP,n pâhvilende byrder og servi 

tutter henvises ti1 ejendommens biad i tingbogen. 

Râsted, den·~···•••••••••• 1974. 

S~m·ejer af matr. nr~ 14d: 
Kirstine Skj0t (sign) ................................. 

Som betinget sk0dehaver af parcel nr. 4: 

Flemming Kousted (sign) ......... ·• ...................... 
Som betinget sk0dehaver af' párè'el nr. 9; 

~. ._ ·~ .... Freddy Kousted (sign) ··················C\·········••c-••· 
......... - . ,\ 

,,..--~~~----------.. 
.... - . , .. 

DSS 88311560 
67 1-L 598 
BuÏk Sort / HVId I 

11 íiTf III I 
~~~---~-53- ---~~ _____) 

Bestlllings 
formular 

H Jensen & Kieldskov A/S, Kebenhavn 



If0lge landbrugsministeriets skrivelse af 15/11 1974 er matr. 

nr. 14z frastykket. 

Randers, den 16. dee. 1974. 

Svend R. Jreger (sign) 
Land:i:nspekt0r. 

Deklarationen begreres ting~yst pa matt. nr. 14d og 14z. 

Som ejer af matr. nr. 14~: 

Anna Marie Nielsen (sign) .......................... 

I medf0r af bygge¿ovens § 4, stk. 2, meddeles 

h~rved tilladelse til tinglysning af foranstaende dekla 

ration. 

RANDERS BYRÂD, den 3o. januar 1975. 

K. Gj0trup (sign) 

\ 

Îndf§rt·i dagbQgo• for Rnndors Herre•stêt¡ 

d_eµ ... 
e 

Gcrtpartona rittithod 11.Jhettes 

.... iJ,fl¡¡.fJ;¡;~ 

54 
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J/d!ge landbru.9srrurusterut.s 
skrive.(se a¡ l.5/ll !37t er ;x~/. £ 
/rasfykket som marr nr: No Y-. 
Ra od ers den /b december 13 N , - 

Akt: Skab nr. 

Landin.spektór. 
\ ...... 
\.. o "'~ -, ~ 

\ tr"' ~-----t-i... 
\ """' 

Pel 7 d \ ~ 
a/ /I - \~ 

I ~. I~ r-----1-_ 
I~ 

0. 

.¡ 

1¡ 

Pcl.3 

Pçt 7 

Pçl a Pc!.2 

Pçli 

Pç/9 

R1:ds l 7, 1000 vedr. 

matrar. li 9' 
Rdsted by. 
Rdslcd soy1/'2. 
!Ldarf~/de.l tit br9 ved it.rzg!y,sairzg" 
o/ dckZaraiion 0/77 anZao.:7 og veaé~c - 
ho!d~/.se a/ st'i. 
J?anders I den 2Í,. Jºz¿f¿· /97~. DSS 

03.3w,¡_;o 
G ì 1-L ~·98 

,., e, r=>. - / BuÍk Farve ~ ~G<.c Ct" ~ .e-: :re-.;, -.) . 
L andù-z.sp~kéor. 798670 

lii 111 
... 
-c 

"' . li 
L L 
e: li ... . "' L li ...... 
E ~ 

Be1tillin9J 
formular 

Y-1 fleJ J•n,on& Kield,kovA(S Landmsp~którer,5&' Frandsen º.9 Jcrg~r, Randers. 



e 

Mtr. nr ;, ejerlav, sogn: 
(i Kebenhavn kvarter) 

el/er (I de ssnderjydske lands 
dele) bd. og bl. I tlngbogen, 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Gade og hus ñr.: 

14d 

Rasted by, 

Rasted sogn 

-2.jkr. - 121re T -- b Akt: Skab - nrY '.7 tJ.. 
(udlyldes al dommerkontoretl 

Stempel: 

- 3. f E3. 19 7 S *-O û 12 5 8 

Anmelder: Landinspekt0r 

Sv. R. Jœger, 

Randers. I 

D E K L A R A T I O N ===================== 

Und0ertegnede £ru' Kirstine Skj0t, Râsted, 8900 Randers, 

f'orpligter herved mig seiv og fremti~ige ejere af ejendommen, 

matr. nr~ Ì4~ Rastèd.by, Râsted sogn~ og parceller.~eraf, at 

respektere en 5.00 m byggelinie· fra ejendommens ske1 mod kom 

mune"lej ru.·. 2~, • .'~Tinglfojv.e·j ·~ ., .. og mod en lo .oo m bred privat 

udstykningsvej, sâledes som vist pa vedhre£tede deklarationsrids, 

udarbejdet a£ landinepekt0r Svend R. Jœger, Randers. 

Nœrvœrende deklaration begœres tinglyst ser.v.itutstif'tende pa 

ej0endommen, matr • nr. 14d Râsted by, Râsted sogn , med Randers 

byrâd ,;om pâtaleb~rettig;t. , 
Med hensyn til de ejendommen·.pApvi1ende byrder og servitutter 

henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

Rasted, den•••••••••••• 1974' 

Som ejer a£ matr. nr. 14d: .... 
Kirstine Skj0t (sign) .............................. 

Som betinget sk0debaver a£ parcel nr. 4: 

Flemming Kousted (sign) 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Som betinget sk0dehaver a£ parcel nr. 9: 

Freddy Kousted (sign) ................................ 

>() 
_/ fnc.Í'f11rt :1 dagbo~è:n for R.andere Berre-.sret, 

d"•11 -:3 FE~. 1975 
"¡-!NG LY 5 T akt. 

~:r;{s(o¡¡--Á~ .~/ 
(11JIINlf'ÙID$ lrìgtighsd bek~ . 

56 ', :, ~-~.~·.":~::-J . 
Bestllllngs 
fonnular 

G Jensen & Kjeld,kov AIS, Kc,benhavn 

-------· - -- - .. ----- 
I 



t 
If01ge landbrugsministeriets skrivelse a£ 15/11 1974 er matr. 

nr. 14~ frastykket. 
Randers, den 16. dee. 1974. 

Svend R. Jœger (sign) 
Landinspekt0r. 

Deklarationen begœres tinglyst pa matr. nr. 14d og matr. nr. 14~:· 

Som ejer af matr. nr. 14~: 

Anna Marie Nielsen (sign) 
í • . . . • •· . 

I me9f0r af byggelov~ns § 4, stk. 2, meddeles herved 

tilladelse til tinglysning af foranstaende deklaration. 

RANDÈRS BYRÂD, de.n°3o.·jan. i975. 

K. Gj0trup (sign) 
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-c 
8enill1ng1. 
formular 

.. 
• QI ...... 

e: QI 
• ¡~ 

... QI ...... 
E ~ 

J/ólge !and6rugsmcnisùrüds skrivdse 
a/ 1.5/11 /;174,. er _pe! t /raséyklcd som 
matr nr: lt. !l.. 
Randers, den ''· deceml>er !;17~ . 

Akt: Skab nr . 

landtnspddór. 

P2 

/4- ! 

72tds i /, 1000 vedr. 
parce.l!cr o/ ,¡q 
matr 12r li if 
Rdsted by op St7.f7/? 
lid/_ard{gd. tLZ brug ved ti~lf¡'.saâ7..9 
a/ delc-!aratton a/rz "'byggelùzu. 

/974. Rarzders1 dea. /6. st;Pié'm6er 

~"'_.. é;? ~/_J 
£ aadt"n5?~k/or. 

DSS 38.311 'Jl,Q 
f.7 1-L "·92 
e.c1Ïk Fá-r,;e 

798678 

111111 lii 
Y-1 "•J Jen1en&K1old1kovA/S L,andias¡:>eUdrernt' J:'raadsen og J<Z1ge0 Randers. 
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e 

e. 

Bostlllings 
lormular 

H 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 14d Stempel: 23 kr. 
(i Ksbenhavn kvarter) Rasted by 

e/Ier (i de simderjydske fands- 
de/e) bd. og bl. ltingbogen, Rast ed sogi:1 
art. ñr., ejerlav, sogn. 

Gade og hus nr.: Vtrír. ,~li. llfT (~,eriLJ: ZOOJf/ I 

Akt: Skab L nn5J' f. 
(udlyldos al dommorkontorot) 

_.,,,-· 

Anmelder: Lan d í.n s pe k t e r 
Sv. R. Jreger, 

Randers. 

D E K L A R A T I O N 
===================== 

Undertegnede ejer at ejendommen, matr. nr. 14~ Râsted 
by, Râste·d ~ogn, erklœrer he r-ve d pa ·egne og .£remtidige ejeres 

vègne, at der pâlœgges ejendoÍnmen f0lgende oversigtsservitut: 

Pâ hj-a,rne·t af" kommunevej nr. 2:9, "~T.ing.h_<2Îjv_e·j '!~. · t og den 

i :forbi~~e.l.~Et ,ajid 'ú'd'sty~nint. at: .matr. nr. 14~ smst. nyudiagte 
1~ m brede private -~œllesvej, fastlœggès eri oversigtslinie 

mellem 2_punkter beligg~nde i de skœrende vejes fremtidige 

k0rebanekanter i en a:fstañd af '15 m f"ra' k0reb-anekanternes skœ 

ringspunki, mâlt ud af' k0rebanekanterne, som angivet pâ ved 

lagte rids i 1:1000. 

P! ·àrealet me11em overäigtslinien og de omhandlede veje 

ma der hverken varìgt e1ler midlertidigt anbringes ge~stande 

eller forefindes bevoksning eller indhegn1ng af st0rre h0jde . 
end u.Bo mover en flade gennem de ti1st0dende vejbaners mid- 

te. Denne bestemmelse omfaiter dog ikke sne. 

Oversigtslinierne er indtegnet pâ vedlagte rids med 

punkterede linier og oversigtsarealerhe er angivet med r0d 

skravering. 

Nœrvœrende deklaration beg.eres tinglyct som servitut 

stiftende pa ejendommen, matr. nr. 14~ Râsted by, Râsted sogn, 

med Randers byrâd som pätaleberettiget. 

Med hensyn tilde ejendommen pâhvilende byrder og ser 

vitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

Râsted; den •• o ••••••••••• 

Som ejer af matr. nr. 14~: Kirstine Skj0t (sign) .................................. 
Som betinget sk0dehaver af parcel nr. 4: 

Flemming Kousted (sign) 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Som betinget sk0dehaver af parcel nr. 9: 

Jonson & Kjoldskov A/S, Kebenhavn 59 



I£'0lge landbrugsministeriets skrive1se af' 15/11 1974 er matr. 

nr., 14~ frastykket. 

Randers, den 16. dee. 1974. 

Svend R. Jreger (sign) 

Landinspekt0r. 

Deklarationen begœres tinglyst pâ matr. nr. 14d og 14~. 

Som ejer af' matr.- nr. 14X: 

Anna Marie Nielsen (sign) ... ~ . 

I medf0r af byggeloven~ § 4, ~tk. 2, meddeles herved 

tilladelse til _tinglysni~g af foranstaende deklaration • 

. 
RANDERS BYRÂD, den 30. januar 1975. 

K. Gj0trup (sign) 

Indfgrt i dagbogon for Rendors Berredsret, 

den -3 FED. 1975 
~A~GL'fST akt. 

,~~ e 

e 
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Besti I ling,-. 
formvlar 

J/ó!ge landbru9.smlrusùrüts 
skrtvd.se czf !5/II !374' er pc!. t 
/ra.styklc~t som mair nr: !/..Y-. 
:Panders,, de,q lt. deceméer 1974. 

L arzdú1.s¡:,~ któr. 

Pel 
2 Pel .3 

-tl.35 
Akt r Skab j, nr. 

(udfytd• ., dOMfflWkOfttor«) 

Pel 6 

Pct 7 

Y-1 ß•J )ensen&KjeldskovA,S Laadz.nspcktöre,6"("lf" Fraa@t:/2 og Ja:51er, Raaders 

li'c."ds i /: 7 tlOtl ve.dr. 

/77atr ar: I? ¢ 
Rdstt'd óy, 
!?asted sogn. 
lldarót¿/dd t¡¿ Órv.9 v~d ttrp!ysrzc"~ 
a/ over.seg.ts dekZqra~c·oa. 
t1vu-stgts area/e./ er /renz,Jzc:eve..é n-zed 
rod skravcrr.."rzg. 
/?anders, derz 24 . .J utc· /.97¿_ 

Q.5¡ .,_ ~ Q ?/.,,.- ..._) 
L andú2s,ne.kfór. oss 0•3311760 

r: :;-:- i L ¡;98 
¡_,.)~ Färve 

798684 

111111 



• 
• 

• 
• 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 14 d m , fl . 
(i Kebenñsvn kvarter)Ra.sted by og 

el/er(i de senderjydske lands- 
dele) bd. og bl. i tingbogen, 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Stempel: 2 5 
sogn 

kr. Akt: Skab _!_ nr: 5 45g · 
(udfyldes af dommerkontorat) 

Kebers J 
bopœt: 

Kreditors 

J O H S. S 0 R E N S E .~ 
Advokat • Landsretssagferer 
P. HUUSE S0RENSEN 

Advokat 
RANDERS 

Gade og hus nr.: Anmelder: 

J.nr. 5597-20 IV/HR 

DEKLARATION 

Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 14 d, Râsted 
by og sogn fru Kirstine Skj¢dt, Râsted, 8900 Randers, har 
ladet udarbejde en plan for uàstykning af mi~ fornœvnte 
ejendom, jvf. vedhœftede_tinglysningsrids udarbejdet den 
4/8 1978 af landi.nspekt¢r Svend Jœger, Randers. 

Paroellerne er p~ pidset betegnet med nr. 2-9 incl • 

Parcellerne nr. 5-6-4-9, der nu er udmatrikuleret i 
matr.nr. 14 u, Rästed by og sogn, matp.nr. 14 y, Rasted by 
og sogn, matr.nr. 14 z, Râsted by og sogn ag matr.nr. 14 œ, 

Rästed by og sogn, er solgt. Ejerne af disse parceller har 
afholdt udgifterne ved anleg af vej og kloak i udstyknings 
omrâdet. 

Omkostningerne herved andrager kr. 58.311,90, der skal 
fordeles med 1/8 pâ hver parcel afrundet' til kr. 8.000,00. 

Parcel nr. 7 er udmatrikuleret i matr.nr. 14 ¢, Ràsted by og 
sogn og solgt. 

Jensen & l(¡eldskov A/S, Kobenhavn 
62 
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Jeg ejer stadig parcellerne nr. 2 og 3, og parcel 8, 

der nu er udmatrikuleret i matr.nr. 14 aa, Râsted by og sogn. 

Som ejer af ejendommen matr.nr. 14 d, Râsted by og 

sogn og matt'.nr. 14 aa, Râsted by og sogn, deklar.e.rer og 
vitterligg¢r jeg herved fo~ mig og efterf¢lgende ejere,:af 
de ovennavnte ejendomme: 

l. De fremtidige ejere af de nrevnte parceller 2 og 3 af 
matr.nr. 14 d, Râsted by og sogn og af matr.nr. 14 aa, 
Râsted by og sogn har pl~gt til senest 3 mâneder efter 
!inglysning af deres sk¢der at betale andel i bygge 
modningsomkoatninger med kr. 8.000,00 til landsrets 
sagf¢r,er Peter Petersen, Randers, pâ vegne Flemming og 
Freddy Ko1USted. 
Jeg selv eller mine arvinger skal ikke betale andel i 
byggemodningsomkostningerne, medmindre vi bebygger en 
af de nceivnte parceller. 

• 
• 

I sâ fald skal der betalea kr. 8.000,00 ved tilslutning 
af kloaksystemet. Der er pligt for parcellerne til til 
~lutning til det etablerede kloaksystem. 

N~rv~rende deklaration tinglyses servitutstiftende pâ 
ejendommen matr.nr. 14 d, Rä.sted by og sogn og matr.nr. 14 aa, 
Râsted by og sogn med respekt af allBnede tinglyst greld og ~ 
servi tutte,:,. 

Deklarationen skai. respektere senere prioritering med 
alm. og scerlig realkredit og eparekasselän. • 

Pàtaleberettiget er br¢drene Flemming og £reddy Kousted 
v/ landsretssagf¢rer Peter Petersen, Randers. 

