
Sagsnr.: 02-125318/LB 
ADVOKATHUSET 

F U N CH & N J ELSEN 

SALGSOPSTILLING 
Tvangsauktion over ejendommen 

Snejbjergvej 8 
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Thisted afdeling: Toidbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. 97923333 
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F ii K,' c il T Salgsopstilling 
Toidbodgade 4, 7700 Thisted tlf. 96172582 

(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk ejendomsinæglerforening 

J.NR. 02-125318/LB AS 110/2022 

Ejendommens matr.nr.: i f Studsgård by, Studsgård 

beliggende: Snejbjergvej 8, 7400 Herning 

Tilhørende: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 

boende: 

   

Auktionstidspunkt: Fredag den 9.  september 2022 kl. 09:00 

Auktionssted: Retten i Herning, Retssal C, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Rekvirent, hæftelses nr.: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen v/bobestyrer advokat Inger Højbjerg 

Christensen, Advokatfirmaet Højbjerg ApS, Torvet 6, 1., 7400 Herning 

Ved advokat: Gunhild Stausholm-Møller, Advokathuset Funch og Nielsen 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: beboelsesejendom 

Ejendomsværdi pr.: 01-10-2020, kr. 86o.000,00 heraf grundværdi: kr. 264.300,00 

Vurdering i h.t. 
Retsplejelovens § 562: 

 

Areal ifølge tingbogen: 1007 m2 heraf vej: o m2 

Forsikringsforhold: GF Forsikring - policenr. 55162778 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 
andrager og omfatter: 

2022 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 
kr. 7.903,37 

Forslag til særlige 
vilkår ifølge auktions-
vilkårenes pkt 10 og 11. 

 

Skal der betales moms af budsummen: Ja Nej 

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

Se beskrivelse næste side. 

Fremvisning qfhusetflnder  sted den 2. september 2022 kl. 13.00. Tilmelding nødvendig senest kl 
12.00 dczgenførpå t'f. 96172582 eller madl: LB@advokathusel.dk 

Er der ingen tilmeldte vil der ikke værefremvisning. 

Lejemål: Ikke udlejet 

Byrder og servitutter Se vedhæftede tingbogsattest 
(Evt, henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Sagsnr: 02-125318/LB ADVOKATH USET 
FIiNCH NJ El, SEJ'J 

BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 
Snejbjergvej 8 

- 

Ejendommen er beliggende i et mindre bysamfund, Studsgård, tæt ved Herning. 

Ejendommens samlede beboelsesareal er på 166 kvm fordelt med 131 m2 i stueetagen og 55 m2 i 
den udnyttede tagetage. Herudover er der kælder på 5  M2. Der er en mindre tilbygning (ude-
stue) på 20 M2 samt garage på 12 m2. 

Ejendommen er registreret med 7  udhuse/garage, men disse bygninger lader sig ikke alle udfin-
de. 

Ejendommen er opført i pudsede mursten og tagdækningen er metal og er registreret med 7 
værelser, kokken og toilet. Et par af værelserne er dog sammenlagt med ejendommens stue. 

Opvarmningen er fjernvarme. 

Ejendommen er i dårlig stand og fremstår rodet. Der er anmeldt rotteangreb. 

Der er alment vandforsyningsanlæg og der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. 

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt evt, hårde hvidevarers tilstedeværelse efter 
auktionen. 

Thisted afdeling: Toidbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. 97923333 
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Prioritetsopgørelse 
PANT- OG UDLÆGSHAVERE 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, 
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bern. 
f.eks. tvangsau n ktiosklausul, ejerskiftefradrag mv. 

i. Fordring 
opgjort pr. 
auktionsdato 

2. Restgæld 
på hæftelser, der 
kan forventes 
O\&'JtagCt med tillæg 
af uforfaldoc renter 

3. 
Restancer 
og evt. 

eierskifteafdrag 
på  hæftelser. der 
kan forventes 

4. Hæftelser 
der kræves indfriet. 

   

overtaget. 

     

Transport 

Hæftelse nr. i: Pantebrev. 

Jyske Realkredit AIS, Klampenborgvej 205, 
574.321,63 546.505,59 27.816,04 0,00 

2800 Kgs. Lyngby, CVR 13409838 

    

Opr. kr. 632.100,00. 

    

Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. 

    

Kontantrestgæld pr. 1.10.2022 kr. 546.748,56. 

    

Obl.restgæld kr. 545.039,63. 

    

Næste terminsbetaling kr. 6.594,67. 

    

Kursrisiko påhviler auktionskøber. 

    

i alt ved 
budsum kr. 

574.321,63 546.505,59 27.816,04 0,00 

Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev. 
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 

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

1092 Købehavn K., CVR 61126228. 

    

Opr. kr. 160.000,00. 

    

i alt ved 
budsum kr. 

574.321,63 546.505,59 27.816,04 0,00 

Hæftelse nr. .: Udlæg. 
Skatteministeriet, østbanegade 123, 

1.266.437,00 0,00 0,00 1.266.437,00 

3200 Købehavn ø, CVR 19552101. 

    

Opr. kr. 1.266.437,00. 

    

i alt ved 
budsum kr. 

1.840.758,63 546.505,59 27.816,04 1.266.437,00 

Hæftelse nr. : Udlæg. 983.052,00 0,00 0,00 983.052,00 

Skatteministeriet, østbanegade 123, 

    

3200 Købehavn ø, CVR 19552101. 

     

Opr. kr. 983.052,00  

   

2.823.810,63 546.505,59 27.816,04 2.249.489,00 i alt ved 
budsum kr. 

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

Transport i alt ved 
budsum kr. 

2.823.810,63 546.505,59 27.816,04 2.249.489,00 





Afslutningsside i. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 
PANT- OG UDLÆGSHAVERE 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, 

opgjort pr. 
au auktionsdagen 

på hæftelser, der 
kan forventes ejerskifteafdrag påi 

og evt, der kræves indfriet. 

rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. 

 

overtaget med tillæg 
afuforfaldne renter 

hæftelser, der kan 

forventes overtaget. 

 

yderligere bern. f.eks. tvangsauktionsklausul, 

    

ejerskiftefradrag m.v. 

    

2.823.810,63 546.505,59 27.816,04 2.249.489,00 Transport 

Hæftelse nr. : Udlæg. 2.741.519,00 0,00 0,00 2.741.519,00 
Skatteministeriet, østbanegade 123, 

    

3200 Købehavn ø, CVR 19552101. 

    

Opr. kr. 2.741.519,00. 

    

i alt ved 5.565.329,63 546.505,59 27.816,04 4.991.008,00 
budsum 

    

A. Total kr. 5.565.329,63 546.505,59 27.816,04 4.991.008,00 

B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: 

Heraf kontant at betale inden 4  uger: 

Gæld, der kan overtages 
(størstebeløbet - kontantbeløbet): 

om art og afvikling oplyses: 

63.343,66 

63.343,66 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: 

    

a. rekvirentens udlægs- og 

     

auktionsomkostninger 

  

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
(salærer og gebyrer mv.) kr. 24.693,20 

   

b. rettighedshavernes 

  

5.vandafgifter kr. 0,00 
mødesalærer m.v. kr. 2.500,00 

      

6. brandforsikringsbidrag kr. 3.000,00 
De under a og b nævnte beløb er 

  

(anslået) 

  

anslået ud fra det under 

     

sikkerhedsstillelsen anførte auk- 

  

7. krav i h.t. leje- eller 

  

tionsbud ,jfr. nedenfor. 

  

brandsikringslovgivningen kr. 0,00 
c. restancer vedrørende: 

        

8.andet, jfr. specifikation kr. 0,00 
i. ejendomsskatter kr. 6.569,21 

      

9.befordring panthavere kr. 1.000,00 
2.vejbidrag m.v. kr. 0,00 (anslået) 

  

3.kloakbidrag mv. kr. 0,00 io.administrationsregnskab kr. 25.581,25 

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

Ved et auktionsbud på kr. 86o.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7  kr. 163.000,00. 

ADVOKATHUS T,

 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 11. juli 2022 

-- --
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ADVOKATFIRMAET 

HØJBJERG 

FORLØBIGT PANTHAVERREGNSKAB 
(dato: 9. september 2022) 

i boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 

Ejendommen beliggende Snejbjergvej 8, Studsgård, 7400 Herning 

Vintersikring kr. 3.181,25 
Tilstandsrapport og etrapport (betalt af panthaver) kr. 7.400,00 
Administrationshonorar til bobestyrer, herunder forhand-

 

linger og møde med eventuelle købere, indhentelse af 

tilstandsrapport m.v., indhentelse af tilbud på ejerskifte-

 

forsikring, udarbejdelse af udkast til købsaftale, blanket 

fortrydelsesret, udlevering af nøgler til besigtigelse, pant-

 

haverregnskab, modtagelse af og håndtering af løbende 

opkrævninger fra forsyningsværker, kommune, forsikrings-

 

selskab og panthaver, korrespondance med panthaverne 
og forsøg på salg tit sædvanlige købere af dødsboejen-

 

domme kr. 15.000,00 
I alt kr. 25.581.25 

Advokatfirmaet Højbjerg ApS 
Sagsnr. 201848/IHC 
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J.nr.: 125318/LB Ejendommen: Sriejbjergvej 8, 7400 Herning 

OPGØRELSE 
ADVOKATHUSET 

af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en hudsum stor 

kr. 86o.000,00 (vurderingen) 

Rekvirentens inkasso-, udlægs- o, auktionsomkostninger: 