Rasted, den 3-lo-1978 

Kirstine Skj¢t 

Til 

63 
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Bestillings 
formular 

X 

vitterlighed om underskriftens ~gthed, dateringens rigtighed 

oç underskr.±v.erens myndighed: 

Navn: Rs. Stadsgaard 

Stilling: Gdr. 

1?ºP~l: Raasted 

-- 6'-' 

Jensen & KJeldskov A/S. Kobenhavn 

Akt: ~kab 
(udfyldos af dommorkontorat) 

nr. 

Navn: Marie Skj¢t 

Stilling: Husmoder 

Bop~l: Houmarksvej 3 

Rasted, 8900 Randers. 

f\l:""lï .... .,.·-10· . . · . ._ ·· ,,,t, 1 -1-\{JbOGEN FOR 
RANDERS BY - ûG HERfìEVSRU 

î:_10.78 17288 B 
LYST- 

fo" - . . . -:-%, r .. . , 
. :-·.,. .. . . l , ~.,,. ... 

' ,_ ~ • --::· ~~-·,::;···~· _'.:;;e.:_ _ 
.¡· ~ 'y~ ..... ~ • ( ; ' -·-~:..~ "!r:r,: t ,- sn,~,~ _ ...... ~ 

._ -· 
< .... ·~ ... , . ., ,-~~ 
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Y -1 flej 
! 
I 

., 
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formular 

Akt: Skab nr. 

1 

Pçl5 

Pçl.6 

14 !' 
Pel 7 

Pcl.3 

Pçl. Z 
Pel. 8 

Pçl.4 

Pçl.9 

T(nglysn{ngsrldS t" /: 1000 
vedr parcel{er a£ 
matr nr: 14 <!, 
Rásted by og sogn. 
Udfœrdtget til brug ved 
tlngt¿¡.snlng of delclaratton 
om ¡-orde ling a/ omkost - 
nin_ger vedr. ~t¡ggemodntng 
of de med rdál' crrd rornrne 
de parçeller. 

Randers1 den 4. aug 1978. 

Q__S:-=--d ÇH-J 
Land ln.s¡>ekfor. 

Ved ú::mdbrugsmlnt°steri:et.s skrive! 
se a/ 17/6-/974 er Fçl 5 udst!Jkket 
som matr:nr. 14 '='; ved slrlve!se o/ 
!5/¡¡-/974 er pc!. 6 udstykket .so rn. 
maér nr: 14!/., ved .slcrivel.se of 10/2- 
/975 er ,Pçl. 4 udsfykket .sam marr. 
nr. /4~ og pr;!. 9 som matr. rrr: !4<!?1 
samt ved skri·velse a/ ZZ/5- ¡975 
er f:Ç{. 7 vdsf!Jkket som matr nr 
I Lr(! 03 pcl éJ som matr nr: 14 aa 

Land{nspektôrerne Frandsen 09 Jœger, 8900 Randers. 
JenHn & K1eldslc.ov. Drapnnt AIS Kebenhavn (O,) 14 OB 87 
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O âdets beliggenhed 

La dsbyen ¢nskes 
be aret og udbygget 

Lo alcenter 

Om ädets omfang 
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Ti ligere lokalplan 

Ny lokalplan 

Form. 267G 

A 1 

LOKALPLAN NR 248 

LANDSBYEN RÂSTED II 

' ' . 

i~kalpla~ 248 

,, 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Landsbyen Râsted ligger pä landevejen mellem 
Randers og Hobro ca. 9 km nordvest for 
Randers. 

I kommuneplanen for Randers er Râsted udpeget 
som lokalcenter, hvilket betyder, at der kan 
foregâ en egentlig byudvikling. 
At Râsted er lokalcenter betyder samtidig, at 
der skal Vâ!re en lokal servicef.orsyning - 
heriblandt ogsâ en skole (Rytterskolen). 

Lokalplanen omfatter den nuvaarende samlede 
bebyggelse i Râsted samt en afrunding af 
byomrâdet mod ¢st og syd¢st. 
Dette omrâde er delt i et erhvervsomrâde ud 

·m~d Hobz ove.j samt· :et. blandet bolig- og 
erhvervsomrâde ved Koldkildevej. 

Landsbyen er omfattet af lokalplan nr. 220 - 
"Râsted". Denne lokalplan udlagde en st¢rre 
udvidelse af erhvervsomrädet og det blandede 
bolig- og erhvervsomrâde syd ogsyd¢st for 
landsbyen~ 

.Udviklingen har vist, at der ikke i en over 
skuelig periode vil blive bt'üg for sä store 
arealudlaag i Rästed til disse formâl. Dertor 
vil by.râdet med denne lokalplan og det til 
hc/)rende kommuneplantillaag âbne mulighed for ·¡} 
at kunne tilbagef¢re disse arealer til 
landzone •. 
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B 1 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Nâr lokalplanen er endeligt vedtaget og of 
fentliggjort mA ejendomme, der er omfattet 
af planen, if0lge planlovens §18 kun ud 
stykkes, bebygges eller i0vrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan forts~tte som hidtil. Lokalpla 
nen medf0rer.beller ikke i sig selv pligt 
til at udf0re de anl~, der er indeholdt i 
planen. 

Byrâdet kan give dispensation fra lokalpla 
nèn, ,hvis -dispensationen ìkke er.i strid 

· med .principperne ·Í planen. 

Mere Vä!sentlige afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemf0res ved en ny lokalplan. 

-· 
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nr.10 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med 
~kommuneplanen. Der er derfor som forudsffit- 
. ning for :lokalplanen udarbejdet .. et tillffig til 

·k0mmy.nepÌ9-p.en, ( Till~g ,;.nr-~ ~ 10) • : /• .. : ; , . • J 
Kommuneplantillffigget skal danne grundlag for · 
en reduktion af de arealer, som kom i byzone 
ved den endelig vedtagelse a£ lokalplan nr. 
220 "Râsted". 
Kommuneplantillffigget er vedhffiftet dette 
lokalplanforslag. 

M -;;., oë 06.94 
Q. e 
lii, - :, 
-~ ~ .. -~ 
-¡¡ 

·Rê ionplanen for Arhus 
vaffi 

uneplanen for 
ders kommune 

Ko 

1 ~ 

'I ,. r ... 

BE 21: Blandet bolig 
og erhvervsomrâde 

E 4: Erhvervsornrâde 

R 2: Rekreativt om- 

T : Tekniske anlffig 

Bo ig og erhvervsudbyg 
ni g i Râsted 

Form. 267G 

e 1 

LOKALPLANEN OGDEN ßVRIGE PLANL1EGNING 

Lokalplanomrâdet er i regionplanen udlagt sorn 
lokalcenterby, hvilket indebaarer, at der kan 
foregâ en egentlig byudvikling. net betyder 
samtidig, at der skal vare lokal service 
forsyning. 
Lokalplanen er sâledes i overensstemmelse med 
regionplanen. 

Râsted.er i kommuneplanen udlagt til blandet 
bolig- og.erhvervsomrâde (BE 21), 
erhvervsomrâde (E 44), rekreativt omrâde (R 
42) og tekniske anlag (T 6). 

Omrâde BE 21 mâ anvendes til boliger og 
til erhvervstyper, som kan indpasses uden 
sarlige genevirkninger for boligerne i 
landsbyen. Der mâ desuden opf¢res bygninger 
til offentlige formâl og butikker til ï, 
omrâdets egen forsyning. 

- . 
Omrâde E 44 mâ anvendes til erhverv, som 
f.eks lettere industri, lager og 
vaarkstedsvirksomhed, service- og forret 
ningsvirksornhed og enkel te boliger til besty-:· 
rer, portner og lign. i tilknytning tilden 
pâgaaldende virksomhed. Der kun mâ opf¢res 
virksomheder og anlag, der.ikke rnedf¢rer 
sffirlige generi form a£ forurening. 

Ornrâde R 42 mâ anvendes til offentlige for 
mal· (idraatsanlaag) .nex-më Lnden' for .ornrâdet . 

. opf<t>res. et omklaadnings- og k.Lubhús ; ·' '- · 
• " J ~ - • • .. 

- 
Omrâde T 6 mâ anvendes til offentlige 
forsyningsanlaag og andre tekniske anlag 
( kloakpumpestation) _. · 

Der er ved udpegningen af omrâder til udstyk 
ning og bebyggelse âbnet mulighed for bâde 
enkeltudstykninger samt samlede 1¢sninger . 

. Boligprogrammet for Randers kommune tildeler ¡y· 
Ràsted 25 boliger i kommuneplanperioden, dvs.r 
1993-2005. 

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kebenhavn K 
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Brugers yrede bolig 
projekt r 

Vejadga g 

Hobrove· - trafikmffingde 

Skole 

Kollekt"v trafik 

Virksom edsst¢j 

Frednin sforhold 

Varmepl n/naturgas 

Vandfor yning 

I kommuneplanen erdet besternt, at der skal 
afsattes plads til at opf¢re brugerstyrede 
boligprojekter i bl. a. Râsted. Der er 
ikke i lokalplanen direkte peget pâ et areal 
til dette formâl, men det ubebyggede areal, 
matr. nr. 111, Koldkildevej 7 pâ ca. 6500 m2 
vil kunne anvendes ti! formâlet. 

Vejadgang til erhvervsomrâdet (E 44) skal sk 
fra Hobrovej. Vejadgangen tilden nye del a 
det blandede bolig og erhvervsomrâde (BE 21) 
skal ske fra Koldkildevej. 

Trafikmffingden gennem Râsted er siden âbninge 
af motorvejen ¢st om byen i sommeren 1993 
faldet fra 9600 personvognsenheder pr. d¢gn 
til ca. 2500 enheder pr. d¢gn. 

Omrâdet h¢rer under Rytterskolen. Afstanden 
fra Râsted er ca. 1 - 1~ km. Der er cykel 
stier langs Hobrovej med tunnelunderf¢ring 
ved Rytterskolen. 

Râsted betjenes af de regionale ruter 53 
(Alborg-Hobro-Randers) og linie 232 (Randers 
Râsted-Fârup). 
Skoleb¢rn befordres til og fra Rytterskolen 
med Randers Bus-Trafiks rute 13. 

Erhverv, der etableres inden for lokalplan 
omrädet, skal overholde gransevardierne for 
henholdsvís omrâder med blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse og egenlig erhvervs 
bebyggelse som angivet i vejledning nr. 
5/1984 fra milj¢styrelsen om ekstern st¢j fr 
virksomheder. 

Omkring kirken i Râsted er der jfr. natur 
beskyttelseslovens § 19, en 300 m beskyttel 
seszone, hvori der ikke uden tilladelse fra 
amtsrâdet mâ opf¢res byggeri, der er h¢jere 
end 8~ m. 

Râsted er·i varmeplanen for Randers kommune· 
udpeqe t til naturgasforsyning. Det betyder,, 
at bygninger, der opvarmes med oliefyr, 
skifter til naturgas i den takt, deter 
forbruger- og virksomheds¢konomísk 
fordelagtigt. 

,Ny bebyggelse skal forsynes med naturgas. 
Der nedlagges forbud mod elvarme. 

Vandforsyning i Râsted by sker fra Râsted 
Centralvandvark, som ud over Râsted ogsâ 
forsyner omrâdet ved Bjerregrav Stationsby 
Svejstrup. 
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orsyning t .. Om~â~'ë:( ,h;;;; {ì-~~~r···E-LRÓ '~s f~;~~ningsoÌnrâde. 
' '' • !- , ' . :. ... : ~::- ·.'. .. ' ; • , ' t . ; 

Lokalplanen er omfattet af Randers Kommunes 
spildevandsplan. 

I spildevandsplanen er omrâdet BE 21.1 
frelleskloakeret, og omrâderne E 44.1, BE 21.2 
samt T 6 er separatkloakeret pumpe- station. 
Omrâde R 42 er ikke kloakeret, og omrâderne 
BE 21.3, BE 21.4, E 44.2 og E 44.3 er 
planlagt kloakeret med separatsystem. 

Regnvand ledes til Kousted A og spildevand 
purnpes til Centralrenseanlregget pâ Kristrup 
Engvej. 

0vrige lokalplaner i og ved Râsted. 

Lokalplan nr. 220 erstattes af nrervrerende 
lokalplan indenfor dennes omrâde. 

• I : ~ ' 

V 

1- 

Lo alplan nr. 220 

Lokalplan nr. 204 "Midtvejs" ornfatter omrâde 
BE 24 og er udlagt til blandet bolig- og 
erhvervsomrâde. Ornrâdet ber<t>res ikke af 
nrervrerende lokalplan. 

aJ:plañ rir/.'.·211 , ··.-. · .Lokalpl·an nr. 211 omfatter èt: .delomrâde.-af :'. 
. : "T.. nglíCÌ>Jy~j-.\._,Alm_etjnyt:-'\iBE 21:· og er udlagt. t'ï:'iJalmennyttig_ -bo~ig- _t 
· ti e b0Iiger11· • • • bebyggelse. Omrâdet ber<t>res· ikke a£ nrer..: 

vrerende lokalplan. 

Lo alplan nr. 204 

j' 

"'"" .. ~ .. .... . . 

.----f*' .... .,. - ' ~ 
,: .,r ·, - • ··- i, 

'. , ' 

li 

Form. 267G Ono B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 K!i!benhavn K 71 



08.06.9 

§ 1 

Matrike fortegnelse 

Delomrâ er 

Zonesta us 

LOKAL~LAN~S FORMAL 

Deter lÖkalplanen~ formâl: 

at bevare landsbyens karakteristiske tr~k - 
gadeforl¢b, bygningsdimensioner, beplantning 
o. lign., 

at give mulighed for en egentlig byudvikling 
til sâvel boligformâl som til erhvervsformâl 
samt eventuelle servicefunktioner. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

I henhold til planloven (lovbekendtg¢relse 
nr. 383 af 14. juni 1993) fastsrettes herved 
f¢lgende bestemmelser for det i§ 1 nrevnte 
omrâde. 

§ 1 Lokalplanens omráde 

Stk. l. Lokalplanen afgrrenses som vist pä 
kortbilag nr. 1 og omfatter f¢lgende matr. 
nre: 1~, 2!, 21, 2~, 2~, 2E, 2~, 3Q, 4~, 4!, 
4g, 4~, 4!, 4!, 4_!!!, 4g, 42, 4E,. del af l~~, 
11£, 11-ª, llg, . llh, .ll!, ll!, del af 12~, 13 
13!, 14aa, 14ab, 14Q, 14-ª, 14~,· 14!, 14g, 14 
14~, 14~, 14~, 14Q, 14g, 14~, 14!, 14~, 14~, 
14~, 14y, 14~, 14~, 14~, 15.9., del af 17~, ,;__1.7 
17~, 171, 18~, 18£, 18Q, 18Q, 18~, 18!, 18g, 
18~, 18!, 212, 21Q, 21~, 21!, 21g, 22£, 222, 
22d, 22e, 22f, 23c, 26a, 27a, 27b, 29a, 29a, 
29ab, 29af, 29~,-29ai-:- 29ak, 29an, 29~, 29 , 
29ar, 29as, 29at, 29au, 29av, 29ax, 29~, 29 re, ! 
29-ª, 29~, 29~, 29g, 29Q, 29E, 29g, 293;_, 29~, :30 • 
og 35 Râsted by, Râsted, samt alle ejendomm, 
der efter den 15. marts 1994 udstykkes fra 
nrevnte ejendomme. 

Stk. 2. Lokalplanen opdeles i delomrâdern 

I Blandet bolig og erhverv 
II Erhverv 
III Tekniske anlag 
IV Rekreativt omrâde 

Omrâderne er vist pâ kortbilag nr. l. 

Stk. 3. Lokalplanens omrâde er beliggende i 
byzone. 
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Bl ndet bolig og 
er verv (BE21) 

Ike generende 
vi ksomheder e 

- Er verv ( E 44 ) 

~ I e generende 
vi ksomheder 

Te niske anlœg (T 6) 
(k oak-pumpestation) 

Re reativt omrâde 
( 42) 

,\ I 
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D 2 

§ 2 Omrádets anvendelse 

..: ..... ~ ; 
Delomrâde,: I . ; • J . . \ 
Stk. l. Omrâdet mâ kun anvendes til blandet 
bolig- og erhvervsformâl. Inden for omrâdet mä 
kun indrettes bebyggelse til boligformâl og 
nœrmere angivne erhvervsformâl, som kan 
indpasses i·landsbyen uden sœrlige 
genevirkninger f.eks. mindre vœrksteder, 

· klinikker, servicevirksomheder, offentlige 
form~l samt lignende formâl som efter byrâdets 
sk¢n naturligt h¢rer hjemrne i omrâdet. 

Stk. 2. Der mä inden for omrâdet kun ud¢ves 
virksomhed som ikke eller kun i ubetydeligt 
omfang, medf¢rer generi form af st¢j-, luft 
og lugtforurening. 
Lige1edes mâ der ikke ud¢ves virksomhed, som 
fremkalder behov for parkering, der ikke er 
pÌads til pâ den pâgœldende ejendom. 

Delomrâde II 

Stk. 3. Omrâdet mâ kun anvendes til erhvervs 
formâl. Der mâ kun opf¢res eller indrettes be 
byggelse til eller. udf¢:r:~s . erhverv som f¢1.- _ 

': · ge'nde: Lettere· ind1,1s~ri;· lage;r- og vœrksted~- . 
_· :virksomhed, service- ._og _forretni~gsvir):c::;_orrrJ:).ed •. \'_ 
Byrâdet kan tillade, at der pâ hver ejendom 
opf¢res eller indrettes en bolig, nâr denne 
anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, 
partner eller anden person med lignende til 
knytning til virksomheden. 

;:¿ 
Stk. 4. Der mâ inden for omrâdet kun ud¢ves 
virksomhed som ikke medf¢rer sœrlige generi 
form af stct>j-, luft- og lugtforurening. 
Lìgeledes mâ der ikke ud¢ves virksomhed, som 
fremkalder behov for parkering, der ikke er 
plads til pâ den pâgœldende ejendom. 

Delomräde III 

Stk. 5. Omrâdet mä kun anvendes til offent 
lige forsyningsanlœg og andre tekniske anlœg 
(kloakpumpestation). 

Delomrâde IV 

Stk. 6. Omrâdet mâ kun anvendes til offent 
lige formâl (idrœtsanlœg med tilh¢rende faci~-. 
teter). è 

, .. ,,· - ·l!, ,_ ., • i. 
,, "'- 
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§ 3 

Suppler nde udstykning 

Nyt uds ykningsomräde 

§ 4 

*) Fod ote: 

i 
' .. ' ¡ 

. t 
D 

§ 3 Udstykning 

Delomrâde I 

Stk. l. I den eksisterende landsby mâ der 
kun efter byrâdets srerlige godkendelse i hve t 
enkelt tilfrelde, udstykkes nye grunde til 
boligformâl. 

Stk. 2. Matr. nr. 11 1 kan udstykkes i 
maksimalt ~ ejendomme. Der er dog mulighed .ºr·f 
alternative bebyggelsesformer f.eks. tilde 
lokalplanrammerne nrevnte brugerstyrede 
boligprojekter, hvor byrädet i det enkelte 
tilfrelde vil tage stilling til udstyknings- g 
bebyggelsesplanforslaget. 

Delomräde II 

Stk. 3. Inden for omrädet mâ grunde ikke 
udstykkes med en st¢rrelse, der er mindre e 
2.000 m2 excl. vejareal. 

Delomräde III og IV 

Stk. 4. Der mâ i princippet ikke ske 
yderligere udstykning. 

I 
I 
I 
I r 
! 
I 
! 

§ 1 Vej-, sti- og parkeringsforhold *) 

Stk. l. mndringer af landsbyens eksistere 
vej- og stiforl¢b mâ ikke finde sted. Byrâ 
kan dog give tilladelse til, at der kan 
foretages mindre reguleringer i forbindelse 
eventual etablering af vejlukning, stier, 
udk¢rsel, kantsten m.v .. 

de 
et 

Stk. 2. Der udlregges areal til udvidelse f 1 
Koldkildevej pâ strrekningen fra A - B, sâle es ¡' 

at vejen fâr en bredde pâ 7m. 
Udvidelsesarealet skal placeres som vist pâ I 
kortbilag nr. 2. I 
Vejen skal anlregges med en k¢rebane pâ 5 m' ¡' 

bredde og en rabat i hv:r side pâ lm. I 
I 
I 

I forbindelse med nyudstykninger ved 
Koldkildevej skal der efter·-vejlovgivnigens 
regler skeet for¢get vejudlreg pä den priva e 
frellesvej: Koldkildevej. 
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~e;ip;~f p~h<~>lf ·~~ '. / (' Stk. 3. /o~F s~~l pá : hver, ny bo?,.ig t".ind~ettes ·, . - · 
· ·.: ._." ., .i 11 • parkeringßär:ealer;_hil 2· biler.·_;; .. , · .... t - 

Hvor flere ejendomme udstykkes samtidigt, kan 
der alternativt etableres falles parkerings 
arealer. ·i dette tilfalde skal der altid 
etableres 1~ parkeringsplads pr. bolig. 

§ 

Jo 

§ 

~Be yggelsesprocent 

grunde Sm 

. . 
+. ( • \ ¡ • • 
:" ... , . ..~ 

. -:. : ·-=- J '. ";;:: '·. 

. en etage med ud 
telig tagetage 

By ning,sh¢jde:max 8, Sm 

·eae yggelsesplan· for de 
ny arealer mod ¢st 

Ar al, aer·_ friholdes 
£o bebyggelse 

Be ygge!sesproçent 

§ 5 Ledningsanlag 

El-ledninger ska! fremf¢res i jordkabler. 

. .. - . 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 

Delomrâde I 

Stk. l. Bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejendom mä íkke overstige 30. 

Stk. 2. Pâ smä grunde, i den eksisterende 
landsby, hvor bestemmelsen om maksimal 
bebyggelsesprocent hindrer udvidelse af 
bebyggelse, kan byrâdet, sâfremt hensynet til 
den omkringliggende bebyggelse og bybilledet i 
cf!_v:tig,t· gc¡,r d~t. mu],.igt i hvert:--enkelt tilfalde,; .' 
ti·11aäé 'en· mindre · overskridelse af den for: ·. · .. 
omrádet; 'galdende bebyggelsesprocent. · ,_ 

Stk. 3. Bygninger má ikke opf¢res med me+e 
end en etage med udnyttelig tagetage. 

Stk. 4.· Intet punkt af en bygnings ydervä!g 
eller tagflade má gives en h¢jde, der 
overstiger 8,5 ·mover terran. 

i'.\ 
-Stk. 5. Bebyggelse placeret pâ matr. nr. 111 
skal opfct,res efter en af Randers byrâd godkendt 
udstyknings-· og bebyggelsesplan 

Stk. 6. Det pâ kortbilag nr. 2 med sä!rlig 
signatur vi.ste areal skal friholdes for 
bebyggelse .. 

Delomräde II 

Stk._ 7. Bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejeñdom mâ ikke overstige 85, og det bebyggede 
_àreal mâ ikke overstige halvdelen af 
grundarealet. 

-·. 
1 ' .. - •• 

¡.· ' • 

l • ! ·\. 
. e ' ·./ 

~- ,. :.,.·_. r I .~ ·- . ( ¡ _' '·· .. - -. 
'·.:AJ .. 
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- max. m 

§ 7 

Yderva ge 

Tage 

Skiltn ng-reklamering 

*) Fod ote: 

I 
' 

· 1 
D 

! 
I • ! 

Stk. a. ,Intet punkt af en bY,gnings ydervïB 
eller tagflade rnâ gives en h¢jde, der 
overstiger·1o·rn over terrä!Jl. Byrâdet kan 
tillade, at en bygning eller dele af en byg 
opf¢res i st¢rre h¢jde, sâfrernt sarlige hen 
til virksomhedens drift eller indretning 
n¢dvendigg¢r det. *) 

Delomrâde III 

Stk. 9. Der kan opf¢res de for driften af 
rensningsanlïBg/pumpestation n¢dvendige 
bygninger. 

Delomrâde IV 

Stk. 10. Der rnâ inden for omrädet opf¢res de 
for idrœtsud¢velsen n¢dvendige bygningsanlœ 
(ornklrednings- og klubhus o. lign.) 

' _¡ 

¡· 
I 
' 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtr~den 

Delomräde I og IV 

S~k. l., Ydervœgge skal i hovedtrœkkene 
opf¢~es i teglsten og mâ kun fremstä som bl nk • 
mur i r¢dt tegl eller som vandskuret eller 
berappet mur. Garager/carporte má dog op£¢ es 
med facader i trœbeklaadning i farverne r¢d·, grº 
eller sort. 

Stk. 2. Tage skal drekkes med r¢dt vingete 1, 
grá b¢lgeeternit eller sort tagpap. Tage sk 1 
udformes soro symmetriske sadeltage, og 
tagfladernes vinkel med det vandrette plan 
skal vrere mellem 40 og 50 grader. Denne 
bestemmmelse galder ikke for garager, carpo te 
eller lignende. 

Stk. 3. Skiltning og reklamering mä kun f nd 
sted med byrádets tilladelse i hvert enkelt 
tilfœlde, undtaget herfra er dog skilte med en 
st¢rrelse pä indtil 0,2 m2, der má opsœttes i 
et eksemplar for hver bolig. 

. En del af omrâdet er omfattet af naturbesky 
telseslovens § 19 - 300 m fredningslinie 
omkring Râsted kirke. (Amtsrâdet skal inden fo 
dette omrâde gi_ve tilladelse til opf¢relse f 
bygninger, der overskrider det vandrette ~ 
h¢jdegrœnseplan pâ 8~ m). 
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§ 8 Ubebyggede arealer 

Delomrâde I og II 

Stk. l. De pâ kortbilag nr. 2 med srerlig 
. · signatur,1viste bev.aringsv;erd~ge ~~gn s_kal.J. " 
videst .mu l.Lq on,tfàng ·be~ares •.. 'J?e:p. má s_âledes.,. . 

. .. kun .fjernes ~beplantning efter ar)'[isning 'fra ·og, · · • i· 
godkendelse af Randers Kommune. . . . . . .. . 

Stk. 2. Beplantning og anlreg af de for 
omrâdet f;elles friarealer og beplantningsb;elter 
mâ kun ske i overensstemmelse med en af Randers 
kommune godkendt beplantningsplan, i princippet 
som vist pâ kortbilag nr. 2. 

Stk. 3. Ubebyggede arealer skal ved 
beplantning, befastelse eller lignende gives et 
ordentligt udseende, ligesom en passende orden 
ved oplagring af materialer, affald og lignende 
skal overholdes. 

Stk. 4. Langs omrâdernes grrense mod syd og 
syd¢st udlagges areal til et beplantningsbmlte 
af 5 meters bredde pâ egen grund, i princippet 
som vist pâ kortbilag nr. 2. 

Stk. 5. Ved udstykning af matr. nr. 11 1 
til boliger kan det i stk. 4 nrevnte 
beplantningsbalte undlades. Istedet skal der i 
havernes skel mod·det âbne land og mod ~~ 
e~entuelle fallesarealer plantes b¢gehakke. 

-. ' .... _' . - - . .._ - . ' 
• • t '. • ., 

· · Delomrade IV (:.: 
:• .. ' ' - 

' - . 
~- 

Stk. 6. Den pâ kortbilag nr. 2 med sarlig 
signatur yiste bevaringsvardige beplantning ti 
skal i videst mulig omñanq bevares. Der mâ '· 
sâledes kun fjernes beplantning efter anvisning 
fra og godkendelse af Rand~rs kommune. 

§ 9 Forudsretning for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

Stk. l. Ny bebyggelse mâ ikke uden byrâdets 
sarlige tilladelse, tages i brug f¢r der er 
etableret de i§ 8, stk. 2 og 4 nrevnte 
beplantningsbrelter, som vist pä kortbilag-nr. 
2. 

Stk. 2. Nye bygninger i delomrâde I, II og IV 
mâ ikke tages i brug f¢r de er tilsluttet 
naturgasforsyningen fra Naturgasselskab t·· 
Midt-Nord. ~ 

. . 'I 
'I 
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.L?>{alplan nr. 220 
op:imves 

D 7 

§ 10 Oph~velse af lokalplan 

Stk. l. Den af Randers byräd den 27. juni 
1989 vedtagne lokalplan nr. 220 "Râsted". 
ophreves for sä vidt angâr den del, sorn ornfattes 
af nrervarende lokalplan. 

§ 1.1 § 11 Vedtagelsespâtegning 

Sâledes vedtaget af Randers byrâd, den 15.8.1994 

Rf~,}!,:¿ ).ierr,_ 2~5 ~6. 1994 
l'e~ft~ 

. borgrnester 
• - \ ' t, ...... 

l· . ' 
I henhold tii § 27 i planloven vedtages 
foranstâende lokalplan endeligt. 

Randers, den 

~ 
KeldHüttel 

• t 

Denne lokàlplan begœres tinglyst pä matr. nr. 
la, 2i, 21, 2m, 2n, 2p,.·.2r, 3.Q, 4d, 4£, 4g,4h, 
4i, 41., 4m, 4n, 4Q,ï,.J.P.,,. Ll.a , ,llb, lld, llg, llh, 
lli, 111, 12a, 13a, î3i./: '14àa\,, _ 14ab, 14c, 14d, 
14 e , 14 f , 14 g , 14 h , 14 k: · 14m, 14 n , 14 Q, 14 q , 14 r , 
14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 14z, 14œ, 14¢, 15c, 17a, 
17h, 17.1., 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18£, 18g, 18h, 
18i, 21c, 21d, 21e, 2lf, 21g, 22b, 22c, 22d, 22e, 
22f, 23c, 26a, 27a, 27b, 29a, 29aa, 29ab, 29af, 
29ag, 29ai, 29ak, 29an, 29ap, 29aq, 29ar, 29as, 
29at, 29au, 29av, 29ax, 29ay, 29aœ, 29d, 29h, 
29m,. ?9n, .296, ·29p',, 29q, 29z, 29¢, _30 og 35 Rä 
sted By, .Rá s t.ed ;' i; henhold til §31,· stk • .2 i 
lovbekendtg¢reise nr. 746·af 16. àugÚst-1994' af 
lov om planlœgning. 
Sam~idig begœres. lokalplan nr.220, der er tinglysi 
den 31.8.1989 o.s., aflyst i tingbogen pä matr. 
nr. la, 2i; 21, 2m, 2n, 2p, 2r, 3Q, 4d, 4f, 4g, 
4h, 4i, 4.1, 4m, 4n, 4Q, 4p, lla, llb, lld, llg, 
llh, lli, 111, 12a, 13a, 13i, 14aa, 14ab, 14c, 
14d, 14e, 14£, 14g, 14h, 14k, 14m, 14n, 14.Q,14.l 
14q, 14r, 14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 14z, 14œ, 
14¢, 15c, 17a, 17d, 17h, 171, 18a, 18b, 18c, 
18d, 18e, 18£, 18g, 18h, 18i, 21c, 21d, 2le, 
21£, 21g, 22b, 22c, 22d, 22e, 22£, 23c, 26a, 
27a, 27b, 29a, 29aa, 29ab, 29af, 29ag, 29ai, 
29ak, 29an, 29ap, _29aq, 29ar, 29as, 29at, 29au, 
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Matr: 1 A M.t(. 
Râsted By, Râsted 

29ay, 29ax, 29ay, 29are, 29d, 29h, 29m, 29n, 
290, 29p, 29q, 29z, 29¢, Râsted By, Râsted. 

Randers Kommune, Teknisk Forvaltning 
den /.Z. ~~ 1995 

1·. 

L-L 
Harald v. Thomsen 
tekn. direkt¢r 

A 

Rette i: Randers 
Indf0rt de : 18,01,1995 
Lyst under nr.: 2333 - 23>1.f & 

2Yo.4 - 2S'ìg_ 

( /';i JJ:J¡~ lÎvC) ~ 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Oversigt over Vejdirektoratets projekter 
Vejdirektoratets projekter ornkring ejendornrnen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 23. februar 2023. 

o Rasted 

I 525 m. 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi· 

Signaturforklaring: 

C::J Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

lngen projekter neer ejendommen 

OBS: Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Deter vigtigt at gere opmœrksorn pâ, at 
buff eren IKKE angiver projektets geometri e lier udbredelse - del er a lene en buffer. der kan bruges lii at fremsage info om, om en ejendom ligger i 
nœrheden af et projekt. 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Veíforsyning ornkring rnatr.nr l 4af. Rästed By, Rä::ted 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 23. februar 2023. 