Gebyr ejendomsdatarapport kr. 70,00 

Kopiering salgsopstilling kr. 225,00 

Statstidende kr. 187,50 

ltvang.dk kr. 4.250,00 

Rekvirentens kørsel til besigtigelse 

  

og fremvisning 140 km a kr. 4,63 kr. 648,20 

Rekvirentsalær kr. 19.312,50 

I alt kr. 24.693,20 

Størstebeløbet: 

Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger kr. 24.693,20 

Rettighedshavernes modesalær kr. 2.500,00 

Ejendomsskatter kr. 6.569,21 

Brandforsikring (anslået, forbeholdes) kr. 3.000,00 

Befordring panthavere (anslået) kr. 1.000,00 

Administrationsregnskab (forbehold for yderligere) kr. 25.581,25 

STØRSTEBELOB IALT kr. 63.343,66 

Bereaninc, ufrekvirentsalær: 

Kontantværdi (vurdering) kr. 86o.000,00 

25% tillæg kr. 215.000,00 

beregningsgrundlag kr. 1.075.000,00 

o,6% af beregningsgrundlag kr. 6.450,00 

Forhøjes med kr. 9.000,00 kr. 9.000,00 

 

kr. 15.450,00 

"+ 25 % moms kr. 3.862,50 

Rekvirentsalær kr. 19.312,50 
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AD VO KATH US ET 

Sikkerhedsstillelse: 

Størstebeløb 

Restancer, jfr. hæftelse 

1/4 af de hæftelser der kan kræves indfriet 

I alt 

Afrundet til 

Hvis der er tale om et enfamiliehus, herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus 

tilkommer stempel: o,6 % af budsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr. 1.750,00, auk-

tionsafgift kr. 1.500,00, salær til advokat for berigtigelse af auktionsadkomst mv. 

kr. 63.343,66 

kr. 27.321,63 

kr. 71.419,00 

kr. 162.084,29 

kr. 163.000,00 

Ved andre typer ejendomme, skal der betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af henholdsvis 

ejendomsværdi eller købesum 
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TILLÆG TIL SALGSOPSTILLING 

De angivne oplysninger i beskrivelsen af ejendommen er givet dels på baggrund af en visuel 
besigtigelse (ikke sagkyndig) af ejendommen, og dels på baggrund afoplysningerfra offentli-
ge registre som kan indeholde fejl. Hverken Fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant 
kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående 
henvendelse til rekvirenten, selv af besigtige ejendom men. 

Beskrivelse 

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarernes/evt. brændeovns brugbarhed 
og tilstedeværelse efter tvangsauktionen. 

Generelle forbehold 

Auktionskøber kan ikke uden videre påregne at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne. Evt. 
liebhavere (en køber, der ikke har pant i ejendommen) eller efterstående panthavere anmodes om at rette 
forudgående henvendelse til kreditforeningen for at opnå tilkendegivelse om, hvor vidt gældsovertagelse 
vil kunne opnås. Et selskab (ApS eller A/S) må forudse krav om supplerende personlig hæftelse. Samtvk-
keerklæring udstedes ikke før gældsovertagelse eller evt. indfrielse af lånet er sket. 

Hvis auktionskøber enten i umiddelbar tilknytning til auktionen eller senere måtte ønske at indfri real-
kredit lån, der ved tvangsauktionen opnåede hel eller delvis dækning, sker dette i overensstemmelse med 
realkreditinstituttets til enhver tid gældende almindelige indfrielsesvilkår. Såfremt restancerne betales til 
realkreditinstitutterne senere end den io. i måneden, der følger efter tvangsauktionsmåneden, Ni] der på-
løbe yderligere morarenter, som skal betales af auktionskøber. 

Auktionskøber overtager ejendommen i den stand, som den er og forefindes, og må selv drage omsorg for 
oprydning på egen bekostning. Auktionskøber må endvidere selv drage omsorg og bekoste udsættelse af 
tidligere ejer/lejer og/eller dennes efterladte løsøre såfremt dette ønskes. 

Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til ejendommen og fraskriver sig derfor ethvert ansvar for fakti-
ske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Auktionskøber kan således ikke gøre 
nogen form for mangelsbefojelser gældende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet, forholds-
mæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning. 

Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes 
grundareal, samt eventuelle jordbundsforhold, herunder ledninger mv., og for den lovlige benyttelse af 
ejendommen i henhold til de gældende regler. Ansvarsfraskrivelsen gælder både skjulte fejl og mangler af 
enhver art, såvel juridiske som faktiske mangler. 

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og auktionskøber er således 
bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport, og som konsekvens heraf kan auktionskøber 
ikke tegne ejerskifteforsikring. 

Det bemærkes, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejen-
domsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auk-
tionskøber modtager opkrævningskort eller ej. 

Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom 
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Retten i Herning 

Ç) 
4 4R(5 OO 

Sagsnummer SKS C-16291 
202! 

16. december 2021 

Skifteretsattest om bobestyrerbehandling 
Det attesteres, at boet efter 

Navn  

Søren Peter Mølgaard Christensen 

Adresse 

Snejbjergvej 8, 7400 Herning 

Cpr. nummer Død den 

5. november 2021 

den 16-12-2021 er udleveret til 

Navn 

Advokat Inger Højbjerg Christensen 

Adresse 

Advokatfirmaet Højbjerg ApS, Torvet 6, 1., 7400 Herning 

til bobestyrerbehandling 

/Egtefælle: 

Navn 

Vini Børglum 

Adresse 

Snejbjergvej 8, 7400 Herning 

Cpr, nummer 

S1D074I17_524.ST0_k)40 D6-TI -Il MØI-Pa54K 10 
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Udskrevet: 

Tingbogsattest 

11.07.2022 10:23:07 

--------------------------------------------

 

Ejendom: 
Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

4458140 

19.03.1990 
Studsgård By, Studsgård 
000lf 
1007 m2 
0m2 

Adkomster 

Dokument: 
Dokumenttype: Bodeling 
Dato/løbenummer: 04.04.1989-10373-57 

Adkornsthavere: 

Navn: 
Cpr-n r.: 
Ejerandel: 

Købesum: 
Kontant købesum: 
Købesum i alt:  

Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 
300345**** 
1/1 

ODKK 
ODKK 

Dato for overtagelse: 
04.04.1989 

Tillægstekst: 
Bobestyrer 
Meddelelse om bobestyrer v/ Inger Højbjerg Christensen 

Hæftelser 
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L: o k i; n & i 

 

Dato/løbenummer: 06.04.2009-11142-57 
Prioritet: 2 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 632.100 DKK 
Rente: ktl 

Ir'difoi 

 

Navn: Jyske Realkredit AIS 
Cvr-nr.: 13409838 

Ia.gteL t 

  

Tillægstekst 

 

Indeholder afdragsfrie perioder 

[ C)1ifll 

 

Dato/løbenummer: 07.01.2009-481-57 
Prioritet: 3 
Dokumenttype: Ejerpantebrev 
Hovedstol: 160.000 DKK 
Rente: - 

rest .fEqref: 

 

Dato: 07.09.2015 12:00:51 

Kreditci er: 

 

Navn: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 
Cpr-nr.: 300345**** 

---------------------------------------------------------------

  

Navn: Danske Bank AIS 
Cvr-nr.: 61126228 

!uIcn p. b:ft 

 

Fuldmagtshaver: 

 

Navn: Danske Bank A/S 
Cvr-nr.: 61126228 

i ilItkt: 

  

Tillægstekst 

 

Ved tvangsauktion rente 
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Lri rir 
Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

-------------------------------

 

kr dcrcr 
Navn: 
Cvr- nr.: 

23.10.2009-1000041446 
4 
Udlæg 
1.266.437 DKK 
0% 

SKAT 
19552101 

LL>Uc» r 

Navn: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 
Cpr-nr.: 300345**** 

---------------------------------------------------------------

 

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

03.05.2012-1003515236 
5 
Udlæg 
983.052 DKK 
0% 

---------------------------------------------------------------

 

c:dtr r: 
Navn: Skatteministeriet 
Cvr-nr.: 19552101 

bGbRorL 
Navn: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 
Cpr-nr.: 300345**** 

Dato/løbenummer: 18931014-903993-57 
Servitut: Servitut 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 

06.04.2009-11142-57 
2 
Realkreditpantebrev 
632.100 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

07.01.2009-481-57 
3 
Ejerpantebrev 
160.000 DKK 
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Kreditor: Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 

Dato/løbenummer: 23.10.2009-1000041446 
Prioritet: 4 
Hovedstol: 1.266.437 DKK 
Kreditor: SKAT 

1F'nt: 
Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

21.04.2015-1006291469 
6 
Udlæg 
2.741.519 DKK 
0% 

lf (i i i, c'ri 

Navn: SKAT 
Cvr-nr.: 19552101 

lt[c ret: 
Navn: 
Cp r-n r.: 

i1laQtEI: 

Boet efter Søren Peter Mølgaard Christensen 
300345.**** 

Ideel andel 
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. 

Servitutter 
-----------------------

 

u mc ni: 
Dato/løbenummer: 14.10.1893-903993-57 
Prioritet: i 
Dokunienttype: Servitut 

r rd s el: 
Adgangsforhold 

Andet 

Ïirqte  ks t: 
Tillægstekst 

Is 
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Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel 

mv 

Øvrige oplysninger 

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

860.000 DKK 
264.300 DKK 
01.10.2020 
0657 
121657 

-----------------------------------------------------------

 

aLi: 
Akt nr: 57J_470 
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Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: SNEJBJERGVEJ 8, 7400 HERNING 

 

Vurderingsår: 2021 

  

Kommune: HERNING Ejendomsnr.: 121657 

Vurderingskreds: HERNING/YDRE 

  

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

 

1 F STUDSGARD 

  

Matrikel: 

 

Grundareal: 1.007 

 

BY 

  

Ejendomsværdi: 860.000 Grundværdi: 264.300 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 

01 Bygretpris standard 1 120.000 kr. 120.000 kr. 
02 Kvmpris standard 1.007 150 kr. 151.050 kr. 
03 Nedslag regulering 0 6.800 kr. -6.800 kr. 

I alt: 

   

264.300 kr. 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Ejendomsværdi 2001: 650.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 660.000 kr. 
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 660.000 kr. 

Vis seneste vurdering 

17 





0 

0 
0) 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

H G KOMMUNE KONTAKTOPLYSNINGER - TEAM EJENDOMSSKAT 

   

TELEFON 9628 8050 

   

E-MAIL: ejendomsskat@herning.dk 
orve 

   

KUNDEBETJENING I TEKNIK OG MILJØ 

7 erning  BETHANIAGADE 1, INDGANG C, 2, SAL 

Modtager 

  

KONTAKTOPLYSNINGEP. - RENOVATION 

   

TELEFON: 9628 8080 

   

E-MAIL: affald@herning.dk 

   

Udskrevet deri Momsnr 

   

11/03-2022 29189919 

   

Debitornummer Kommunenr: 

    

xxx xx xxxxxx xx xx 
l

 

657 

JEiendomsnr 

121657 

Ejendommens beliggenhed 

  

Vurderet areal Anvendt skattegrundlag p 

Snejbjergvej 8 

  

1007 2021 (01/10-2021) 

Matrikelbetegnelse 

  

STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD if 

 

- 

Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Gruridskatteloftsærdi 

 

860.000 264.300 253.900 

 

Fradrag i grundværdj for forbedringer Fritagelse tor grundskyld til kommunen 

  

Del at grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig værdi Fritaget dæknirigsafgiftspligtig værdi 

 

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

Specifikation Beløb Heraf moms 

KOUNE promille af grundlag 

  

Grundskyld 20,530 : 253900 01/01-31/12 5212,57 

 

RENOVATION 2022 -internetkode : f9ee3 

  

1 stk Fællesudgifter pr.bolig 107,50 21,50 
1 stk Øvrige ordninger pr. bolig 793,75 158,75 

1 stk 240 1 mad/restaffald,14dags 958,75 191,75 

1 stk 240 1 papir/pap - metal/plast,3. u 332,50 66,50 

ROTTEBEKÆMPELSE 64,19 

 

SKORSTENSFEJNING TLF. 97126040 JK310001Q 434,11 86,82 

** *BEMÆRK***  

Dette er ikke en faktura. 

Indbetalingskort udsendes særskilt hvis 

ejendomsskatten ikke er tilmeldt PBS. 

Indbetalingskort vil du modtage 

Ca. 15 dage før raternes betalingsfrist. 

Bemærk: Der kan være indefrosset grundskyld på ejendommen 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

   

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først i ALT 7903,37 525, 32 
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

   

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 

01 01/01-2022 10/01-2022 3951,71 01/01-2022 262,67 
02 01/07-2022 11/07-2022 3951,66 01/07-2022 262,65 

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest-

 

indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 
18 





Hvis du har spørgsmål til ejendomsskattebilletten, kan du kontakte: 

RENOVATION: 
Genbrug og affald, tlf. 96 28 80 80, affald©herning.dk, affald.herning.dk 
lnternetkode kan bruges til at se tømninger og beskeder fra skraldemanden på ovenstående hjemmeside. 
Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden: 
Flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning at storskrald, ordninger for farligt affald, information. 
Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse at affaldsplan, administration og regulativer. 

SKORSTENSFEJNING: 
Distriktet vedr. Herning, Sunds, Simmelkær, Ilskov, Hammerum, Snejbjerg, Lind, Havnstrup, 
Studsgård, Høgild, Kølkær og Arnborg: 
Skorstensfejermester Ivan Iversen, 97 12 60 40 / 23 26 62 68. 
Distriktet vedr. Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild og Karstoft: 
Skorstensfejermester Keld Pletbjerg, 96 42 09 40 140 61 56 47. 
Distriktet vedr. Aulum, Haderup, Feldborg, Hodsager, Grove, Vildbjerg, Timring, Ørnhøj, Vind, Sørvad 
Skorstensfejermester Stjernholm, 40 45 4110 / 40 20 47 47. 

ROTTEBEKÆMPELSE: 
Ved mistanke om rotter, anmeld på Herning Kommunes hjemmeside ved ét tryk på forsiden Meld rotter. Udfyld 
anmeldelsen og send. Anmeldelsen går direkte ud til vores rottebekæmper. 

FASTSÆTTELSE AF EJENDOMS- OG GRUNDVÆRDI: 
Såfremt din ejendomsvurdering er forkert, kontakt Vurderingsstyrelsen pr. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk 

BETALING OG RENTER: 
Du kan benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside. 
Indbetaling kan også ske i pengeinstitutter, via Betalingsservice eller netbank. 

Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker. 
Morarenten fastsættes jf. bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat samt opkrævningsloven. 
Når ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi en rykker til alle ejere, der tillægges et 
gebyr på kr. 250,00. 
Betales gælden ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om 
tid og sted for udlægsforretningen. En underretning tillægges yderligere omkostninger på kr. 450,00. pr. ejendom. 
Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat 
med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion. 

EJERSKIFTE: 
Ved delvis salg af ejendom, skal fordeling af skatter og afgifter ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil 
selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted. 
Ved køb af ejendom, vil der inden sidste rettidige betalingsdato for ejendomsskat blive sendt et indbetalingskort. 
Det er vigtigt, at du ikke benytter et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person, da indbetalin-
gen derved vil blive registeret under denne. 

INDEFRYSNING 
Ved stigning at grundskyld, vil stigningen blive indefrosset som et indefrysningslån. 
Lånet sendes automatisk til indfrielse ved ejerskifte. 
Fra I maj 2021 er det muligt at framelde sig indefrysnings-ordningen. Har du NemID kan det gøres via borger.dk. 
hvor du også har mulighed for at betale indefrysningsbeløbet med det samme. 
Har du ikke NemlD kan du kontakte team ejendomsskat via telefon 9628 8050. 
Lånet vil være rente og gebyrfrit til og med 2023. 

KMD 0GCG6572 21 udg 10. 2021 
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HERNING KOMMUNE 
Teknik og Miljø - Byggeri 

Afsender 
HERNING KOMMUNE, Tekn,k og Miljø - Byggen 
Torvet 5, DK 7400 HERNING 

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

Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

657 121657 13-06-2022 

BFE-nr.: 4458140 

BBR adresse: 

 

Snejbjergvej 8 (Vejkode 7385), 7400 Herning 

Denne 1313R-Meddelelse  er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler i udsknflerr bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen brjherntnQ 51ç eller telefonnr 96258024-96288102 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg 

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Grundareal 

1007 m2 

Matrikelnr. Ejerlav 

i f STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Ejendom 

BFE-nr.: 4458140 Kommunalt ejendoms nr.: 121657 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: I 

   

Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

   

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

   

Matrikelnr.: If Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1890 

  

Antal etager u. kælder & tagetage: I Antal helårsboliger med køkken: i 

 

Antal helårsboliger uden køkken: 0 

   

Materialer 

   

Ydervæggens materiale: Mursten 

   

Tagdækningsmateriale: Metal 

   

Kilde til bygningens materialer: Oplyst al ejer (eller dennes repræsentant) 

   

Areal I grundplan m2 Samlet andet areal m2 Bygningens arealanvendelse m2 

Bebygget areal 131 Samlet andet areal 20 Samlet boligareal 166 

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

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 0 Samlet erhvervsareal 0 

Samlet bygningsareal (excl. kælder 131 Heraf indbygget carport 0 Heraf erhverv i kælder 0 

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

 

Samlet kælderareal 5 Heraf lukkede overdækninger 0 

  

Heraf udnyttet kælder 0 Heraf indbygget udestue el. lign. 20 

  

Heraf dyb kælder 5 Heraf udvendig efter isolering 0 

  

Samlet tagetageareal 55 Heraf øvrige arealer 0 

  

Heraf udnyttet tagetage 55 Heraf indbygget garage i kælder 0 

  

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

   

Energioplysninger 

   

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme 
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Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 

Samlet areal: 166 m2 Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Enhedens erhvervsareal: 0 m2 

Enhedens boligareal: 166 m2 

Andet areal: 0m2 

Enhedens andel af fælles adgangsareal: 0 m2 

Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2 

Areal af lukket altan/udestue: 0 m2 

Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2 

Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2 

Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

 

Antal værelser: 7 

 

Antal toiletter: i 

 

Antal badeværelser: 1 

 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: if Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Metal 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 20 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bemærkninger for bygning: 

FYRRUM 

Bygningsnr.: 3 
Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse 910) 

Matrikelnr.: 1 f Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Metal 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 12 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bygningsnr.: 4 
Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: If Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Metal 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal 20 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bygningsnr.: 5 
Adresse: Snejbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse 910) 
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Matrikelnr.: if Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Metal 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 12 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bygningsnr.: 6 
Adresse: SnejbJergveJ 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: If Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 10 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bemærkninger for bygning: 

HAVEHUS 

Bygningsnr.: 7 
Adresse: SnejbjergveJ 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: if Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 15 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bygningsnr.: 8 
Adresse: SneJbjergvej 8 (vejkode: 7385), Studsgård, 7400 Herning 

Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920) 

Matrikelnr.: if Landsejerlavsnavn: STUDSGÅRD BY, STUDSGÅRD 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1992 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Tagpap med lille hældning 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 40 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

22 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
Snejbjergvej 8 (Vejkode: 7385)7400 Herning 

- 

0657 121657 13-062022 315 





 

I 

   

©C'cDK ©SDFE 

i ti 

/ 

10 rn 

  

Kortmateriale 

',- 
-:__•_ 

is u 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NY. Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt' 
* Bygning på fremmed grund 

 

Bygningsomrids, un0jagtigt3 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

Du kan få el mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på https//kort bbr dk 

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

Danmarks Adresseregister (DAR) mfl. 