' 
e sty/e1~en for Òataforsyning og Effektivh 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fœlles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat fœlles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registrerei som veerende 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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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejíorsyrmg omkring matr nr 14d, Râsted By. Rasted 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 23. februar 2023. 

175 m. 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi- 

Signaturfor1<1aring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat failles 

0vrige (privat/almen/udlagt privat failles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier. som vejmyndigheden har registrerei som vairende hhv. offentlige, private failles eller 
private/almene/udlagte private fœlles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 

86 



Danmarks Miljiportal 
Data om milJ0c I Danrnarx Den 23-02-2023, kl. 08:26 

J ordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret pá de informationer, der er registrerei i den frellesoffentlige 
landsdrekkende database pà jordforureningsomrâdet, D Kjord. 

Attesten er baseret pá en s0gning om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsá begrebet 
"lokalitet", der kan drekke over fiere matrikler e lier eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsá grelder for matriklen. Se derfor pá 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bernres af lokaliteten. 

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

Der er segt pâ felgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Râsted By, Ràsted 

14af 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

Kort 
Placeringen af den saqte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsâ se om der er jordlorureninger i 
nrerheden af det seqte). 

-, ./ ,g;,';/ /'~ ~ '<_ N <;> A \- ----~ ---- _, / 
/ 

14'" . .,,, 

.,, ' '\ \ \ ,~ \ I ----~- 
- ---- ~- ------= ,,,I 

14Y 
!DTI 

\ 

\ 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvrerende ingen oplysninger om jordforureníng pá den págreldende 
matrikel. 

Matriklen er omfattet af omrâdeklassificering. Matriklen er fritaget for analysepligt ved jordflytning, 
idet jorden kan kategoriseres som uforurenet (kategori 1 ). 

Der er pá denne matrikel ikke igangvrerende pâbud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra omrâdeklassificerede og kortlagte a realer skai anmeld es lii Kommunen. 

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

• Udgâá Elter Kortloegnmg 

• lJdgeet F..- Kortlœgrnng 

• Jadfururen,ng. V2 

• FONuenc&et 

F 1 Nuanca-et 

.F2~1uanœret 

• Jadfururemng. Vt 

Lokafiseret (ualklaret) 

~ Pábud • Akbv 

~ Pâbud · leengerverende v1lkêr 

f7601 d29-915c-4d8c-86f3-c8688328bac4 
Side1af4 
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Danmarks Miljefportal 
Data om mrljaet I Oanrnark 

Danmarks Milj0portal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljóportal 
Data om nuljoot I Danmark 

Kontaktoplysninger 

Den 23-02-2023, kl. 08:26 

Region Midtjylland · · 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemaerkning 

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 findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortléegning. Disse lokaliteter kan f0rst lindes pá 
Danmarks Milj0portal nàr der er truffet afg0relse om kortl¡egning. 

Randers Kommune 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemaerkning 

Laksetorvet 18900 Randers 
randers.kommune@randers.dk 

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

Hvis din grund ikke er omfattet af omràdeklassificering i denne attest, kan 
del skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilg¡engelige pá 
Danmarks Milj0portal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www. m iljoeportal. dk 

f7601 d29-915c-4d8c-86f3-c8688328bac4 
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Danmarks Milj0portal 
Data 0;11 rmheet I Denmark Den 23-02-2023, kl. 08:26 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt pâ vidensniveau 1 (V 1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk vi den om aktivíteter pâ areale! e lier 
aktiviteter pá andre arealer, der kan have vreret kilde til jordforurening pâ areale!. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der g0r, at det med 
h0j grad af sikkerhed kan lregges lii grund, at der pâ areale! er en jordforurening at en sádan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pá mennesker og milje. 

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

Nuancering 
Nuancering at kortlregning pà V2, pâ baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udg0r eller kan udqere for den aktuelle 
anvendelse til boligformäl 

Udgäet Efter Kortléegning 
Forureninger, som har vreret kortlagt pà vidensniveau 1 eller 2, men som er udgâet at kortlaegningen 

Udgäet Fer Kortl¡egning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sâ de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har vœret vurderet om de skulle kortlregges som mulig forurenet (V1) men hvor tokaliteten frikendes pá 
baggrund at de hístoriske oplysninger. 

Omrädeklassificering 
Omráde, hvor jorden antages at vrere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassifíceres som 
udgangspunkt som omráde, hvor jorden antages at veere lettere forurenet. Oplysning om omràdeklassíficering stammer fra en 
tegning af matriklen pá kort. I enkelte til frelde kan unejaqtlqheder eller rendringer í matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pávirker informationer om omrádeklassifícering herpá. Hvis attesten indeholder 
oplysning om omrádeklassifícering, inkl. analysefrie omráder, som forekommer ukorrekt, sà kan du fà et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangvéerende päbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et pábud efter jordforureningsloven. Del kan veere enten et aktivt pábud eller et pâbud, hvor 
der alene er lrengerevarende vilkár (f. eks. belregning e lier monitering). Nâr et pábud er hell opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pábud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtg0relse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pábud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om pâbud efter andre hjemler og pâbud. som er meddelt tidlígere, nár de er igangvrerende. 

Danmarks Miljepcrtal. Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljiportal 
Data om nuljeet I Da-irnark Den 23-02-2023, kl. 08:26 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baserei pâ de informationer, der er registrerei i den faellesoffentlige 
landsdaekkende database pá jordforureningsomrâdet, DKjord. 

Attesten er baserei pá en seqninq om en specifik matrikel. I atiesten bruges ogsâ begrebet 
"lokalitet". der kan daekke over fiere ma tri kier e lier eventuell en mindre del af en matrikel. Der er fiere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nedvendiqvis ogsâ gaelder for matriklen. Se derfor pá 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der bernres 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. 
Bemaerk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er s0gt pá folgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Râsted By, Râsted 

14d 

Region Midtjylland 

Randers Kommune 

Kort 
Placeringen af den seqte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsâ se om der er jordforureninger i 
naerheden af del seqte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 
Region Midtjylland har for nuvaerende ingen oplysninger om jordforurening pá den pâgaeldende 
matrikel. 

Matriklen er omfattet af omrâdeklassificering. Matriklen er fritaget for analysepligt ved jordflytning, 
idei Jorden kan kategoriseres som uforurenet (kategori 1 ). 

Der er pà denne matrikel ikke igangvaerende pâbud efter jordforureningsloven. 

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

• Uclgaet E Iter K011Jœg111ng 

• Udg,,et Fer Kortl•egmng 

• Jordforureo1ng. V2 

• FONU811ceret 

Fl NuMceret 

.F2Nuanœret 

• Joróforuren.ng. VJ 

Lokafiseret (uafldaret) 

~ Pábud - Aktiv 

~ Paood - lœngerv•rende v1lkar 

Danmarks Mlljeportal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Milj0portal 
Data om mrl¡0et I Denmark 
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Danmarks Miljiportal 
Data om milJ0et I Danrnar 

Kontaktoplysninger 

Den 23-02-2023, kl. 08:26 

Region Mîdtjylland 
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 findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 
forbindelse med kortléegning. Disse lokaliteter kan tarst findes pá 
Danmarks Milj0portal nâr der er truffe! afg0relse om kortlregning. 

Randers Kommune 
Adresse 
Mail 
Web 
Bem;erkning 

Laksetorvet I 8900 Randers 
randers.kommune@randers.dk 

http ://www. rande rs .dk/F ro nt End .aspx?id =57 84 
Hvis din grund ikke er omfattet af omrâdeklassificering i denne attest, kan 
det sky1des at din kommune endnu ikke har gjort data tilgarngelige pà 
Danmarks Milj0portal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Milj0portal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljzïportal 
Data om rruhoet , Dan ar' Den 23-02-2023, kl. 08:26 

Bilag 

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

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der qer, at det med 
he] grad at sikkerhed kan la:igges til grund, at der pá area let er en jordforurening at en sádan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning pá mennesker og milj0. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortleeqninq. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis y¡ere historiske oplysninger vedrnrende tidligere aktiviteter pa en grund eller 
oplysninger om fund at forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang at ek.sempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortl¡egning at en grund eller i en status som "Udgáet íer kortla:igning" 

Nuancering 
Nuancering af kortla:igning pa V2. pà baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udqer eller kan udqere for den aktuelle 
anvendelse til boligformál 

Udgâet Etter Kortléegning 
Forureninger, som har vane! kortlagt pà vidensniveau 1 eller 2, men som er udgáet af kortl<Bgningen 

Udgâet F0r Kortlœgning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sà de ikke bliver kortlagt som forurenet {V2). Desuden findes der lokaliteter i 
denne kategori, hvor det har vreret vurderet om de skulle kortleeqqes som mulig forure net (V 1) men hvor lokalíteten frikendes pá 
baggrund af de historiske oplysninger. 

Omrâdeklassificering 
Omráde, hvor jorden antages at v¡ere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone k.lassificeres som 
udgangspunkt som omráde, hvor jorden antages at vœre lettere forurenet. Oplysning om omrádeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen pá kort. I enkelte lii fa:ilde kan un0jagtigheder eller a:indringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og pávirker informationer om omrádeklassificering herpà. Hvís atiesten indeholder 
oplysning om omrádeklassificering, ink.I. analysefrie omráder, som forekommer ukorrekt, sä kan du fà et overblik over matriklen 
pá http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

lgangvœrende pábud - JFL 
Areal. hvor kommunen har meddelt et pàbud efter jordforureningsloven. Del kan vœre enten et aktiv! pábud eller et pàbud, hvor 
der alene er la:ingerevarende vilkár (f. eks. belregning e lier monitering). Nár et pàbud er hell opfytdt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skai oplyse om pâbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtg0relse om 
indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. pábud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om pábud efter andre hjemler og pábud, som er meddelt tidligere. nár de er igangva:irende. 

Danmarks Milj0portal, Nyropsgade 30, 1780 Kebenhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Resumé 

Tingh0jvej 13 
8920 Randers NV 

Rapport k0bt 2312 2023 
Rapport f1Brdig 23/2 2023 

~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Over bl tk arbejdsredskab tor den protessione11e bruger 

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

.. Tingh0¡ve¡ 1 :l. 8920 Randers NV 
.... 01859S 

.. Ral1t1ers Kommune 
1 

.... 2 
.2 

..... 1 
........ BeboelseseJendom 

. .. Privatpe,soner euer mteressentskab 
. fntl1ggen,Je enfam1l1ehus 

... 3762 m' 
. 179 m' 

.. 121 m' 
87 m' 

. 4 

Bygninger 
BBR-meddelelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja. se bilag 
Energimœrkning ë1endùfr,men r1ar 1kke ooget energ1mèE,rke 
Tilstandsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja. se b1lag 
Elinstallationsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Byggesag. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . NeJ 
Byggeskadeforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Olietanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja 
Fredede bygninger NeJ 
Flexboligtilladelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . NeJ 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) . . . . . . .. . . . . . 2 963 kr 
Ejendomsskattebillet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja. se bilag 
lndefrysning at grundskyldsstigning.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Ejendoms- og grundvœrdi. ......................................•....................................... 870 000. kr 
Vurderingsmeddelelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ja. se bllag 
ForfaJden gœld tif kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. Ja. se b1lag 
Huslejenœvnssager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... NeJ 
Arbejderbolig. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 
Jordrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Ne¡ 
Statstilskud efter stormfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . NeJ 

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

.... Bvzone 
···················· ··············. ... . ..... Ja 

................ .. NeJ 
. ········ Ja 

.................................................................. Ja 
········· .. . Ja 

....................... .. .. . .. Ja 
. Se b1lag 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeJ. se bilag 
................. . Ne¡ 

....................................................................... Nej 
............... . ... Ne¡ 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle añebsfornold. . A fl0b lii sptldevands torsyrnngens renseanla,g 
Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen. . Ne¡ 
Päbud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Medlemskab at spildevandsforsyning. . . . . . . . . Ne¡ 
Aktuel vandforsyning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privat vandtorsyrungsanlzeg 
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanl.:eg pä ejendommen . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 
Grundvand - Drikkevandsinteresser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ja 
Grundvand - Felsomrne indvindingsomräder Ja 

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

. ... Ja. se bllag 
.. Ne¡ 

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

Natur, skov og landbrug 
Fredskov .. . .. Ne¡ 
Majoratsskov.. . .. Ne¡ 
Beskyttet natur .... Nej 
Internationale naturbeskyttelsesomräder . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nej 
Landbrugspligt . . . . . . . . . . . . . . Ne¡ 

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

Rapport-O: d07d768f·5b51-489d-b1 fe-bb43b&:ddea4 
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~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Skovbyggelinjer 
S0- og âbeskyttelseslinjer. 
Kirkebyggelinjer.. . . . . . . . . . . . . 
Klitfredningslinje .. 
Strandbeskyttelseslinje 
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~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 
Tlngnejve] 13, 8920 Randers NV 
Ejendommens adresse: .... 

Ejendomsnummer 

Kommune: ..... 

...... T1ngh01ve1 13. 8920 Randers NV 

.. 018595 

. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . Randers Kommune 

Antal samlet fast ejendomme: . 

Antal matrikelnumre: 

. ... I ì 
. . 2 ,~ 

Antal bygninger: . 

Antal enheder: 

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

. 2 

Ejertorhold:. 

Anvendelse:. 

Samiel grundareal: . 

. Pnvatpersoner <èller mreressentseab 

..... Frnliggende enfamiher,us 

. 3762 m> 

.. 179 m' Samiel bebygget areal: ..... 

Samiel boligareal: 121 m' 
Samiel erhvervsareal: .. 

Samiel anta! vrerelser: 

. 87 m' 

..... 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 14af Rásted By, Rásted 
Matr.nr. 14d Rásted By. Rásted 

Rapport -ID: d07d768f -5b51-489d-blfe-bb43b8cddea4 
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OBS. Ejendomsdatarapporten enderstetter pt ikke 
de nye eJe'ìdomsvurderinger üerror er teks ter og 
ordfofklar•nger i rapporten og dens bílag ikke tilpasset 
de nye vurdennger 8hvervss tV!'elsen arbe¡der pá at 
udviltle en 1ntegr anon sáíedes de 1ye vurderinger oliver 
en del af ejendornsdatarapporten. lndtíl dette er afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderìnger pa httosJ/ 
www.vurderingswrtaien.dk/ särremt disse er l:Jlevet frigivet 
at Vurderlngsstyrelsen. La?s mere om processen pâ httpsJ/ 
www_vurdstdk/nyheder/tre-vigtige-breve/. 

For eieodomme med de nye etendomsvurderinser vil der 
fr Pm gel 1ngen vurœ,irig registreret· 1 raooortens resumé og 
den senest¡; ·gam¡e· vuroeríngsmedde!else yil íremgä som 
l.liía& 

Rapport-ID: d07d768f-5b51-489d-b1 fe-bb43b8cddea4 
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lndhold 
Dette afsnît indeholder alle svar i e¡endomsrapporten. 

Resumé . . 4 

Uddybning af enkelte svar 

Bygninger 
Olietanke .. 

....... 8 
. ... 8 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) .. 
Ejendoms- og grundvaerdi 
Forfalden gœld lii kommunen. 

.... 8 
. ... 8 

g 
··········································· 10 

Planer 12 
Zonestatus 
Lokalplaner .. 
Kommuneplaner . 
Spildevandsplaner. . . . . 
Varmeplaner 
Varmeforsyning . 
Vejdirektoratets projekter .. 