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

- 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https:/lbbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 
hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på 
https://gst.dkfmatrikleniom-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

GeoDanmark er el samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a. 
af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der 
være forsinkelser i registreringen at ændringer, afhængigt at hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning at bygning - er sket.. Se mere på 
https:I/www.geodanmark.dklom-geodanmarkl 

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

- 24 
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Din pligt som ejer 

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

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du 
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte. 
Indberetningspligten gælder også byggesager. 

Du skal være særligt opmærksom på: 
• Opførelsesår 
• Om- og tilbygningsår 
• Bebygget areal 
• Antal etager 
• Samlet boligareal eller erhvervsareal 
• Areal af udnyttet tagetage 
• Areal af udestue 

Tagdækningsmateriale 
• Varmeinstallation 

Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende 
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på 
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - feks, folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos. 
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, 
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
afløbsforhold. 

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

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller feks, et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere 
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
samt anvendelsen. 

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 

Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, 
fjernvarmeregning mm. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledningen på www.bbr.dk. 

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav til beboelsesrum. 

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

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

Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal. 
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, 
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers, 1.8 
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DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN 

Tilstandsrapporten beskriver 

synlige skader eller tegn på 

skader på ejendommen. De 

skader, der er beskrevet i 

skadesoversigten. er baseret 

på den bygningssagkyndiges 

professionelle skøn og faglige 

vurdering. 

Den bygningssagkyndige 

vurderer ejendommen ud frø, 

hvad der kan forventes af en 

bygning af samme alder og 

type. Derfor fremgår forhold, 

der er almindelige for 

bygningens alder og type ikke 

som skader i 

tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten indeholder 

kun skader, den 

bygningssagkyndige kan se 

eller kan kontrollere med enkle 

hjælpemidler. 

Der er ikke nødvendigvis 

sammenhæng mellem den 

vurdering, som den 

bygningssagkyndige giver en 

skade og prisen på at udbedre 

skaden. Nogle skader kan 

udvikle sig over tid og dermed 

blive væsentligt dyrere at 

udbedre 

HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER? 

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. 

Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. 

Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på: 

El- og VVS-installationernes funktion sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand bagatelagtige forhold, 

som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt bygningens placering på grunden• bygningens 

planløsning bygningens indretning. Løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer• udendørs svømmebassiner og 

pumpeanlæg markiser og baldakiner installationer uden for bygningerne• bygningens æstetik og arkitektur• 

bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen). 

NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS 

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget 

hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på 

huset. Mange huse er renoveret og ombygget - nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger. 

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske 

byggetekniske forhold. man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt ikke 

registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i 

ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus. 
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HUSTYPEBESKRIVELSE 

Hustypebeskrivelsen giver dig generel information om kendetegn og 

byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være 

opmærksom pà, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke 

er udarbejdet af den bygningssagkyndige. 

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan 

derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har 

heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen. 

KENDETEGN OG BYGGETEKNIK 

Landhuse og mindre byhuse - frem til Ca. 1920 

Huse fra denne periode er traditionelt bygget af gode materialer og med teknisk simple løsninger. Omkring 
år 1900 vinder betonsoklerne indpas i den danske byggeteknik, og materialet erstatter mursten, som den 
bærende del ijorden 

Landhuse og mindre byhuse er bygget i mursten både inde og ude. Facaderne er enten opført med hulrum 

eller som massivt murværk, og de fremstår enten som pudset murværk eller rå mursten. De pudsede 
facader er enten malet eller kalket og kan være pyntet med gesimser og detaljer omkring vinduer og døre. 
Sålbænkene er typisk udført i mursten eller støbt i beton, og vinduerne er normalt af træ. 

Tagbelægningen er oprindeligt naturskifer eller tegl. Tagstene er understrøget med mørtel (det som tætner 

mellem stenene) og skiferpladerne er kittet i samlingerne. Loftrummet er oprindeligt ikke indrettet og er 

derfor ikke isoleret, hvilket dog kan være sket efterfølgende. Etageadskillelsen er udført af bærende 

træbjælker, som lofter og gulve er fastgjort pà. 

Indvendige vægge og lofter har oprindeligt pudsede overflader, og gulvene er typisk af træ. 

For land- og stuehuse er det normalt, at gulvkonstruktionen er udført med en opklodsning direkte oven på 

jorden, og der kan derfor trænge fugt og kulde op i gulvene Det ses dog sjældent i dag Ofte har huset en 

krybekælder, som kan være nedlagt i forbindelse med efterisolering af gulvene. 

Ejendomme på landet og i sommerhusområder er opført med et nedsivningsanlæg på grunden 

Spildevandet fra bygningerne renses i en tank, hvorefter det siver ned i undergrunden Typisk sker 

tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. I byerne sker afledningen af spildevandet til 

den offentlige kloakledning i gaden. Afløbsinstallationer på ejendomme fra før 1920 er typisk udført i 
glaserede Lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rorene normalt ingen eller kun ringe restlevetid. 
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Hustypebeskrivelsen indeholder en række 

konkrete opmærksomhedspunkter,  der relaterer j 
sig til beliggenheden og materialerne i huset i 

denne tilstandsrapport 

Opmærksomhedspunkterne tager højde for i -  

eventuelle ændringer som følge af til- eller  

ombygninger 

Du skal være opmærksom på at det er 

standardiserede beskrivelser, der er dannet ud 

fra materialeoveisigten sidst i tilstandsrapporten, 

Den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres 

ansvarlig for indholdet, og 

opmærksomhedspunkterne har heller ikke 

indflydelse på ejerskifteforsikringen 

Asbest 

Denne hustype er opført i perioden før asbestholdige byggematerialer bliver en realitet 

Derfor er der oprindeligt ingen asbest indbygget, men er huset senere renoveret. kan der 

være indbygget asbestholdige materialer, Hvis der eksempelvis er indlagt vand og 

varme i huset omkring 1940erne, kan isoleringsmaterialerne være asbestholdige Det 

samme gælder nyere materialer som vinyl, fliselim eller aftrækskanaler i eternit. Asbest 

er normalt ikke farlig eller sundhedsskadeLig, hvis blot materialerne får lov til at blive 

siddende der, hvor materialet oprindeligt er indbygget. 

Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du dog være særligt opmærksom, at 

asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Eksempelvis 

hvis du ændre på oprindelige VVS installationer eller skifter gulvbelægningen ud med 

nyt. 

Betonfundament 

• • Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre 

revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle 

svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan 

dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, 

som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne. 
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Gu[vkLinker og vægfliser 

wwI Gulv- og vægoverflader beklædt med klinker skal altid være intakte, og specielt 

områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader 

bag klinkerne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i 

hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, 

hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele 

døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel 

Let konstruktion med gips/fibergips 

lndervægge(bagmure) og skillevægge opført af lette konstruktioner, hvor det bærende 

skelet er af træ eller stål beklædt med gips eller andre plader, får ofte nogle små revner. 

Revnerne kommer normalt i samlingerne mellem pladerne eller i overgangen mellem 

væg og loft. 

Metalplader 

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale Metalplader tager normalt ikke 

skade af mos, men ved store mængder af mos kan tagvandet ikke løbe hurtigt nok af, og 

der kan opstå risiko for, at fugt og vand via samlingerne trænger ind på loftet. Ved en 

eventuel afrensning af mos. skal det sikres, at taget kan holde til det. 

Tegl 

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule 

mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 

1960erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970erne er der 

kuldebroer i væggene - steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse 

kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til 

kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt koLde, hvilket også kan opfattes som 

trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring igoo, 

hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid. 

Vinytbelægning 

WQ Vinyl på vægge og gulve skal altid være intakt, og specielt områderne omkring 

rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag vinylen. Vinyl 

bliver ofte anvendt, når konstruktionerne er lavet af lette materialer eksempelvis træ og 

gips, etc.. Vinylen er limet på konstruktionerne og svejst i samLingerne. Der skal holdes 

øje med, om overfladerne, svejsningerne og vedhæftningen er intakt. I vådrum skal der 

være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer 

som for eksempel skimmel 
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Radon 

Radon er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se. Lugte 

eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. 

Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er Lavet en radonspærr& 

Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet 

radonniveau indendørs. 

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig. 

Herning kommune er i klasse 2 med et radonniveau i 1,0% - 3.0%. Du kan se et kort over 

radonniveau på www.radonguiden.dk. Her kan du også finde mere information om, 

hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af 

radonniveauet. 
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TAGETS RESTLEVETID 

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabetopstag. Det er 

altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag. 

Levetidstabetlerne fra Statens Byggeforskningsinstitut Lægger til grund for 

den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer, 

Du skat være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse. 

Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, viL det fremgå af skadesoversigten. 

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt 

eventuelt undertag og inddækninger. 

Tagbetægning - StåL- og aLuminium 

Oplægningstidspunktet for den valgte tagtype er ukendt, hvorfor den statistiske restlevetid ikke kan beregnes. 
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BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN 

Litra Anvendelse 
Bebygget areal 

Opført 
m2 

Etager udover Udnyttet 

kælder 

Brutto 

  

tagetage mz etageareal m 

 

TotaL Kælder 

 

Bolig Erhverv 

A Beboelse 1890 111 5 2 55 166 - 

B Udestue 

 

- 20 - 

 

C Udhus/fyrrum 

 

- 20 - 

 

D Garage - 12 - - - - - 

E Udhus - 20 - - - - - 

F Garage - 12 - - - - 

G Udhus - 10 - - - - 

H Udhus - 15 - - - - - 

K Garage 

 

1992 40 - 

 

BEMÆRKNINGER 
Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsde[e, som af forskellige årsager ikke er besigtiget. 

Du skat være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse 

undtagelser. Du kan Læse mere i forsikringsbetingelserne. 

BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET 

Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete 

bygninger p6 grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi. 

Garage: Bygningen medtages ikke, idet den er opbygget af forhåndenværende materialer og uden reel værdi. 
Udhus: Undtages på grund at lav værdi. 

Garage: Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi. 

Udhus: Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi. 

Udhus: Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi. 
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BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE 

Hvis der er bygningsdele el/er rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne 

gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet 

Beboelse 

Stueplan: Generelt for stueetagen: Gulve under faste tæpper kunne ikke besigtiges 

Stueplan: Generelt for stueetagen: Overalt er der en del bohave/oplæg og derfor kan der forekomme områder på gulve 
og langs vægge som ikke kunne besigtiges fuldt ud 

i. sal: Generelt for i. sal: Der er ikke adgang til skunke og hanebàndsloft 

i. sal: Generelt for i. sal: Gulve under faste tæpper kunne ikke besigtiges 

i. sal: Generelt for i. sal: Overalt er der en del bohave/oplæg og derfor kan der forekomme områder på gulve og langs 
vægge som ikke kunne besigtiges fuldt ud 

Garage 

Ydervægge: Bygningsdele mod naboskel er ikke besigtiget. 

BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET 

Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige 

dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifte forsikringen 

L

Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige 

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER 

Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet Synligt 

punkterede ruder vil fremgå ofskodesoversigten 

Beboelse 

AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) 

Afvigelserne er den bygningssogkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR, Oplysningerne er 

ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte 

Der er ingen afvigelser fra BBR 

I ._.. .................. 

FØLGENDE MATERIALE FORELÅ: 

BBR-ejermeddetelse 15.03.2022 

Der findes ingen tidligere titstandsrapporter på ejendommen 

Andre bygningsoplysninger. 

Der var ingen relevante bygningstegninger eller beskrivelser tilgængelige for ejendommen, ved udarbejdelsen af 
tilstandsrapporten. 
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ØVRIGE OPLYSNINGER: 

Ejendommen er tilbygget med mange skure/udhuse som er i meget där[ig stand og uden reel værdi. Disse er undtaget fra 
rapporten. 

Medtaget i rapporten er kun beboelsen med tagetage, udestue og udhus/tidligere fyrrum med kælder, og den store 
garage med metalport. 
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SKADESOVERSIGT 
t_.. 

dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen. 

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den 

bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner. 

Vær opmærksom p&  at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader. 

SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET 

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor 

vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret. 

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader: 

Kritiske skader 

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion 

svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre 

bygningsdele. 

Alvorlige skader 

Skader ved bygningsdeLen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på Længere sigt. 

Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele. 

Mindre alvorlige skader 

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. 

Mulige skader 

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en 

kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis 

du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen. 

Kort sigt er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt 

indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig Det kan 

være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt. 
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rv 

Nr. Vurdering Skade Risiko Bemærkning 

i Tagrender og nedløb er med Risiko for kommende - 

tæringer utætheder 

2 Inddækning under ovenlysene l ekstremt vejr kan der på sigt - 

vipper lidt op. indtrænge fugt 

--

 

Nr. i Vurdering Skade 

3 ' Støbte så lbænke med revner. 

4 Entredør er utæt og med 

J begyndende nedbrydning 

Vinduer i køkken og i gavl på i 

Sal er med begyndende 

nedbrydning. 

Risiko Bemærkning 

Der kan på sigt forekomme - 

opfugtning af underliggende 

konstruktion 

Yderligere nedbrydning må - 

påregnes 

Yderligere nedbrydning må - 

påregnes 

r. i Vurdering Skade 

6 : Murede ydervægge har 

sætningsrevner flere steder, fx 

under og over vinduerne i 

facader, ved gesimskanter ogi 

gavlen ses gennemgående 

lodrette revner flere steder  

Risiko Bemærkning 

Revner vurderes at være af 

ældre dato De har været 

repareret og er genopstàet. 

Risiko for fugtoptagning i 

murværk samt afskalninger 
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Nr. Vurdering Skade 

7 Der er et hjørne i køkken hvor 

gulvet er åben. Der er 

manglende færdiggørelse af 

gulv mellem rummene/i 

døråhninger.Trægulve er 

generelt ujævne og med 

varierende sprækker. 

Risiko Bemærkning 

Bemærkning 

i 'i i.IV  ~MU"~ C5eMærKning 

9 RevnedanneLse ved hjørnefuger i  I vådzone medfører forhold - 

mellem gulv og væg og i risiko for vandindtrængning til 

væghjørner. bagvedliggende 

konstruktioner og rør 

10 Der er revne i vægfliser bagved Forhold ligger udenfor direkte - 

døren vandbeLastet område og 

risiko for følgeskader 

vurderes minimalt 

Nr. Vurdering Skade Risiko Bemærkning 

ii Der er enkelte steder opsat Der er risiko for personskade - 

polystyren som loftbeklædning. da polystyren ikke overholder 

gældende brandkrav, de de 

er brandfarlige og udvikler 

giftig røg ved brand. 
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Nr. Vurdering Skade Risiko Bemærkning 

12 Der er flere steder og især på i Risiko for yderligere tæring 

Sat en det rust ved og utætheder på sigt 

radiatorinstaLLationer. Mange 

radiatorer hænger skæve/har 

dårligt ophæng 

Nr. Vurdering Skade Risiko Bemærkning 

13 6 VinyLbotægning har en alder Risiko for fugtskader i 

hvor der kan forekomme etageadskillelsen 

revnedanneLser og fugeslip. J 
SKADER UDEN PA UDESTUE 

Risiko 

Risiko for tilbageløb og 

minimal.. dermed fugtindtrængning i 

ekstremt vejr 

14 Taghældning på

 

Nr. Vurdering Skade 

 udestuen er 6 . 
 

Bemærkning 

Risiko 

15 J Nedbrydning ved træder. Yderligere nedbrydning må 

påregnes 

Nr. Vurdering Skade Bemærkning

16 

 

Nr. Vurdering Skade Risiko 

Stolper og beklædning er i Forhold medfører opfugtning 

berøring med terræn. Afslutning og reduceret Levetid pga 

omkring vinduer er uden hurtigere nedbrydning 

inddækninger, sålbænke og 

Lister. 

Bemærkning 
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Bemærkning Nr. i Vurdering Skade Risiko 

    

17 

 

Metaltag på udhus tigger med Der kan forekomm 

  

minmat fald og tilslutninger tit tilbageløb som opf 

  

andre bygningsdele er delvis tagkonstruktion og 

  

interimistisk udført På toft i 

   

udhus ses opfugtning.. 

     

18 

 

Opfugtet trætoft pga tilbageløb - 

  

ved tagbelægning. I 

 

Nr. . Vurdering Skade Risiko Bemærkning 

19 Trævinduer med nedbrydning Yderligere nedbrydning må - 

påregnes 

20 Interimistisk smal dør ved siden Yderligere nedbrydning må - 

af port Døren hænger og har påregnes 

begyndende skader nederst 

Nr. Vurdering Skade Risiko i Bemærkning 

21 Garage har steder med Yderligere nedbrydning må 

begyndende nedbrydning af påregnes 

træbeklædning, fordi den steder 

på fundament og fordi der ikke 

er lavet korrekte inddækninger 

ved døre og vinduer. 
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SÆLGEROPLYSNINGER 

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du 

skat i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved 

ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller 

adskillige år tilbage Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der 

skat udarbejdes en tilstandsrapport. 

Du skat være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning. 

1.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? 

Vælg På anden vis 

1.2 Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din Nej 

ejendom? 

Dato Underskrift - ejer/sælger 

Sæt X 

LII Sælger var til stede 

SÆLGER: 

oet efter Søren Peter Motgaard Christensen v/Advokatflrmaet Højbjerg ApS 

Torvet 6. i 

7400 Herning 

Sælger har ikke besvaret spørgsmål om ejendommen 

Dødsbo 
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OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN 
Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstatlationer. Det resulterer i en 
tilstandsrapport og en etinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger 
gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale lo-àrige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal 
udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring 
samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring. 

Bemærk; Har du som køber modtaget rapporterne inden deres udløbsdatoer, skat der ikke udarbejdes nye rapporter, 
selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb. 

BYGNINGSEFTERSYN 

TiLstandsrapport 
EJERSKIFTEFORSIKRING 

Bestilles og betales af sælger : SæLger bestiller rapporter og ind -

 

Gyldighedsperiode: 6 måneder henter forsikringstitbud. 

Købervælger og bestiller forsikring. 

Û 
Sælger betaler halvdelen af sit frem - 
lagte forsikringstilbud. Køber betaler 
det resterende beløb. 

ELEFTERSYN Sælger fritages herefter for det 
normale 10-årige sælgeransvar. 

Elinstaltationsrapport 
Bestilles og betales af sælge..... 

Gyldighedsperiode 12 måneder  

BYGNINGSEFTERSYN 

Hvordan er bygningseftersynet udført? 
Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se. 
Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de 
bagvedliggende konstruktioner. 

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af 
tilstandsrapporten 

Hvad omfatter bygningseftersynet ikke? 
Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og 
fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifleforsikringen 
Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsere. Det er eksempelvis 
hår-de hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere. 
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OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN 

Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring? 
Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring. hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en 

elinstallationsrapport. Rpporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. 