········································································ 12 
. 12 

. .. 14 

. .. 18 
.... 19 

. . 20 
. 21 

Spildevand og drikkevand .22 
Aktuelle añobsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Ak1uel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Grundvand - Drikkevandsinteresser 23 
Grundvand - Folsomme indvindîngsomräder. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Jordforurening. . 24 
Omrädeklassificering . . 24 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Kirkebyggelinjer 

... 24 
........... 24 

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

······· 26 
. .. 26 

. 26 

F0lgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen 
• Tilstandsrapport 
• Ejendomsskattebillet 
• Vurderingsmeddelelse 
• Forfalden gœld til kommunen 
• Vejforsyning 
• Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
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Rapport Kobl 23/2 2023 
Rappo<1 fa;rdig 2312 2023 

Resumé 
Bygninger 
BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

....... kt. ~e b1:a~ 

Energimaarkning 
Hvad er ejendommens energimaarke? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendomrnen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Byggesag 
Er der igangvœrende byggesag for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. I~. :,e' r,1lôg 

. f-Jo, 

. t-l'é:, 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger pà ejendommen, som er dœkket af byggeskadeforsikring? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Olietanke 
Er der reg1streret oplysninger om olietanke pá ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger pà ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

.. Ne¡ 

... Ja 

..NeJ 

Flexboligtilladelse 
Er der registrerei ftexboliger pà ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

.. NeJ 

0konomi 
Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning pà ejendomrnen? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

... 2%3kr 

.. .. Ja se b1Jag 

.. ... Me¡ 

Ejendoms- og grundvaardi 
Hvad er ejendommens vœrdi ifolge den offentlige vurdering? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

................... 870000. kr 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? J0 ,e b1lag 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Forfalden gaald til kommunen 
Er der utinglyste gaildsposter/garantier/restancer lii kommunen, der hœfter pá ejendomrnen og dermed 
overtages af koberen?...... .. Ja. se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 
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Bemœrk. Som u<lgangspunkt omfaucr oplysuutgcu ikkc tortnnsbercmgcr g.eld ti! forsynmgssclskabcr. 

Huslejena,vnssager 
Er der registrerei én eller fiere huslejena,vnsager eller ankenœvnsager for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

... Ne¡ 

Jordrente 
Er ejendommen pàlaqt jordrenteforpligtelse?. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud ti! oprydning eller gentilplantning al skov efter stormfald? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. ..... r-le, 

...... Ne¡ 

Planer 
Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse ti! ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

........ rJe_, 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. ..... la 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenter en spildevandsplan? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. la 

Varmeplaner 
Foreligger der varmeplaner for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

la 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i omrâdet omkring ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende na,r Vejdirektoratets projekter? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

... Ja 

............... s~ b1lag 

. .. Ne¡. se bi lag 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenfor hovedstadsomrâdets transportkorridorer? NeJ 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenter arealreservationen for Baltic Pipe? Ne¡ 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Landsplandirektiv 'Udviklingsomräder' 
Er ejendommen hell eller delvist beliggende indenter et udviklingsomrâde? ... 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. .... Ne¡ 
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Spildevand og drikkevand 
Aktuelle aflobsforhold 
Hvilke afiobsforhold er der registrerei for ejendommen? ..... I\ 'l0t, til spildevantJs \1rs•w,nger>s rense.:;11iëP5 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen 
Er der registrerei tilladelser vedr. spildevandsforhold pà ejendommen? .. 
Oplysninger er mchentet d. 23. februar 2023 

Pâbud vedr. spildevandsforhold pà ejendommen 
Er der registrerei pábud vedr. spildevandsforhold pâ ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registrerei medlemskab al spildevandsforsyningsselskab pâ ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. ... ll"J 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registrerei for ejendommen? P11vat var,d'orsv1111,¡;:s-,rlcPg 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Pâbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanl;;eg pâ ejendommen 
Findes der pà ejendommen vandindvindingsanlœg.i-boringer. hvortil der er udstedt pàbud eller givet 
kogeanbefaling? . . .. Ne¡ 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et omrâde med drikkevandsinteresser? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. Ja 

Grundvand - Felsornme indvindingsomräder 
Er ejendommen beliggende i et f01somt indvindingsomráde? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. .... Ja 

Jordforurening 
Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. . . la. ,P b,lag 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Omrâdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et omrâde klassificeret som lettere forurenet? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Ne¡ 

. Ja 

Pâbud iht. jordforureningsloven 
Er der pà ejendommen registreret pábud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)? . t,leJ 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov 
Er ejendommen pâlagt fredskovspligt? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. .... Ne¡ 

Majoratsskov 
Er der noterei majoratsskov pà ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

.Ne¡ 
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Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlob pà ejendommen?.. . NP 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 
Dc takuxkc forhold pá arealet afgor. om Jct cr bcskyuct e lier ej. Rcgistrcnngcn er dcrfor v cjledcndc Sc appendix for 
yderligcrc information. 

Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesomrâde pà ejendommen?. . .. r-Je 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pâlagt landbrugspligt? ... 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. .. í•le1 

Fredede fortidsminder, bygge- cg beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registrerei fredede fortidsmindertfortidsmindebeskyttelseslinjer pá ejendommen? N-', 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger pá ejendommen? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .... 
Oplysninger er indhentet d. 23. felbruar 2023 

So- og ä.beskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en s0- eller ä.beskyttelseslinje? 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? . 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? .. 
Oplysninger er indhentet d. 23. februar 2023 

. lle: 

. ....•• ~-JP1 

. rie· 

.. Ja\;,.- 

. Ne¡ 
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Bygninger 

Olietanke 
Er der registreret oplytrunger om olietanke pâ ejendornrnen? 
Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgmelsen (BEK 
724/2008). 

For enhver olietank pá en ejendorn, skai der indberettes oplysninger til kommunen. Dette 
gé'81der uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er slejfede. Nàr en olietank slojfes. 
kan den enten forblive pá siedet eller fJernes. Der er fastsat regler om hvomàr en olietank skai 
sleiíes, herunder slojfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en 
olietank skai slojfes 

Olietankene vil typisk veere registrerei med oplysning om fabrikations og etableringsâr. en 
rœkke tekrnske data samt oplysning om evt. renovering og/eller slojfning. Oplysningeme 
registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller 
bruger indsendte tankattest. Det bernaarkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv 
er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke. der er ijemet fra 
ejendommen. 

Hvis der er svaret 'Ja' lii at der er registre! olietanke pâ ejendommen. men den enkelte 
olietank ikke er vìst i E¡endomsdatarapporten. fremgär detaljerede oplysninger om olietankene 
af BBR-meddelelsen. 

Oplysninger vedr. olietanke er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 

Olietank 

Nummer for teknisk anlœg .. 

Etableringsär ... 

Storrelsesklasse 

Placering .... 

. . . . . . . . . I 

197() 

.. Lncer 6CHJC 1 

......... lnd~nd0rs 

lndhold .. M,neral~ke c;lieprodukte, (Oi1e0;1nkbelér,d-g0relsens §S. nr I 3) 

Matr.nr. 14af Rasted By, Rasted 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed 

Kontaktoplysninger - forl<larng 

... Kommunen 

.. Kontakt egen kommune 

0konomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skai der beteles i ejendornsskat for ejendornrnen? 

Ejendomsskat opkrœves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats al 
den !aveste al de to seneste grundvœrdiansœttelser. Promillesatsen varierer afhœngig 
af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgä grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige dœkningsbidrag. 
BEMA:RK: Hvis vurderingsejendommen bestâr af arealer beliggende i flere kommuner. 
skai der for at fä et fuldstœndigt overblik ogsä bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrœvningsejendommene i de 0vrige kommuner. 

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 23. februar 2023 

Side 8 af 30 
104 

2 953 kr 

.. 'ª 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tinqhejvej 13 
8920 Randers NV 
Rapport Kobl 23,2 2023 
Rapport fasrdlg 2312 2023 

Skatteâr .. 

Kommune .. 

Grundskyld .. 

Grundskyld af vœrdi af skovbrug/landbrug .. 

Grundskyld af vœrdi af stuehus .. 

Dœkningsafgift. erhvervsejendomme ... 

Dœkrnngsafgift af forskelsvœrdi. . 

Dœkn1ngsafgift af grundvœrdi. . 

Da:ikningsafgift af qrundvœrdi (statsejendomme) .. 

Skat ialt. 

.. 2 qt,3 :n kr 

. ...... ·, kr 

Kontaktoplysninger 

Adrmrustrauv myndighed Kommunen 

Ejendoms- og grundvœrdi 
Hvad er ejendorrmens vaerd1 ,folge den offentlige vorcenng? . 

Vurderingsstyrelsen fastsestter separat ejendomsva:irdr og grundvairdi for alle e¡endomme, 
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet âr. men en e,endom kan 
ogsà vurderes i metlemäret, hvrs der er sket vaesentlige aendringer. 

Fra andel halvâr af 2020 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov 
(ejendomsvurderingsloven), hvor e¡endomsvaerdi og grundvairdi overordnet fastsœttes tri 
den kontantvaerdi, som en e¡endom forventehg kan opná I fri handel. under hensyntagen 
ti! alder. storrelse. beliggenhed og ovnge karakteristika. Den fastsatte vairdi er ikke den 
eksakte handetspris for en ejendom. men svarer ti! et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg af sammenlignetige ejendomme i nairomrádet, justeret for sœrlige karaktenstika ved den 
vurderede ejendom og ornqivelserre, 

Ejendomsvaerdi er vœrdien af ejendommen som hethed, dvs. den samlede vairdi at 
grundareal og de bygninger. der er opfort pâ grundarealet. EjendomS'lairdien anseettes ud fra 
e¡endommens sterrelse. fremtrœden og prisforholdene pä vurderingstidspunktet. 
Grundvaerdi er vaerdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive vœrdien af eventuel 
byggemodningsarbejde) under forudsaetning om. at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i ekonornisk henseende. 

lndtil det nye ejendomsvurderingssystem tages I brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen 
som h1dtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der atsœt i 2011-vurderingen 
med fastsat nedsaettelse (rabat). 

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundvœrdi er indhentet d. 23. februar 2023 

Vurderingsâr ... 

Dato for seneste vurdering eller a:indring 

Ejendomsva:irdi.. 

Grundveerdi 

Fradrag ... 

Stuehus qrundveardi 

Stuehusvœrdi . 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndrghed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurderingsstyrelsen 
Kontaktoplysninger - forklarrng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ny 0stergade 9-11 4000 RoskJlde 
Telefonnummer.. .. .. .. ... .. . .. .. ..... 7222 1616 
www adresse.. . . https://www.vurdst.dk/ 
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Forfalden g~ld til kommunen 
Er der utinglyste gœldsposter/garantier/restancer til kommunen, der ha2fter pa 
ejendommen og der med overtages af keberen ì_. 

Bernœrk: Som udgangspunkt omfatter oplysrnngen ikke fortnnsberettiget g¡:eld lii 
forsyningsselskaber." 

Her fremgär evi. forfalden fortrinsberettigel gœld lii kommunen, dvs greld der hœfter pá 
e¡endommen, og derfor overtages af evi. kober 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i fiere kommuner, skai der ogsà beslilles 
e1endomsdalarapporter for opkrœvningsejendommene I de andre kommuner. 

Ved JA lii forfalden gœld 
Hvis der er registrerei fortrinsberettigel forfalden greld pà e1endommen. kan kommunen have 
päbegyndt at inddrive gœlden. I den forbindelse kan der pälobe yderligere omkoslninger i 
forbindelse med 1nddrivelsesforretrnngen. Storrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdl , 
E1endomsdatarapporten, men kan fás ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkoslrnnger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i nceste kalenderàr bor rapporten iornys e/ter nytàr. Hvis fomyelsen ikke 
indeholder gœldsposler fra den nye ejendomsskattebillet. bor kommunen kontaktes. 

Vedr. beleb sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der lages forbehold for evi. inddrivelsesomkoslninger. der hœfter pä e1endommen. Oplysning 
fás ved kontakt til SKAT lnddnvelse. 

EJENDOMSSKA T 1 og 2 halvär 
I starten af 1. og 2. halvàr kan det fremgá af e¡endomsdatarapporten. at der forfalden greld 
pâ ejendommen. se!vom den rettidige indb.dag for ejendomsskal o.lign. IKKE er overskredet. 
Probleme! opstàr, hvis forfaldsdatoen ligger F0R sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. forfalden gœld til kommunen pá e¡endommen er indhentel d. 23. februar 
2023 

Er der forfalden ga:,ld pà ejendommen? .. 

Forfalden ga:,ld i alt.. 

Gœlden er opgjort pr .. 

. .. Jrl 

.Ja 
.......... 3 Ll98 13 kr 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .. 

Er der renter. der er overtert til ESR og der/or ikke er medtaget i opgorelsen 

Forfalden gœld bilag .. 

.. 130.c 2r123 

19-(ILl 2'123 

. 1·1e1 

.............. Se b1lag 

Ga2ldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Krav i alt vedrorande denne gœldstype ... 

Ga2ldsposter vedr0rende: Renovation 
Krav i alt vedrerende denne gœldstype .. 

Ga2ldsposter vedr0rende: Rottebeka2mpelse 
Krav i alt vsdrerende denne gœldstype .. 

.. I 481.69 kr 

.... I 677 :, I kr 

.......................................... 50.46 kr 
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Gëeldsposter vedrnrende: Gebyr 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype ... ............ ¿• '.1)1) k, 

Gëeldsposter vedrnrende: Renter 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype .. ............................................ 128<1 kl 

Gëeldsposter vedrnrende: Renter 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype .. ........ 2c,68~r 

Gëeldsposter vedrnrende: Afsavnsrente 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype. . . . . (1 k, 

Gëeldsposter vedrnrende: Boligopv.lov boligforhold § 19 
Krav i alt vedmrende denne ga,ldstype . ........ 0 Kí 

Gëeldsposter vedrnrende: Byggesagsgebyr - tilladelse 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype .. ......... ü kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Lan til grundskyld 
Krav i alt vedrerende denne ga,ldstype .. ...................................................... O kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Pumpelag 
Krav i alt vedrarende denne gœldstype ... ........................................ O kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Skorstensfejning 
Krav i alt vedrerends denne gœldstype. . . .................... O kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Vejvëesen, faktura 
Krav i alt vedrorende denne ga,ldstype .................... O kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Renholdelse af veje 
Krav i alt vadrersnds denne ga,ldstype .. . O kr 

Gëeldsposter vedrnrende: Retsafgift - bogf0res straks 
Krav i alt vscrerenos denne ga,ldstype .. . O kr 
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Gëeldsposter vedrnrende: Underret.gebyr-bogfares straks 
Krav i alt vedrorende denne gaaldstype .. 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratív mynd1ghed .. 
Konlaktoplysninger - forklanng .. 

. Kommunen 
. Konlakt egen kommune 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? 

landet er opdelt i 3 zoner· by- og landzoner og sommerhusomráder. Der gailder forskellige 
regler alt afhaangig al hvilken zone. der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sommerhusomräder fremgár af planlovens § 34. 

Oplysninger vedr. zonestatus er 1ndhentet d. 23. februar 2023 

Zonestatus: Byzone 

Matr.nr. 14af Rästed By, Ràsted 

Andel al rnatrikel dalkket af zonen .. 

Matr.nr. 14d Ràsted By, Rästed 

Andel af rnatrikel da?kket af zonen .. 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndtghed. 
Kontaktoplysninger - forklanng ... 

. Kommunen 
........ Konlakl egen kommune 

................... IQ( :v_. 

Lokalplaner 
Foreligger der lokal planer el Ier lokal plan fors lag for ejendommen? . 
Bemaark, at oplysningen omfatter bäde vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. 

Lokalplaner, vedtagne 

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et besternt, 
afgramset omräde rnä benyttes eller et projekt konkret skai udtores. 

Oplysninger vedr. lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 23. februar 2023 

Lokalplan: Landsbyen Rasted li 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommune. 

Navn pa plandistrikt. . 

Planstatus .. 

Dato for offentliggerelse al planforslag 

Dato for vedtagelse af plan ... 
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Dato for ikrafttrœdelse af plan . 

Genere! anvendelse ... 

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

.' '¿ I :l'J4 

.... 8L.111L1el ':l,1118 ,1.;: erhver, 

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

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

Zonestatus .. 

Link til plandokument. . 

. ..... Ja 

fi, Z"ll" 

. Link 

Har planen en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse. omfang og udstykning? ~Je, 

Andre bestemmelser: 

Anden bestemmelse 

Specifik anvendelse: Boligomráde 

Specifik anvendelse .. 

Specifik anvendelse: Erhvervsomrâde 

Specifik anvendelse . 

Specifik anvendelse: Omráde til offentlige formâl 

Specifik anvendelse ..... 