Det er køber, der afgør. om'er skal købes en forsikring. Sælger skat fremskaffe et tilbud på en 

ejerskifteforsikring og tilbyde à
\
betate halvdelen af det fremlagte tilbud Du kan. som køber, indhente tilbud fra 

andre forsikringsselskaber, men 

\ teg es

 

vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal s Iger betale 

halvdelen af præmien af sit frem gstilbud. 

Hvad sker der, hvis der ikk ejerskifteforsikring?--

 

Hvis du som køber ikke tegner e ikring, skal du norrnllv betale alle udgifter til udbedring af 

husets skader, hvad enten de er port eller ej. Sl 'er kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - 

se afsnittet om 'sælgeransvar". 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen? 
Skader og fysiske forhold 

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skatr samt fysiske forhold ved bygningen, der giver 

nærliggende risiko for skader. Såvef skader som de fysiske foold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende 

ejendomme af samme alder og te, for al forsikringen dækkerørrelsen på erstatningen afhænger af 

bygningsdelens alder og fprkringsbetingelserne. Det er dog en fo\dsætning. at skaden var tilstede inden du 
som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på o'rtagelsestidspunktet 

VVS-installationer 

Udbedring af manglendée[ler væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede 

bygninger ud til ydersiderf bygningens fundament, samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne 

installationer 

Elinstallationer 

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, saml 

lovliggørelse af ulovlige forhold vedsådanne installationer. 

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra 

forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle 

minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5  år. Du kan læse mere 

om ejerskifteforsikring på www.forsikringsop'iysningen.dk 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikk 
Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstand\

detfre

 

en eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket . 

medmindre disse forhold er klart forkert beskre orten Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår 

et forhold anses for klart forkert beskrevet.  Hvis år af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort 

utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen Hudover kan der være andre undtagelser for 

dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekèndtgørelsen om ejerskifteforsikringens 

dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækrik vil fremgå af forsikringspolicen. 

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget\f alder og brug. Derfor vil 

ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er 

normale for husets type og alder, eller forhold. som køber havde kend'ab til ved handlens indgåelse. 

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller 

det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller 

elinstallationsrapporten. 
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Rapportens gytdighedsperiode 
Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny. 

Elinstaltationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en fly. 

Sælgeransvar 

Sælger kan blive fritaget for det normale lo-ärige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig 

tilstandsrapport og elinstallationsrapporl for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden 
køber underskriver købsaftalen. 

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-ärige sælgeransvar er bortfaldet. 

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for. 

• Forhold uden for bygningen (eksempelvis forurenet jord) 

• Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler) 

• Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet 
(eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til) 

TILLÆG OG REVISIONER 

Hvad er en revision? 
En revision betyder. at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter 
at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for 

tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder. 

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret Revisionen 
ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode. 

Hvad er et tillæg? 

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke 

skal fremgå af tilstandsrapporten. men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber titstandsrapportens 

oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen. 

KLAGER 

Hvor kan jeg klage over tiLstandsrapporten? 
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader Du kan naturligvis kla-

ge, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl. så tilstandsrapporten giver et forkert 
indtryk af huset. 

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra 
både købere og sælgere over lilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. 

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet www.husklage.dk. 
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VIL DU VIDE MERE? 

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informatio-
ner og detaljer pi www.botigejerdk sammen med de digitale rapporter. 

DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF: 

Firma. BOTJEK CENTER MIDT- & VESTJYLLAND ApS 
Beskikket bygningssagkyndig: Anke Gerdes 

Adresse: Bredgade 68, 6940 Lem St 

Telefon. 96119029 

E-mail: 750O(botjek.dk 

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftate med. Ingen samarbejde 

Besigtigetsesdato: 22.032022 
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OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING 

OpLysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner Oplysningerne er henvendt tit ejerskifteforsikringen, 

men vedlægges tiLstandsrapporten som biLag 

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materiateangivetse eLLer konstruktionsudformning 

Tag Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældnng over 35, 
tagbelægning at metalptader 

Ydervægge Hulmur, massiv murværk, facader at murværk med puds. 

Vinduer, døre og porte Træ, plast 

Fundament/sokler Beton / fundablokke / lecabtokke. 

Kældre/krybekældre 

Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vinylgulv på uorganisk konstruktion, vægfliser 

på uorganisk konstruktion, vinyl på organisk vægkonstruktion. 

Gulvkonstruktion og etageadskitlelser Kapitlarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion at beton, gulvkonstruktion med 

strøer. gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af fliser. 

Bagmure og indervægge Murværk. tet væg med træbeklædning, let væg med gips etter lignende 

Lofter Profilbrædder, celotex. 

Indvendige trapper Træ 

VVS-instattationer Fjernvarme. 
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Tag Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem f og 15 

tagbelægning af plastptader. 

Ydervægge Trækonstruktion. 

Vinduer, døre og porte Træ, 

Fundament/sokler Punktfundamenter. 

Kældre/krybekældre - 

Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) - 

Gulvkonstruktion og etageadskiuetser - 

Bagmure og indervægge - 

Lofter - 

Indvendige trapper - 

VVS-installationer - 

Tag Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær. taghældning mellem i og 15, 

 

tagbelægning af metatplader. muret skorsten 

Ydervægge Massiv murværk, facader af murværk med puds, 

Vinduer, døre og porte Træ 

Fundament/sokler Punktfundamenter. 

KæLdre/krybekætdre - 

Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) - 

Gulvkonstruktion og etageadskillelser - 

Bagmure og indervægge - 

Lofter - 

Indvendige trapper - 

VVS-installationer - 
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Tag 

Ydervægge 

Vinduer, døre og porte 

Fundament/sokler 

KæLdre/krybekæLdre 

Vådrum (badeværeLse, toilet og bryggers) 

Gulvkonstruktion og etageadskitLelser 

Bagmure og indervægge 

Lofter 

Indvendige trapper 

VVS-instaLlationer 

Sadeltag. lagkonstruktion at bjælkespær. taghældning mellem 15'09 35, 
Lagbelægning af eternitbelgeplader. tagbelægning af plastplader. 

Trækonstruktion, facader at træbeklædning. 

Træ, metal. 

Punktfundamenter. 

Version lOD 23/23 

48 





I 

ççf — 

SIKKERHEDSSTYRELSEN 

' -. -,- r-

 

.,- -_--• -,--

 

- 

ELINSTALLATIONS= 

RAPPORT 

Snejbjergvej 8 - 7400 Herning 

GYLDIGHEDSPERIODE: 1503.2022 - 1 5 03.2023 

LØBENUMMER: E-1137597 

EJENDOMSINFORMATION  
I 

Byggear. 

1890 

Kommune- og ejendomsnr.: S 
657-121657 

Matrikel/ejerlav: 

if, 1191552 

DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF: 

Firma: 

BOTJEK ELTJEK ApS 

Gennemgangen er foretaget af: 

Thomas 5, Christensen(TIf. 50357000) 

Adresse: 

Erhvervsbyvej 13, St, 8700 Horsens 

Telefon: 70261199 

E-mail: eeftersyn®botjek.dk 

CVR-nummer: 34228701 
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DET SKAL DU VIDE OM 

ELI NSTALLATIONSRAPPORTEN 

s '7 

Eli nsta [la tionsrapporten 

beskriver ulovlige forhold og 

funktionsfejl ved 

elinstallationen En installation 

er ulovlig, hvis den ikke lever 

op tit de standarder og tovkrav 

der var gældende, da 

installationen blev udført 

Ulovlige forhold fremgår af 

fejloversigten på side 6 

Funktionsfejl i den lovlige del 

at elinstallationen, fremgår 

ikke at fejtoversigten 

Etinstallatorvirksomhedens 

oplysning om 

funktionsdygtighed på side 4  

Den autoriserede 

elinstallatervirksomhed 

foretager en visuel 

gennemgang og udfører 

stikprøver på baggrund at 

erfaring og en professionel 

faglig vurdering Fagpersonen 

undersøger installationer, som 

vækker opmærksomhed, eller 

hvor der erfaringsmæssigt ofte 

vil være fejl 

Stikprøver udvælges 

systematisk, og alle typer 

installationer undersøges Da 

det er stikprøver, kan der være 

ulovlige og farlige 

installationer i boligen, som 

ikke er fundet og derfor ikke er 

beskrevet i rapporten  

Som boligejer er det dit ansvar 

al få udbedret ulovlige 

elinstaltationer De fleste fejl i 

installationerne skal udbedres 

af en autoriseret 

etinstallatervirksomhed Du 

kan se, hvilke fejl, du selv må 

udbedre, på 

Sikkerhedsstyrelsens 

hjemmeside www sik dk  

De ulovlige fejl i installationen 

vurderes ud fra hvor farlig den 

ulovlige fejl er. 

Der er ikke nødvendigvis 

sammenhæng mellem, hvor 

farlig en fejler, og hvor dyrt 

det er at udbedre fejlen Der 

kan være fejl, som hurtigt og 

billigt kan udbedres. men som 

kan indebære en alvorlig risiko 

for elektrisk stød eller brand, 

hvis der ikke gøres noget 

Rapporten forholder sig ikke 

til, hvad det koster at udbedre 

et ulovligt forhold 
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SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET 

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i etinstallationerne er ulovlige. Nogle er 
udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i 

oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden. 

I elinstallationsrapporten kan du læse om følgende typer fejl: 

Risiko for stød 

O
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød. 

Risiko for brand 

Ø
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand. 

Ulovlige elinstattationer 

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført. 