Matr.nr. l 4af Râsted By. Râsted 

Andel af matrikel dalkket at plan 

Matr.nr. 14d Rästed By, Rásted 

Andel af matrikel œekket af plan .. .................... I.JO Y, 

Delomráde I 

Delomrädenummer 

Genere! anvendelse .. 

Erdet sand!. at zonetilhmsforholdet ikke reguleres af delomrâdets bestemmelser?.. . Ja 
Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delomrädets bestemmelser?.. . NºJ 

Erdet sandt. at omrädeanvendelsen ikke reguleres af delomrádets bestemmelser?.. . . tle1 

Zonestatus for delomràdet.. Bvzone 

MaksimaJ bebyggelsesprocent. . 

Maksimalt antaJ etager .. 

Maksimal bygningshojde .. 

.... 'JO lt 

. I 5 

. 85111 

Har delomrädet en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykrunq". NPJ 

Andre bestemmelser: 

Anden bestemmelse .... Skilto/facaoe regulering 

Specifik anvendelse: Boligomrâde 

Specifik anvendelse . ................................................. Bougomr ade 

Specifik anvendelse: Erhvervsomrâde 

Specifik anvendelse .. ............ ErhvorvsDrnráde 

Specifik anvendelse: Omráde til offentlige formal 

Specifik anvendelse .. . Omràde til (•fferitlige formal 
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Matr.nr. 14af Râsted By, Rästed 

Andel af matrikelnummer dœkket af delomrádet. . 

Kontaktoplysninger 

Aorruustratv myndighed. 
Kontaktoplysrnnger - forklanng .. 

Kommunen 
. Kontakt egen kommune 

.. ...... I H) v, 

Lokalplaner, forslag 

Se forklaring under "Lokalplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr lokalplaner. forslag er mdhentet d. 23. februar 2023 

Kontaktoplysninger 

Adrnrustratv myndighed. .. Kommunen 

Kommuneplaner 
Komrnuneplaner .. 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en periode pà t 2 ár og fastkEgger de overordnede rnál og 
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, bàoe i byeme og i det àbne land. 
Kommunalbestyrelsen skai lobende revidere kommuneplanen. 

Kommuneplanen ucqer rammen for udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for 
behandling at en rœkke sager, herunder den konkrete administration i det àbne land og 
anseqnìnqer om byggetilladelse. 

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. ldet de fastsœtter rammebestemmelserne for 
cJelomräderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
- bebyggelsens storste hojde 
- og andre sœrlige hensyn -Fx bygningsbevaringshensyn 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 23. februar 2023 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 
Planens navn .. 

Kommune .. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato For ikrafttrœdelse af plan . 

Unk ti! plandokument. . 

Matr.nr. l 4af Rästed By, Rästed 

Matr.nr. 14d Rästed By, Rästed 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ... 
Kontaktoplysninger - forklaring 

. ... Kommunen 
.... Kontakt egen kommune 
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Kommuneplaner, torslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, forslag er mdhentet d. 23. februar 2023 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaling under "Kommuneplaner, vedtagne· 

Oplvsnmqer vedr. kommuneplanramme, vedtaget er mdhentet d. 23. februar 2023 

Kommuneplan: Rasted 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommuneplanid pà den kommuneplan, rammen vedmrer .. 

Navn pa plandistrikt .. 

Planstatus 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttréedelse af plan 

Genere! anvendelse .. 

Fremtidig planzone ... 

.. RilSi"iJ 

. .. 4 0/ 8f: I 

~i7 l f., l 78 

. ... ÜtS!flkt 1 

. · 4 05.z,·2; 

... 2? (it,¿¡)¿ i 

. .. 8Jar,Jet t,cl'g o~ erhve,1 

. .....•............. ß\Z<li1E' 

Er det sandt. at bebyggelsesomfang ikke regulares af planeos bestemmelser? 

Maksimal bebyggelsesprocent. . 

Hojeste andel af grundarealet, der rná bebygges .. 

Maksimalt antal stager. 

Maksimal bygningshojde ... 

Minds! tilladte miljoklasse. 

Maksimalt tilladte miljoklasse .. 

. ..... 3C ·t, 

.. 'IO*' 

. ... ¿ 

. ... 85 'ïl 

. .••••• 1 

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

Notat om omrädeanvendelsen ... 8olig- 
erhvervs- ,ig oíferitlige íorrnàl Der kan desu,J.:.n <>•at,ter;c.s mindre Du 1kki>r omra,J,,t 

Nota t. andel ... De tadt,andel 
D"r rnaks11nale b1u,toe,ageareal 101 do>n -:nkelte but1k tor "tenr,oidsv1s :Jagltgva,e O¡.c uovalgsvarebu11kker 
r-,¿j 1kk.2 oveisnge 800 rri2 og 500 ~12 Samlet b1unoeëageare,11 ·il Dut1ksformài iokalcenter2, I :,Oû rr•2 

Link til plandokument. . . .. Unk 

Specifik anvendelse: Lokalcenter 

Specifik anvendelse .. . . t.okaìcenter 

Specifik anvendelse: Butikker 

Specifik anvendelse .. . 8ut1kke1 

Specifik anvendelse: Ornráde til offentlige formal 

Specifik anvendelse .. ..... J1rnàde til offen1l1ge fo1mál 

Specifik anvendelse: Erhvervsornràde 

Specifik anvendelse ..... ...... E rhvervsomáoe 

Specifik anvendelse: Boligornrâde 

Specifik anvendelse ... . Boligomr áde 

Matr.nr. 14af Râsted By, Râsted 
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Andel af matrikel deskket af plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Matr.nr. 14d Rästed By, Rästed 

Andel af matrikel dœkket af plan . . . . . . . . . . ........................... ·Clù fo 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er 1ndhentet d. 23. februar 2023 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kornmuneplanstrateqr, vedtaget er rndhentet d. 23. februar 2023 

Kommuneplan: Strategi 2017 
Planens navn .. 

Kommune 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan. . . 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Link lii plandokument. 

RanrJp1, 

. 1/>',i'.age· 

. Fuld I ev1s,,1 

............ 22 I 1 2 11_, 

. ... 22 1 ì 2Jl0 

. .... LHl 

Matr.nr. l 4af Rästed By. Râsted 

Matr.nr. 14d Rästed By, Râsted 

Kommuneplan: Till~g til Planstrategi 201 O 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Unk til plandokument . 

. T1ll'e¡;¡ tri Plan,;r a·egi 2C' I U 

. . îdlél:!5 tri 5t:ategr 2017 nr 

. Vedta15e, 
.............. Dehns r~vis1on af c,rror.!ider euer pìanernner 

.. 30 'I 201. 

. 30 11 ZCJI I 

. .... í.mk 

Matr.nr. l 4af Rästed By, Rästed 

Matr.nr. 14d Rästed By, Râsted 

Kommuneplan: Till~g til strategi 2017 vedr. st0rre udvalgsvarebutikker 
Planens navn .. 

Kommune ... 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Link ti! plandokument 

. .. Till~g til stra1eg1 20 I 7 ,edr starre udvalgsv;irebuukkPr 

.... Randers 

. Ved1aÍ5et 

. .. Delvis revision af omräder eller oìanemner 

...... 1401·2013 

. 16-01-2013 

... Unk 

Side 16 af 30 
112 



Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Tingh0jvej 13 
8920 Randers NV 
Rapport kob: 2312 2023 
Rapport fa,,dlg 23/2 2023 

Matr.nr. 14af Rasted By, Râsted 

Matr.nr. 14d Râsted By, Râsted 

Kommuneplan: Planstrategi 2018 
Planens navn .. 

Plannummer .. 

Kommune .. 

Planstatus .. 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan .. 

Dato for ikrafttrœdelse af plan .. 

Link til plandokument 

. . 2·1 )', z, ,, 
. . ¿q 1)',-2' 1 I'¡ 

Matr.nr. 14af Rästed By, Râsted 

Matr.nr. 14d Râsted By, Râsted 

Kommuneplan: Planstrategi 2022 - Randers Kommune i vëekst 
Planens navn 

Kommune .. 

Plans ta tus 

Omfang af revision .. 

Dato for vedtagelse af plan 

Dato for ikrafttrœdelse af plan ... 

Link til plandokument. .. 

.. . F ¡,,j re·iisc,n 

..................................................... 311.,_ .¿:~23 

........ 07 JZ 2 23 

. .... ,_lfìl(. 

Matr.nr. 14af Rásted By, Rästed 

Matr.nr. 14d Rásted By, Rásted 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne· 

Oplvsrunqer vedr. kommuneplanstrateg,, forslag er indhentet d. 23. februar 2023 

Kornmuneplantilleeg. vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillœg. vecftaget er mdbentet d. 23. februar 2023 

Kornrnuneplantilleeg. forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vecftagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillœg. forslag er indhentet d. 23. februar 2023 

Kornmuneplantilleeg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillœg. wm, vedtaget er indhentet d. 23. februar 2023 
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Kornrnuneplantillœg, vvm, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillaeg, wm. forslag er indhentet d. 23. februar 2023 

Spildevandsplaner 
Er ejendornrnen beliggende indentar en spildevandsplanì. .. Id 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 
omrâde har iht. kommunens planer og hv1lken kloakenngsstatus de evt. planlœgges at fâ , 
fremtiden. 
Vair opmœrksom pâ at kloaktyper omtalt , planer 1kke nodvendiqvis er den samme som de 
aktuelle aflobsforhold pä 91endommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland. vedtaget er ,ndhentet d. 23. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indentor et kloakopland? .. . ...... Ja 

Spildevandsplan: BEZ 1.6 - Fa:!lleskloakeret (spildevand og overfladevand l0ber i 
samme ledning) 
Navn pa ornráde med kloakopland. .. é:E2 6 

Eksisterende kloaktype for omrädet. . F:J>ìiòkloak,,r»• (soildevan,1 og ,n•ertl,+:le•,anr' lt,,r,,.,, ,a,rnnfc' l"dr,r,g¡ ! ~ 
Er der planlagt a:mdringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering I det omräde, hvor 
eiendorrmen er beliggende?.... 'JP¡ 

Matr.nr. 14af Rásted By, Râsted 

Andel af matrikelnummeret, der er daekket al planen ........................... 'Dr)¡,:, 

Matr.nr. 14d Râsted By, Râsted 

Andel af matrikelnummeret, der er daekket af planen. . ·oo;., 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustratv mynd,çt,ed .. .. ........ Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne· 

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 23. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? .. ................................. tie¡ 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ... Kommunen 

Udtresden af spildevandsforsyníng, vedtaget 

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 
svarer pá. om kommunen evt. er indstillet pâ at ophœve tilslutningsretten og -pligten til 
spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. udtrœden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 23. februar 
2023 
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Er matrikelnummerel beliggende indenfor et omräde. hvor kornmunalbestyrelsen er indstillet pá at 
ophœve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning hell euer delvist?.. . ..... ~le· 

Kontaktoplysninger 

Acrmrustratfv mynd1ghed .. 
Kontaktoplysn,nger - forklanng .. 

Kommunen 
. ... Kontakt egen kommune 

Udtrc:eden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtrœden af Sptldevandsforsyning. vedtagne" 

Oplysrnnger vedr. udtrœden af spildevandsforsyning. forslag er indhentet d. 23. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at 
kunne ophœve tilslutningsretten og -pligten lii spildevandsforsyning helt eller delvist? . tJ"1 

Kontaktoplysninger 

Adrrurustrate, mynd1g'led .. .. Kommunen 

Renseklasse 

Renseklasse viser. hvilken renseklasser, der gœlder i del omrâde ejendommen ligger , og 
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlœg skai opfylde. 
Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme. som ikke er tilsluttet del kommunale 
kloaknet. 

Oplysninger vedr. renseklasse er indhenlet d. 23. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende indenter et ornráde, hvor der er udpeget renseklasse?.. . ~I"; 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndig'led 
Kontaktoplysrnoqer - forklaring. 

... Kommunen 
. .. K0t1takt egen kommune 

Varmeplaner 
Foreligger der varmeplaner for ejendornrnen? .. Ja 1~ 
I varmeplanerne udpeger kommunerne i samarbejde med relevante lokale parter, de omräder. 
hvor det vurderes hensigtsmœssigt at etablere fjernvarme. herunder en forventet tidshorisont 
herfor, samt omrâder, hvor potentialerne for f¡ernvarme - eller andre alternativer - skai 
afklares yder1igere. Dermed adresserer planerne udviklingsmulighederne for freiles lokale 
og individuelle varmelosninger i omrâder, der ikke stár over for en fjernvarmeudbygning. 
De godkendte varmeplaner skai som minimum omfatte de omrâder i kommunen, der har 
status som gasforsynede, herunder ogsâ ejendomme i gasforsynede omräder. som har et 
oliefyr. Planen vil skulle realiseres ved konkrete projektforslag. som udmonter den samlede 
varmeplan. 

Oplysninger vedr. varmeplaner er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. 14af Râsted By, Râsted 

Varmeplan: 

Navn pa varmeplansomräde .. 

Navn pá varmeplan .. 

Dato for vedtagelse af varmeplanen 

. Randers Kommune 

.... Varmepian ZOZZ - urJfasning af naturgas rii bol1gopvarrnrnn15 

. ..... 05 I Z-2022 

.... Unk 

. .... lnd1v1duel varrneforsyrung 

varmeplansomrädet 

Link til varmeplan .. 

Forsyningsform .. 

Samiel varmebehov 
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Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 

Varmeplan: 

Navn pà varmeplansomräde ... 

Navn pá varmeplan .. 

Dato for vedtagelse af varmeplanen. 

Unk til varmeplan ... 

Forsyrnnqsforrn 

. ~an,.1-èr, Kc,r-1mune 

L i1,.. 

Sarniat varmeplansomrädet varmebehov 

Kontaktoplysninger 

Aomrustratv myndighed 
Kontaktoplysn,nger - forklanng .. 

.. Kommunen 

. . Kontakt kommunen hvon e¡endommen er behggende 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektrv vermetorsyrmg e lier er der torsynmgstorbud? __ . .. .. . . .. . .:J 

Bema:irk. at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyruoqscrnràde. Omrâde med forsyningsforbud 
samt Ornräde med tilslutningspligt. 
Aktuel varmeforsyning kan ses at BBR meddelelsen. 

Forsyningsomráde. vedtaget 

Et forsyningsomràde er et omràde. som af kommunalbestyrelsen er godkendt lii 
kollektiv varmeforsyning. dvs. f¡ernvarme eller individuel naturgasforsyrnng (ogsà kaldt: 
forsyningsform). 
Oplysningen angiver. hvilken forsyningsform, der er lii râdighed for omràdet. Hvis omrädet 
ikke er udlagt lii kollektiv varmeforsyning. har bygrnnger I omràdet typrsk individuelle 
opvarmningsformer, sásorn oliefyr eller varmepumpe. 

Oplysninger vedr. forsyningsomràde. vedtaget er indhentet d. 23. februar 2023 

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsomräde? .. . 'ª 
Varmeforsyning: Rasted - Individuel naturgasforsyning 
Navn pa forsyningsomräde .. 

Forsyningsform .. 

Forsyningsselskab. 

.. Rás'<>d 

.. ..... HMN t,atUrié:ctS 1/S 

Matr.nr. 14af Rásted By, Rásted 

Andel af matrikelnummeret, der er drekket af planen ............................ 10[1 '.l(, 

Matr.nr. 14d Rásted By, Rästed 

Andel af matrikelnummeret. der er drekket af planen. ....... 100% 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed . 
Kontaktoplysrunqer - forklaring 

Kommunen 
Kontakt egen kommune 

Ornràde med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis del skennes n0dvendigt for gennemf0relse af varrreptanlesçnìnqen, kan kommunen 
bestemme, at nœrmere angivne opvarmningssystemer ikke rná etableres i eksisterende 
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eller ny bebyggelse inden for et afgraanset geografisk omráde. Sádanne forsyrunqslorbud 
foretages typisk I omräder. der er eller vil blive udlagt lii kollektiv varmeforsyrnng. 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer 
fremgär ikke af denne registrering. 

Oplysninger vedr. ornráde med forsyningsforbud. vedtaget er indhentet d. 23. februar 2023 

Er matriklen beliggende i et omrâde med forsyningsforbud? 

Varmeforsyning: Rasted - El 
Navn pá omrâde med lorsyningslorbud .. 

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? . 

Matr.nr. 14af Rästed By, Râsted 

Andel al matrikelnummeret, der er daakket af planen. 

Matr.nr. 14d Râsted By, Râsted 

Andel af matrikelnummeret, der er daakket af planen 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. 
Kontaktoplysninger - forklanng 

. .... Kommunen 
.. Kontakt egen kommune 

¡,·, 

.. R3s·2;J 

. t-, 

. .... ',Ju~) 

.......... ·nu,, 

Ornráde med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne kir 1. ¡anuar 2019 enten via et tilslutningsprojekt. som er 
reguleret i varmelorsyningsloven. eller en lokalplan. som er reguleret I planloven, pálaagge 
tilslutnings- eller forblivelsespligt tilden kollektive varmeforsyning i omrádet. 

Oplysninger vedr. omräde med tilslutningspligt. vedtaget er indhentet d. 23. februar 2023 

Er matriklen beliggende i et omräde med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. . 

Varmeforsyning: Landsbyen Rasted li - Lokalplan 
Navn pà omräde med tilslutningspligt .. 

Type af tilslutningspligt. . 

Tilslutningspligt i henhold til. . 

Dato for beslutning .. 

. la 

. .... Land,Dyen Ras ted li 

Tiisluiningsplig1 riv t,et,,.;;ge1so0 

Lok.31plan 

. I qgl'.1217 

Matr.nr. l 4af Rästed By, Rästed 

Andel af matrikelnummeret, der er dcekket af planen 

Matr.nr. 14d Rásted By, Rásted 

Andel af matrikelnummeret, der er daakket af planen ...............•. 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .. 
Kontaktoplysninger · forklaring .. 

.. Kommunen 
. Kontakt egen kommune 

...... 1Q(J% 

... l(JQ 1<, 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende neer Vejdirektoratets projekterî. 

Der leveres kort for omrädet omkring ejendommen. Kortet viser med larvemarkering om 
ejendommen er beliggende indenfor et al Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden 
enten undersoger. planlaagger eller er ved at anlaagge. Pä kortet vil det fremgä hvilken 
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anlaigsfase som pro¡ektet befinder sig i. Pä kortet fremv,ses Vejdirektoratets projekter som 
en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er v¡gtigt at gore opmasrksorn pá. at 
buff eren IKKE angiver pro¡ektets geometri aller udbredelse - det er alane en buffer. der kan 
bruges lii at fremsoge info om. om en ejendom ligger, nairheden at et projekt. 

Eksisterer der ingen af Vejdirektoratets projekter nœr ejendommen vil kun farvemarkering af 
selve ejendommens placering blive vist. 

Oplysninger vedr vejdirektoratets projekter er indhentet d. 23. februar 2023 

Ko ntaktopl ysn i nger 

Admìmstratv myndighed .. 
Kontaktoplysninger · forklanng 

. .... V91myndigheden ¡Vejdirektoratet eller kommunen¡ 
. Administrativ myndighed: Ve¡direktoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle aflebsforholo 
Hvilke aftcbsforhold er der registreret for ejendornrnen? . 
·" fLó(1 til Síiildt:>1;.:;r1d1:, ~')h;,r.in8er,\ .. r er1~~ .. 1n/._;pg 

For alle bebyggede ejendomme skai det oplyses. hvordan spdoevand og regnvand bortledes 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
omrâde. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret omräde kan mdoeles efter om 
ejendommen ligger i et omrâde, h!Vor regnvand loverfladevandet fra tage og befaistede 
arealer) og spildevand (kokken. toilet og bad mv.) Jedes til to separate rersysterner eller om alt 
bortledes i ét og samme rorsystem. 
Bebyggede e¡endomme, der er beliggende udenfor et kloakeret omrâde eller er udtrâdt af 
kloakfsellesskab. kan inddeles efter den mäde spildevandet behandles. 
Du kan !aise mere om registrering af añebsforbokì i BBR pâ httpsJ/ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. aktuelle añebstorhokí er indhentet d. 23. lebruar 2023 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Atlebsforhold .. . .... A.fl0b rii sp,ldevandsfQrs;¡n,ng,,ns tfc'ns2an1¿eg 

Matr.nr. 14af Rasted By, Rasted 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed . 
Kontaktoplysninger - forklaring . 

... Kommunen 
. . Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendornrnen? 
Privar vandlorsyn,ngsanf¿eg 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx aiment eller 
privat aiment vandforsyningsanlaig, brond. vandindvindingsanlaig (egen boring), ikke aiment 
vandforsvrmqsaruœq eller blandet vandforsyning. 

Oplysninger vedr. aktuel vandforsyning er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Vandforsyning .. Privat vandforsvr1111gsar,liEg 
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Matr.nr. 14af Rasted By, Rasted 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ... Kommunen 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et omrâde med crikkevanuslnteresser>. 

Oplysrnngen viser dnkkevandsornràder I kategonerne · 'Omràder med Sœrhge 
Drikkevandsinteresser (OSO) og "Omràder med Drtkkevandsinteresser (OD) OSD 
ornräderne er oprindeligt udpeget ud fra folgende 4 kntener: 1 . Det fremtidige 
drikkevandsbehov skai kunne daskkes af ornraderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai 
vasre den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skai vasre den bedst rnulige. 4. Den 
eksisterende rndvrndingsstruktur skai kunne bevares. samt byomräder med et stort antal 
forurernngskilder skai kunne udelades. Omráder med drikkevandsinteresser (OD) er omräder 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyt1es lii drrkkevandsformâl men som 
overve,ende har lokal betydnrng for mrndre vandvœrker og erhverv. Der har tidligere vœret 
en afgrœnsning af Omräder med Begrainsede Drikkevandsinteresser (OBD). men disse 
ud peg es ikke léengere. 

Oplysrnnger vedr. grundvand - dnkkevandsmteresser er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. 14af Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et omräde med drikkevandsinteresser? .. 

Ornràder pa matriklen: 

Type af ornrâde .. 

.. .... 'ª 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et omräde med dnkkevendsmteresser? . . ......•..••..........• Id 

Omrâder pa matriklen: 

Type af omräde. .. ........ •'rnràder 111»,1 sa,rl1ge drikke·1,mdS1n'"'f"Ss"r ( I s1k) 

Kontaktoplysninger 

Admirnstratrv myndighed .. . Kommunen 

Grundvand - Felsornrne indvindingsornráder 
Er ejendommen beliggende i et telsornt ladvìndingsornràde? 

Folsornme indvindingsomräder udpeges inden for Omrâder med Sœrlige 
Drikkevandsinteresser (OSO) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
oso. 
Der udpeges to typer af folsomme indvindingsomräder: Nitratfolsomme indvindingsomräder 
(NFI) og Sprejterniddelfelsornrne indvindingsomrâder (SFI). 

Oplysninger vedr. grundvand - folsomme indvindingsomràder er indhentet d. 23. februar 
2023 

Matr.nr. 14af Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et folsomt indvindingsomräde? . 
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Omràder pá matriklen: 

Type af omräde .. . ..... f\:1tr 1tf1i1!~nrr11n1:1 u1rJv1n1l1P~":-nrn1~.j;..::.r ,1 ~tl l 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et folsornt mdvindmqsomràde? ....•.. ]d 

Ornràder pá matriklen: 

Type af omräde .. 

Kontaktoplysninger 

Adm1nistratN myndighed .. 
Kontaktoplysrnnger - forklanng. 

. .. Kommunen 
. Kontakt egen kommune 

Jordforurening 

Ornrádeklassificering 
Er ejendornrnen beilggende I et ornràde ktassrtrceret sorn lettere forurenet7 .. . ----1"' 

Her oplyses det, om ejendommen ligger I et omrâde. hvor jorden antages at vaare lettere 
forurenet. Hv1s ejendommen er omfattet af lettere forurening. kan dler vaare anrneldepligt ved 
slorre jordflytning. 

Oplysninger vedr. omrâdeklassificering er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. l 4af Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et sterra omräde klassificeret som lettere forurenet? .. ····-··········----- Ja 

Se kort for matriklen pá Danmarks Miljoportal. .. 

Omràder pá matriklen: 

Type .. 

Klasse 

_ .. __ ,;rnràdekl,1ss1f e~, ,n;;, (' s tk I 

. Analysvr,· om1,'icJe (Ka·e5'Jr1 I) 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende i et sterra ornráde klassificeret som lettere forurenet?_ 

Se kort for matriklen pà Danmarks Miljoportal. . 

.. la 

. _ -- _. 1.IClk 

Omràder pà matriklen: 

Type 

Klasse 

........... nrnr~dekla~sif1c0r1n,~ (1 stk) 

.... Anal·,s0fr1, omráde (Ka·~gor1 I) 

Kontaktoplysninger 

AdministratN myndighed . Kommunen 

Fredede fortidsminder, bygge- og 
beskyttelseslinjer 

Kirkebyggelinjer 
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Eí ejendornrnen beliggende indenfor en kirkebyggel1n1e7. 

KirkebyggelinJen er en 300 m beskyttelseszone mält fra kirkebygnrngen. Linien skai sikre. at 
der ikke opfores bebyggelse over 8,5 m, som virker skœmrnence pâ k1rken. 

Oplysninger vedr. k1rkebyggelinjer er indhentet d. 23. februar 2023 

Matr.nr. l 4af Rásted By, Rasted 
Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?. . k 

Matr.nr. 14d Rasted By, Rasted 
Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?. . .. ¡,, 

Kontaktoplysninger 

Acmirustratrv myndighed .. 
Kontaktoplysninger · forklanng .. 

.. Kommunen 
. Kontakt egen kommune 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles after fremsoqninq af en given eJendom. Derefter 
hanter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 
den pägœldende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar pá et sperqsrnèl og evi. et bilag. De hentede oplysninger 
prœsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en rœkke 
bilag samt et appendiks, hvor der kan lœses nœrmere om oplysningerne. der 
indgär 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 visning eller udskrift. 

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

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport rnà kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fäet samtykke fra ejeren. Der kan derfor vœre oplysninger, som ikke 
fremgär al ejendomsdatarapporten. 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• 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 registreret om en eiendom i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne pä BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold pá ejendommen, ogsá selvom 
de ikke nodvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pà BBR-meddelelsen ligger hos e¡eren af 
ejendommen. 

Energimë:Erkning 
Et enerqirneerke er en vurderrng af en bygnings energima:JSSige tilstand. En bolig. der sa:ilges, skai have et 
gyldigt enerqirnœrke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

El insta llationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatorvirksomheds gennemgang af bygningens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professione! og ob¡ektiv gennemgang af 
elinstallationernes tilstand. 
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Byggesag 
En byggesag vedrorer nybyggen. tiVombygrnng, rendre! anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). 
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), lx om byggeriets 
omfang, anmeldelse/ansogning, tilladelser, pábegyndelse og fuldforelse. Visse byggesagstyper registreres ikke 
1BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1. aprii 2008 har professionelle bygherrer veeret forpligtet t1I at tegne en byggeskadefors1knng 
1 íorbmdelse med nybyggen af private helärsbohger. Forsiknngspligten grelder fra 1 iuli 2012 i nagle 
lllfrelde ogsâ. nâr der etableres nye boligenheder i eksisterende bygger1. Hvrs e¡endommen er omfattet af 
byggeskadeforsikring, vil der veare en eftersynsrapport for hhv. 1-árs og 5-ärs eftersyn. 

Olietanke 
Kommunen registrerer oplysrnnger om olietanke I Bygrnngs- og boligreg1steret (BBR). Oplysrnngerne stammer 
typisk fra den af ejer aller bruger indsendte tankattest. Det bemrerkes at ohetankens reg1strering I BBR ikke 1 
s1g selv er en garanti lor at tanken er lovlig. Der vises 1kke oplysninger om tanke. der er fjernet fra ejendommen. 

Fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygninger I Danmark. Deter bygrnnger, som skonnes at have national interesse. Alle 
fredede bygrnnger er !redet báde udvendtgt og indvendigt. og der skai soges om tilladelse !li alle rendringer 
som gär ud over almindelig vedligeholdelse. 

Flexboligtilladelse 
En nexboligtilladelse udstedes al kommunen. En fleksboliglllladelse giver e¡eren af en helársbolig mulighed 
for at benytte sin helársbolig som ferie- og fntldsbolig, med rat t1I senere at vende t1lbage t1I at benytte boligen 
!li helársbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtJHadelse kan folge enten e¡er eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkrœves af kommunen. Grundsky1den befegnes som en prorrullesats af den laveste af de to 
seneste grundvrerdi ansaettelser. Promillesatsen varierer afhaengig af kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indgâ grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige drekrnngsbidrag 

Ejendomsskattebillet 
En e¡endomsskattebillet 1ndeholder oplysrnnger om opkraJvning af den e¡endomsskat (grundskyld mv. l, som 
ejeren er forpltgtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan ogsâ mdeoolde andre afgifter. der 
opkrasves af kommunen. Del er dog forskelligt fra kommune til kommune, hVJlke afgifter der ookrœves via 
ejendomsskattebilletten. 

lndefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der ved1aget en m1dlertidig. indefrysrnngsordrnng af grundskyld. lndefrysningen betyder. 
at boligejerne ikke skai belale evt. grundsky1dsstigninger nu. men i siedet fàr et län pá belobet, som forst 
tilbagebetales, nàr ejendommen Séelgies. 

Ejendoms- og grundvœrdi 
Ejendomsvurderingen er et skon, hvor Vurderingsstyrelsen fastsaetter e¡endomsvrerdi, grundvrerdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsvrerdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er h1dtil sket hvert andel àr. men e¡endomsvurdenngssystemet er under 
omlregrnng. lndtñ der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem. bruges 2011-vurdenngen nedsat med 2h 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgâr at vurderingsmeddelelsen, er et skon, hvor Vurderingsstyrelsen fastsaetter 
ejendomsvrerdi. grundvrerdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelseme sendt 
ud hvert andel àr, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme vaire fra 2011 og for 
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundvrerdi". 

Forfalden ga?ld til kommunen 
Forfalden greld til kommunen er fortrinsberettiget greld. hvor deter kommunen. der er kreditor. Der oplyses 
typisk om felgende former for greld: Ejendomsskat. skorstensfejrnng, rottebekaimpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et greldskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hffifter pâ den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegreld. Fortrinsretten fremgär af Tìnglysningslovens § 4 og en rrekke sektoriove. 
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Huslejencevnssager 
I alle kommuner findes et husle¡enœvn, som afgor de tvrster, der opstàr imellem leiere og udle¡ere 1 pnvate 
lejeboliger. Nœvnet skai mdberetts sager t1I Nœvnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som modtages 1 
nœvnet den 1. september 2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
husle¡ens storrelse. 

Arbejderbolig 
Arbejderboliger er ejendomme. hvor der er ydet statslàn lii kob af parcellen og opforsel af beboelsen. Lànet 
forfalder lii ubetmqet indfrielse ved e¡erskifte, dog kan en efterlevende aegtefœlle ansage om gœldsovertagelse. 
Der er bopœlspligt for e¡eren pà e¡endommen. 

Jordrente 
E¡ere af e¡endom1ne. der páhviler ¡ordrenteforpligtelse. skai belale en halvàrlig afgift pà 2% af e¡endommens 
kontante grundvœrd1 t1I staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en kober af ejendommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan endvtdere afloses ved 1ndbetaling al en aftosningssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ansogning yde tilskud t1I oprydrnng eller gentilplantning af private fredskove. der er vœltet som 
folge af stanne. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisíorsiknnq mod stormfald 

Zonestatus 
Zonestatus kan vœre landzone. byzone eller sommerhusomráde .. A.fhœngig af zonestatus kan der veere 
forskellige besternrnelser for anvendelse al e¡endomrnen. I landzone skai der fx sages om landzonetílladelse 
ved starre byggeri, mens der 1 byzone afte er lokalplaner. der fastsœtter regler om bebyggelse og anvendelse 
al arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne mâ ikke bygge nyt, œndre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter nabohoring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med prinooperne 1 planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes al kommunen. Den krœves som udgangspunkt for, at man 1 landzone 
mâ optare nyt byggeri eller foretage udstykrnng eller œndnng 1 anvendelsen al bestàende bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode pà 12 àr og fastlœgger de overordnede rnàl og retrnngslinjer for den 
enkelte kommunes udvikling. Den udgor rammen for udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for behandlíng 
al en rœkke sager. herunder den konkrete adrninistrabon i det äbne land og ansogrnnger om byggetilladelse. 

Varmeplaner 
I kommunens varrneplan fastlœgges omrâder. der ferventes at blive fiernvanneforsynet (kollektiv 
varmeforsyning), herunder en forventet lidshonsont herfor. samt omräder. der !remover forventes indh1iduelt 
forsynet med vedvarende energi (ingen kollektiv varmeforsyning). 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver. hvilken forsyningsform. der er til rädighed for omràdet. Det kan fx vœre naturgas eller 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligVforblivelsespligt til en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for omrädet omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige, privat fœllesveje eller pnvate/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

Vejdirektoratets projekter 
Der leveres kort for omrädet omkring e¡endommen. Kartet viser med farvemarkering om ejendommen er 
beliggende indenfor et vefforsyningsprojekt, som vejmyndigheden enten undersoger, planlaegger eller er ved 
at anlœgge. Eksisterer der ingen vejforsyningsprojekter nœr ejendommen vil kun farvemarkering af selve 
ejendommens placering blive vist. 

Hovedstadsomrädets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsomrâdet er arealer, der er reserveret til fremt1dige motorveje og baner m.m. 
De er en del af den overordnede fysiske planlaegning og har h1emmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke fár erstatning for de begrœnsninger. de fâr pälagt i denne sammenhœng. Hovedstadsomrädet 
omfatter 1 denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden. bortset fra Bornholms Regionskommune, 
samt Greve, Koge, Lejre, Roskilde, Solrod og Stevns kommuner. 
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Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny qastraosrnssonsiecrunq, der vil skre Iorsyrunqssìkkerheoen for naturgas I Danmark. 
Desuden vil qasìransmìssonsledrmçso fá forbindelse til gasfelter I Nordsoen og gastransmissionsnettet 1 
Polen. 

Landsplandirektiv "Udviklingsomràder" 
Inden for et udviklingsomráde I kystnasrhedszonen har en kommune mulighed for at 1nddrage nye arealer 1 
byzone og planlrogge for anlœg I landzone, uden en sœrlig planlœgningsmaissig eller funktionel begrundelse 
for kvstnssr lokalisering efter reglen 1 planlovens § 5 a. stk. 1. nr. 1 I et udviklingsomräde er landzonereglerne 
lempel1ge end 1 den ovrige kystnœrhedszone 

Aktuelle aftebsforhold 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra eiendornmen. 

Aktuel vandforsyning 
Her op lyses hv1lken form for vandforsyrnng ejendommen er tilkoblet, lx aiment eller privat aiment 
vandforsyningsanlœg. 

Pàbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlaeg pà ejendommen 
Kommunalbestyrelsen 1ndberetter oplysrnnger af betydrnng for e1endomshandler med henbük pá 
offenthggorelse og v1deregivelse af visse oplysrnnger pá vandforsyrnngslovens omráde t1I dien freiles offenthge 
database for geologi, grund- og dnkkevand. Jupiter 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysrnngen viser. om ejendommen er beliggende moentor et dnkkevandsomräde. Afhreng¡g af 
drikkevandsomrädets kateqonserinq kan der vaire begrainsninger for anvendelse af arealerne pa 
ejendommen. 

Grundvand - Falsornrne indvindingsomràder 
Oplysrnngen er etableret for at beskytte drikkevandet nitral- og sprojtemiddettolsomme 1ndv1ndingsomráder. 
Hvis e¡endommen er beliggende moeníor et folsomt indvindingsomráde. kan de< vaare begrainsrnnger for 
anvendelse af area lerne pâ eJelldommen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Milj0portals jordforureningsattest viser oplysninger om JQídforurening for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan veere betegnet som kortlagt pà hhv. vidensrnveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) 
1 henhokl til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgâr ogsä al jordforureningsattesten. 

Omràdeklassificering 
Omrádeklassificeringen inddeles I tre klasser; "Analysefrit omráde (Kategori 1)". "Analysefrit omráde (Kategon 
2)" og ·omrâde med krav om analyser". Byzoneomráder klassificeres sorn udgangspunkt som lettere 
forurenet. Omrâdeklassificenngen er dog ikke nodvendigvis altid sarnmenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet al omrädeklassificering, kan der veere anmeldephgt ved storre jordßytning. 

Pàbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se. om kommunen har udstedt pábud pá ejendommen efter regleme 1 lov om forurenet jord. 
Der oplyses om pàbud efter §§ 9(2). 10, 44(2), 48. 72a. f § 7. nr. 1 i bekendtgorelse om 1ndberetning al 
jordíorureruoqsdata. 

Fredskov 
När en skov er fredskovspligtig. betyder det, at den. der ejer skovarealet. til enhver lid har pligt til at anvende 
det til skovbrugsforrnâl. Med fredskovspligten folger desuden en raikke regler, der tilsammen sikrer den 
langsigtede skovdyrkning. 

Majoratsskov 
Majoratsskov er i folge skovloven arealer, der skai holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljostyrelsens 
lokale enhed} kan give tilladelse til at opheeve majoratsskov noteringen pá hele eller dele af skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan vœre beskyttede naturtyper eller vandleb ji. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejenoorrmen 
er beliggende indenfor et omrâde med beskyttet natur. kan der vœre begrœnsninger for anvendelse af 
arealeme pá ejendommen. 
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Internationale naturbeskyttelsesomrâder 
Internationale beskyttelsesomrâder er opdelt i hhv. Ramsaromrâder. Fuglebeskyttelsesomräder og 
Habrtatornrâder. Hvis ejendornrnen er beliggende indenfor et omräde med internationale beskyttelsesomräder. 
kan der vcere begrcensninger for anvendelse af arealerne pá ejendommen. 

Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pä alle ejendornrne, der er over 2 ha (20.000 m2). När en ejendom 
er noterei med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler Det betyder, at der gcelder 
saarlige regle,· for disse eiendomme f.eks. ved kob og salg. Der er 1kke noget krav om, at en eiendom med 
landbrugspligt skai anvendes til landbrug aller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredrnngsstatus: 
A. Fredet for 1937 
B. Fredet 1937 aller senere 
C. lkke fredrnngsvcerdig 1937-56 
D. lkke fredet aller aftyst for 2009 
U .• 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysrnngen omfatter sten- og jorddiger. som er beskyttet mod t1lstandscendnnger, 1f. museumsloven. 
Oplysningen er vejledende og mä derfor ikks anvendes t1I at afgore. om der er beskyttede diger i et omräde. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen er en zone pá 300 m omknng skove. Skovbyggelin¡en ga31der for alle offentlige skove og for 
private skove med et sammenhcengende areal pá mindst 20 ha. Inden for byggelinien er der forbud mod at 
bygge. 

S0- og âbeskyttelseslinjer 
S0beskyttelseslinjen har til formàl at sikre soer som vcerdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredrnngskorridorer for plante- og dyraliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generell forbud mod éelldringer, 
dvs. at der ikke rná placeres bebyggelse. foretages cendringer i terrcenet. beplantningen o.I. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelin1en er en 300 m beskyttelseszone màít fra kirkebygrnngen. Den skai sikre. at der ikke opfores 
bebyggelse over 8,5 m. som virker skëemmende pà kirken. 

Klitfredningslinje 
Klitfredningslin¡en er en 300 meter beskyttelseszone langs den JYSke vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke tiHadt at œndre tilstanden af klitfredede arealer aller at udove aktivlteter, der kan fore til 099t risiko 
for sandftugt. 

Strandbeskyttelseslinje 
I àbne landskaber ligger strandbeskyttelsesliruen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede omrâder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttalseslin_¡e rná der blandt andel ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger. skure. campingvogne og master eller foretages cendnnger i terra:met. tilplantning eller hegrnng. 
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K0BERVEJLEDNING - TV ANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOM 

t. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skai indeholde oplysning om 
salgsvilkârene og andre vresentlige forhold. 

Salgsvilkârene er justitsministeriets auktionsvilkâr, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles pà auktionsrnedet. 

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

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

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

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

3. Budgivningen 
Alle kan byde pá en tvangsauktion. 

Nâr 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 krœve, at man straks sandsynliqqar, at man kan opfylde sit bud. Bud pá auktion 
er bindende. 

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

4.Sikkerhed 
Hejestbydende skai stille sikkerhed for auktionsvilkârenes opfyldelse. 

Sikkerheden udqer: 

• deekkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
• 1/4 af de deekkede hœftelser, der kan krœves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
• sterstebelebet 
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I salgsopstillingen findes en forelebiq beregning. Det nejaqtiqe beleb afheenqer af budets sterrelse 
og kan derfor terst beregnes efter budgivningen. 

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

Pà auktionsrnadet vil fogedretten normalt tillade, at hejestbydende fàr en frist pà op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsrnade 
("den lille sikkerhed"). Belebet udqer normalt 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/heevekort, länebevis, dokumentation for nedvendiqe midler 

pa bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vrer opmœrksom 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 udœkkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skai stille sikkerhed for omkostningerne herved. Belebet udqer 
normalt op til 10.000 kr. 

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

6. Räderet over ejendommen 
En keber tàr terst 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 
veeret afholdt. 

En keber skai forrente den deekkede gffild fra tidspunktet for terste auktion. 

7. Auktionsskade 
Via www.tinqlysning.dk kan keber selv oprette et auktionsskede, nàr auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Keber skai vedhœfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklreringer fra 
samtlige, daskkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beleb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes sterstebelebet. lngen af dokumenterne rná 
indeholde oplysninger om personnumre. 
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K0ber skai orientere fogedretten, nár 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 
transportskede, hvorved retten til at fä udstedt auktionsskade overdrages. Transportskedet skai 
ogsä vedhœftes sammen med de andre dokumenter. 

Kaber skai selv serqe for at fä tinglyst auktionsskedet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udeekkede heeftelser. 

Du kan lasse mere om digitale auktionsskader her 

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

(fasi ejendom), 

som œndret ved bkg 1982-03-31 nr. 121, bkg 1989-12- I 8 nr. 866, bkg I 990- I 2-21 nr. 896, bkg 2003-06- I 7 nr. 5 I 9, bkg 2016-02-26 
nr. 185 og bkg 2020-03-26 nr. 3 16 

I medfar af § 570, stk. I, i lov om retiens pleje,jf. lovbekendtgarelse 
nr. 938 af IO. september 2019, fastsœttes: 

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

BILAG 

Tvangsauktionsvìlkâr (fast ejendom) 

l. Auktionen omfatter 
a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger 

og - hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet - driftsinventar 
og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlœg af 
enhver art, der harer til ejendommen, og ved 
landbrugsejendomme tillige ejendommens besœtning, 
gedning, afgreder 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 ejendornrnens 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 <let tilbeher, der falger med, beskrives i en sœrlig 
salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder oplysning om 
ejendommens hœftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrerende ejendommen og auktionen, som rnâ antages at 
vœre af veesentlig betydning for kaber, herunder ejendommens og 
eventuell medfalgende laseres mornsmœssige behandling. 
Salgsopstillingen udleveres pâ fogedrettens kontor. 

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

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

antages, tilleegges moms 
Minimum for overbudene fastsœttes af fogedretten. 

Ejendommen sœlges ti! den hejstbydende, hvis dermes bud antages 
(se pkt. 7), medmindre <let 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 ti! pkt. 7 
udsœttelse med henblik pä tilvejebringelse af sikkerhed, gœlder 
bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skai der afholdes ny 
auktion i henhold ti! retsplejelovens § 576, er samtlige bydende pâ 
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 hammers lag. 

S. Ejendommens overtagelse 
Kaberen overtager straks ejendommen. Har keberen fâet udsœttelse 
ti! at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkárene, overtages 
ejendommen dog ferst, nâr sikkerheden er stillet. 
Keberen serger selv for - om nedvendigt ad retslig vej - at bl ive 

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

den for hans regning og risiko i enhver henseende. 

6. Keberens forpligtelser 

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

a. Keberen over/ager de hzeftelser, 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 rnâneder efter 

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

ligesom han bœrer eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlân 
med szerlige indfrielsesvilkâr rnà indfries med et starre beleb end 
lânets kontante pâlydende. 
Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder keberen, nâr 

der bliver fuld dœkning til 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 ti! dœkning af 

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

B. Beleb, der skai betales ud over auktionsbudet 
Under auktionen oplyses arten og sterrelsen af de ornkostninger, 
som kaberen skai betale ud over auktionsbudet. Det samme gœlder 
skatter, afgifter, byrder, hœftelser og andre pligter, som keberen 
skai betale eller overtage ud over auktionsbudet. 
Pâ auktionen oplyses et starstebeleb for, hvad der skai beta/es. 

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

auktionsbudet, kan szerligt nœvnes: 
a. Auktionsrekvirentens udlœgsomkostninger og omkostninger 

ved gennemfarelse af auktionen, herunder salœr ti! advokat 
samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salœr og rejseomkostninger til reprœsentanter for de andre 
i ejendommen berettigede. 

Vedrerende a og b er det en betingelse, at de pâgœldende 
rettighedshavere fâr andel i auktionsbudet. Ved delvis dzekning 
nedsœttes salœrkravet forholdsmœssigt. 
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dedsbo, hvori 

gœlden ikke er vedgâet, betales dog altid fuldt rekvirent-salœr. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Ej endomsskatteres tancer. 
Brandforsikringsbidrag. 
Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
Ophzevet. 
Ophœvet. g. 

h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nedvendige 
udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse mv. af 
ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens 
fordring og derefter i den i evrigt bedst berettigedes fordring. 

1. Nadvendige udgifter til ejendommens besryrelse, drift og 
vedligeholdelse mv., sorn er afholdt af auktionsrekvirenten, 
selv om ejendommen ikke har vœret taget til brugeligt pant. 
Krav, der I henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er 
gœidende mod enhver uden tinglysning. 

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

J. 

C. Afgifter mv. ti1 det offentlige i anledning af auktionen 
a. Fogedrettens udgifter. 
b. Auktionsafgift. 
e Moms afbudsummen og sterstebelebet, 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 harnmerslaget skai keberen straks over for fogedretten stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkârene. 
Si.k.kerheden kan stilles ved deponering afpenge eller bersnoterede 

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

a. Restancer mv.,jf. pkt 6.A litra a, 
b. •;. af de hœftelser, der kan krœves udbetalt, j f. pkt 6.A li tra 

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

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

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

vedkommende bâde for og efter denne give afkald pá 
sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsœtte en mindre sikkerhedsstillelse end oven for 
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 

hamrnerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. 
Fogedretten kan dog i stedet udsœtte auktionen og give 
hejstbydende en frist pâ ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de ornkostninger, der vil 
vœre forbundet med afholdelse af nyt auktionsrnede. 

8. Keberens misligholdelse 
Hvis keberen ikke opfylder auktionsvilkârene, kan enhver, der i 
anledning af auktionen kan rette krav mod kaberen, krœve, at dee 
solgte sœttes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion) 
for kebers risiko, sáledes at kaberen skai tilsvare, hvad der mátte 
bydes mindre pa den ny auktion, uden at have krav pâ, hvad der 
mâtte bydes mere. · 
I stedet for at krœve rnisligholdelsesauktion kan enhver, der ikke 

har givet afkald pa sikkerhedsstillelse, krœve, at den af keberen 
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles blandt de 
berettigede i den rœkkefalge, de har krav pâ at blive fyldestgjort. 
Bringer dette ikke kaberens rnisligholdelse til ophar, kan der 
herefter krœves afholdt misligholdelsesauktion. 
Begœres sikkerheden ferst realiseret efter afholdelse af 
rnisligholdelsesauktion, kan si.k.kerheden alene benyttes til dœkning 
af det tab, der er opstâet ved, at der er budt mindre pá 
misligholdelsesauktionen. 

9. Auktìonsskade 
Nâr keberen godtger, at auktionsvilkârene er opfyldt, kan han 
krœve, at fogeden udsteder auktionsskede til ham. Keberen skai 
tage skede pâ ejendommen inden l 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. Auktìensvìlkârenes fravigelighed 
Foranstâende vilkâr kan ikke fraviges til ugunst for keberen, 
medmindre auktionen angâr en forretnings-, industri-, landbrugs 
eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 
I, i lov om friplejeboliger, kan vilkärene endvidere ikke fraviges 
til ugunst for Landsbyggefonden. 

11. Sœrlige vilkâr: - - - 
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