Undersøges nærmere 

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan 

være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du 
vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen. 
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OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED 

SÆLGERS OPLYSNINGER 

Forud for gennemgangen har den autoriserede eUnstal[atoriirksomhed bedt sælger om at oplyse om 
installationernes funktionsdygtighed. Sælger svarer ud fra sit kendskab til installationen. Der kan derfor være tale 
om manglende funktionsdygtighed i både lovlige og ulovlige installationer. 

På næste side kan du læse elinstallatørvirksomhedens oplysninger om funktionsfejl i den lovlige del af 

installationen, I fejloversigten på side 6 kan du Læse om fejl i installationen, som er ulovlige og samtidig kan have 

betydning for funktionsdygtigheden. 

SÆLGERS OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED: 

Der er ingen oplysninger fra sælger 

SÆLGER: 

oet efter Søren Peter Møtgaard Christensen v/Advokatfurmaet Højbjerg ApS 

Torvet 6, i 

7400 Herning 

Sælger har ikke besvaret spørgsmål om ejendommen 

Dødsbo 
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OPLYSNINGER OM FUNKTIONSDYGTIGHED 

ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER 

ELINSTALLATØRVIRKSOMH EDENS OPLYSNING OM FUNKTIONSDYGTIGHED: 

Viste gennemgangen, at der var lovlige dele af elinstaUationerne, der ikke fungerede? 

nej 

Stemmer sælgers oplysning om funktionsdygtighed overens med gennemgangen? 

ja 

BLEV ALLE RUM GENNEMGÅET? 

EtinstaUatørvirksomheden kunne ikke gennemgå følgende rum: 

Udhus / Stueptan / Skur med drivhus: Ingen installation 

Carport / Stueplan / Overdække bag stor garage: Ingen installation 
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FEJLOVERSIGT 

dette afsnit finder du en oversigt over de fejl, der er fundet i elinstallationerne. 

Fejtoversigten er dannet ud fra elinstaltatorvirksomhedens gennemgang af 

installationer og installationsdele. 

De fejl i elinstallationerne, der indgår i fejtoversigten. er ulovlige forhold. Nogle er 

udelukkende ulovlige, mens andre derudover udgør en risiko for brand eller stød. 

Alle fejl i oversigten kan have betydning for, om installationen fungerer korrekt. Men 
en funktionsfejl nævnes kun, hvis den samtidig udgør en ulovlig det af installationen. 

Du kan finde oplysninger om eventuelle funktionsfejl i den lovlige del af installationen 
i afsnittet 'Oplysninger om funktionsfejl' på side 3. 

Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de anførte fejl. 

b@ 

]à)L: 
............ ..................... 

Nr. Vurdering Fejt 

i (2) Eltavlen er ikke let tilgængelig. 

'Dækket delvis af loftbeklædning' 

2 (2) Der er for store åbninger ved kabelindføringer i eltavlen. 

Ved  hpf'i relæ' 

3 Materiel i ettavlen tillader, at der kan isættes for store sikringer. 

- Bundskrue eller pasring mangler. 

'Lysgruppe ty og kraftgruppe tit vaskemaskine' 

0 Der er isat for store sikringer i en eller flere sikringsgrupper i eltavlen. 

tC) I)V 

Nr. Vurdering Fejt 

5 Ø Kabler eller ror er ikke fort korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder 

i 'Ledninger uden yderkappe eller rør ført til dåse* 
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Nr. Vurdering Fejl. 

6 . En Ledningssamling er ikke anbragt i dåse. 

Ledning kommer ud af Loftet' 

Nr. Vurdering Fejl 

7 Der er én dåse, roset eller Lampeudtag, der mangler [åg. 

8 Fastmonteret lampe mangler glas/skærm. 

Nr. Vurdering Fejl. 

Enkelte dåser eller underlag mangler fastgørelse, 

10 En ledningssamling er ikke anbragt i dåse. 

Ved loftlampe' 

Nr. Vurdering Fejl. 

11 Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder. 

Ledninger er ført uden yderkappe eller rør 

Nr. Vurdering Fejl 

12 Dåser bag/over Lampeudtag er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger. 

- Den medfølgende aflastning mangler i däsen, 

"Dåse ved lampe ty for vindue" 

13 Ø ' Der er for store åbninger ved dåse bag/over Lampeudtag. 

14 Enkelte kabler mangler fastgørelse. 

Omkring eltavle" 
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Nr. Vurdering Fejl 

is Der er enkelte steder anvendt ulovlig, bcjelig Ledning som fast installation. 

"Lampeudtag po loftet 

rl 

Nr. Vurdering Fejl 

16 Ø Enkelte kabler mat-igler fastgørelse 

Nr. Vurdering Fejl 

17 Der mangler dåse bag/over ét Lampeudtag. 

18 Der er enkelte steder anvendt ulovlig, bøjelig ledning som fast installation. 

Til lampe på loftet" 

Nr. Vurdering Fejl. 

ig I Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder. 

Stikkontakt ved dør mod gang, ledninger er ført til dåse uden yderkappe eller rør' 

::lc)4t.. 

Nr. Vurdering Fejl 

20 - Der mangler faste klemmer for ikke fastmonterede Lamper 

Lampeudtag over spejl" 

Nr. Vurdering , Fejl 

21 Ø Enkelte kabler mangler fastgørelse. 
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Nr. Vurdering Fejl 

22 c2 Der er enkelte steder anvendt ulovlig. bøjelig Ledning som fast installation 

Nr. Vurdering Fejl 

23 En ledningssamling er ikke anbragt i dåse. 

Tit Lamper på loft 

Nr. Vurdering 
. Fejl 

24 Enkelte kabler mangler fastgørelse. 

Nr. Vurdering Fejl 

25 Enkelte kabler mangler fastgørelse. 

26 Et eller flere låg på dåser. rosetter eller lampeudtag er defekte. 

I - Läg til en eLler flere dàser er revnede. 

Kraftstik på væggen 

Nr. Vurdering Fejl 

27 Der mangler virksom beskyttelsesleder i flere stikkontakter og titslutningssteder. 

- Beskyttelsesteder er ikke virksom 

28 Enkelte kabler mangler fastgoretse. 
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OVERSIGT OVER GENNEMGANGEN 

Den autoriserede elinstattatorvirksomhed foretager en visuel gennemgang af bygningernes 

elinstallationer og udfører stikprøver på baggrund af sin erfaring og en professionel. faglig 

vurdering. BEMÆRK 
Hvis der er fundet en 

Nedenfor kan du se, hvor elinstaltatorvirksomheden ingen bemærkninger har haft ved den fejt i etinstaLtationerne, 

visuelle gennemgang. Her kan du også se. hvilke installationer eliristallatervirksomheden fremgår det af 

har valgt at adskille og undersøge nærmere. feitoversigten. 

Hvis der er fundet fejl i elinstaLlationen, fremgår de af fejtoversigten fra side 6 og frem. 

Hvis der er fundet lovlige etinstallationer, som ikke fungerer fremgår de at rubrikken 

Ehnsta[[atørvirksomhedens oplysninger om funktionsdygtighed på side 4. 

RUM ELINSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 
FØLGENDE 

Beboelse - i. sat - Tavlen - Er tavlen opmærket korrekt? 

- Er der del krævede antal lysgrupper? 
- Er der RCD (HEl- eller HPFI-afbryder)? 

- Fungerer RCDer korrekt ved kontrolmåling? 
- Står RCD'er fra ved påvirkning af testknappen? 
- Er hele installationen fejlbeskyttet? 
- Er der en virksom jordforbindelse? 

Beboelse - i. sat - Badeværelse - Er der den krævede stikkontakt? 
- Afbryder og stikkontakt ved 

i. sal - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? døren 
- Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold tit 
beskyttelsen mod vand? 

- Er alt materiel fastgjort? 
- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 
- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

Beboelse - i. sat - Gang 2. sat - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret - Dåse på væggen 
korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 
- Er at materiel fastgjort? 
- Er der anvendt korrekt ledningsmateriet som fast installation' 
- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - i. sat - Værelse mod - Er der det krævede antal 220 / 250V stikkontakter? 
nr 6 - Er der daser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 
- Er der [åg på daser, rosetter og lampeudtag? 

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation' 
- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Stikkontakt på væggen under 
vinduet 
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RUM EUNSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DElTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Beboelse - 1. sat - Værelse mod - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? - Afbryder og stikkontakt ved 
nr 10 - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? døren 

- Er al materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser. rosetter og tampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - i. sat - Værelse midt - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? - Lampeudtag på loftet 
for - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret - Udvendig lampe til venstre for 

korrekt? vinduet 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - i. sal - Loftrum - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - Stueplan - Gang - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret - Udvendig lampe på loftet 
stueplan korrekt? 

- Er al materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser. rosetter og lampeudtag? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - Stueplan - Baggang - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

Er al materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - Stueplan - Kokken - Er der det krævede antal 220/250 V stikkontakter? 

- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag. og er de installeret korrekt? 

Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser. rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast' 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - StuepLan - Stue - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? 

med trind op - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag. og er de installeret korrekt? 

- Er al materiel fastgjort? 

- Er der Låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt tedningsmateriet som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

Er samlinger anbragt i dåser? 

- Afbryder ved døren mod 

køkken 

- Stikkontakt ved døren mod 

stue 

- Afbryder og stikkontakt ved 

døren 

- Lampeudtag på loftet ved 

døren 
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RUM ELINSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 
FØLGENDE 

Beboelse - StuepLan - Stue ved - Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter2 

køkken - Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er al materiel fastgjort? 

Er der låg på dàser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

Beboelse - Stueplan - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 
Badeværelse stueplan korrekt? 

- Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold tit 

beskyttelsen mod vand? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt tedningsmaleriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast7 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Beboelse - Stueplan - Værelse - Er der det krævede antal 220 / 250V slikkontakter? 

ved gang - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er al materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser7 

Beboelse - StuepLan - Uden på - Har det elektriske materiel den korrekte kapalingsklasse? 

bygningen - Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

Stikkontakt ved døren mod 

gang 

- Dåse på loftet 

Lampeudtag over spejl 

Udvendig lampe på loftet 

- Udvendig lampe på loftet 

- Afbryder og stikkontakt ved 

døren og køkken 

RUM ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 
FØLGENDE 

Drivhus Stueptan - Udehus - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? 

ved beboelse - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over Lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Dåse på væggen 

- Afbryder på væggen 

RUM ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 
FØLGENDE 

Version. 10.0 12/17 

60 





Udhus - StuepLan - Rum bag - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? 

ved beboelse - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

Lampeudtag på væggen 

Udhus - StuepLan - - Er der låg på dåser. rosetter og lampeudtag? 

Krybekælder - Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

RUM ELINSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Garage - Stueplan - Fyrrum - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? - Afbryder ved døren 
- Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over tampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

RUM ELINSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Udhus - Stueplan - Lille garage - Er der det fornødne antal tilstutningssteder? 

ved beboelse - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Kraftstikkontakt på væggen 

RUM ELINSTALLATØR VIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Garage - Stueplan - Større - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? 

garage ved beboelse - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere. og er de installeret 

korrekt? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Stikkontakt ved port 
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RUM ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Udhus - Stueplan - Sekundære - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? - Dåse på væggen over døren 
rum ty - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser. rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

Udhus - Stueptan - Sekundære - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? - Afbryder ved døren 
rum th - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er alt materiel fastgjort? 

- Er der låg på dåser. rosetter og lampeudtag? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

RUM ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDEN HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL DETTE HAR VÆRET ADSKILT 

FØLGENDE 

Carport - Stueplan - Stor - Er der det fornødne antal tilslutningssteder? - Stikkontakt på væggen 
garage - Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret 

korrekt? 

- Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? 

- Er der anvendt korrekt ledningsmateriet som fast installation? 

- Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? 

- Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? 

- Er samlinger anbragt i dåser? 
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OM HUSEFTERSYNSORDNIGEN 
Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstahationer, Det resulterer i en 

tilstandsrapport og en elinstauationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger 
gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale lo-årige sælgeransvar. Det vil sige. at der skat 

udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring 

samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring. 

Er huset ikke solgt inden rapporternes udløbsdato. skal bygningerne gennemgås på ny. og der skat laves nye 

rapporter. 

BYGNINGSEFTERSYN : 
EJERSKIFTEFORSIKRING 

BestiLLes og betales af sælger : Sælger bestiller rapporter og ind-

 

GyldghedsperIode; 6 måneder henter forsikringstilbud. 

Køber vælger og bestiller forsikring. 

: Sælger betaler halvdelen af sit frem - 

Û 
: tagte forsikringstilbud. Køber betaler 

det resterende beløb. 

ELEFTERSYN Sælger fritages herefter for det 
normale 10-årige sælgeransvar. 

BestlUesogbetaLesafsælger 
cytdighedsperlode 32 måneder 

ELEFTERSYNET 

Hvordan er eteftersynet udført? 
Eleftersynet bliver udført af en autoriseret elinstallatervirksomhed Elinstatlationerne vurderes visuelt og ud fra 

stikprøver, hvor dele af elinstallationen undersøges for lovlighed og funktionsdygtighed. Fagpersonen 

undersøger kun de dele af installationen, som der er adgang til. Der kan derfor være ulovlige forhold eller 

funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten. 

Gennemgangen af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på 

udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der var gældende. da elinstallationerne blev 

udført. Du skal derfor være opmærksom på, al elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler. 
der gælder for elinstallationer i huse. der opføres nu. 

Hvad omfatter eteftersynet ikke? 
Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normale for en elinstallation med den 

pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt dele af 

elinstallationen, der var utilgængelige• hårde hvidevarer andre elektriske apparater. 

Version: 10.0 15/17 

63 





OM HUSEFTERSYNSORDNIGEN 

Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring? 
Nr du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring hvis der er udarbejdet en elinslallationsrapport og en 

tilstandsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. 

Det er køber, der afgør. om der skal købes en forsikring Sælger skal fremskaffe et tilbud på en 

ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud 

Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller 

billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen at præmien i det onrindelige tilbud 

Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring? 

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af 

husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej 

Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar se afsnittet om "sælgeransvar". 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen? 

Skader og fysiske forhold 

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen at aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen. der giver 

nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skat afvige nævneværdigt fra tilsvarende 

ejendomme af samme alder og type. for at forsikringen dækker Størrelsen på erstatningen afhænger af 

bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning. at skaden var tilstede inden du 
som køber ovetog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet 

VVS-installationer 

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede 

bygninger ud til ydersiden at bygningens fundament samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne 

installationer 

Elinstallationer 

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt 

lovliggørelse at ulovlige forhold ved sådanne installationer. 

Der kan være forskel pà. hvad forsikringen dækker - men det fremgår at tilbuddet og betingelserne fra 

forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser Lovgivningen fastsætter dog nogle 

minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5  år. Du kan læse mere 

om ejerskifteforsikring på ~.forsikringsoplysningen dk 

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke? 

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i elinsta[lationsrapporten eller tilstandsrapporten, er ikke dækket, 

medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten Det fremgår af forsikringsbetingelserne. hvornår 

et forhold anses for klart forkert beskrevet Hvis det fremgår at en at rapporterne, at der er forhold, som er gjort 

utilgængeLige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for 

dækningen. som fremgår at forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens 

dækningsomfang Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolicen. 

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug Derfor vil 

ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er 

normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse. 

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen. eller 

del forhold i sig selv, at en bygningsdel består at et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller 

elinstaltationsrapporten. 

Version: 10.0 16/17 
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Rapportens gyLdighedsperiode 

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skat der laves en ny. 

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny. 

Sælgeransvar 

Sælger kan blive fritaget for det normale lo-àrige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig 
elinstallationsrapport og tilstandsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, 
inden køber underskriver købsaftalen, 

Sælger skal sikre sig. at køber er klar over, at det io-àrige sælgeransvar er bortfaldet. 

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for: 

• Forhold uden for bygningen (eksempelvis forurenet jord) 

• Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler) 

• Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet 
(eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til) 

KLAGER 

Hvor kan jeg kLage over eLinstattationsrapporten? 

Du kan klage. hvis elinstatlatørvirksomheden har begået fejl, så elinstallationsrapporten giver et 
forkert indtryk at elinstallationerne. 

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Læs mere på www el-vvs-anke.dk Her kan 
du også finde et klageskema. 

Du skal forelægge din klage for elinstattatørvirksomheden, som har udarbejdet 

elinstatlationsrapporten, inden du klager til Ankenævnet. 

VIL DU VIDE MERE? 

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om eleftersynet, kan du finde flere 
informationer og detaljer på www.boligejer dk sammen med de digitale rapporter. 

Besigtigelsesdato: 15.03.2022 

Version io 0 17/17 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 13/6 2022 

Rapport færdig 13/6 2022 

For ejendommen 
Snejbjergvej 8, 7400 Herning 
Ejendommens adresse: .... .... ...... .......... ..............................  ..... . ...... Snejbjergvej 8, 7400 Herning 

Matr.nr. ................................. .... ....... .... ..................... .................... 1 f Studsgård By, Studsgård 

Ejendomsnummer: ......................... ...... ... ... ........... ... ......... .............. ....................... 12] 657 

Kommune: ....................................... .............. .... ..... ................................. Herninp Kommune 

 

Antal samlet fast ejendomme.......................................................................................... 

 

Antalmatrikelnumre.................................................................................................... 

Antalbygninger: ......... ................................................................................. ................. 8 

 

Antalenheder:............................................................................................................. 

Ejendomstype: ............................ .................. .... ............... .... ..................... Beboelsesejendom 

Ejerforhold: .............. ..................... ... ..... ....... ...... ... ................ privatpersoner eller interessentskab 

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

Samlet grundareal: ...................... ..... ........ ..... .... ..... ..... ....... ..... .............................. 1007 m2 

Samlet bebygget areal: .................... ........ ...... ................ ............ .... ....... .................... 250 mr 

Samlet boligareal: ............................................................................. ................ ..... 1 55 m7 

 

Samlet erhvervsareal: .................. ................................................................................0 m2 

Samletantal værelser: ..................................... ................ .............................................. 7 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 
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ø 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 13(6 2022 

Rapport færdig 13/6 2022 

OBS, Ejendomsdatarapporten understøtter pt, ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Derfor er tekster og 
ordforklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurderinger. Erhvervsstyrelsen arbejder på at 
udvikle en integration, således de nye vurderinger bliver 
en del af ejendomsdatarapporten. Indtil dette er afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på https:// 
www.vurderinpsportalendk/, såfremt disse er blevet frigivet 
af Vurderingsstyrelsen. Læs mere om processen på htts:/I 
www.vurdstdk!nyheder/trmvipripe-breve/. 

For ejendomme med de nye eiendomsvurderinger vil der 
fremgå lagen vurdering registreret' i rapportens resumé, og 
den seneste 'amIe" vurderingsmeddelelse vil fremgå som 

7 
= 
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EJENDOMS Indhold 

 

DATA 

  

RAPPORT 
Delte afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten  

  

Resumé..... ... ........................... .................................... ........... ............. .. 4 

Snejbjergvej 8 

  

7400 Herning Uddybning af enkelte svar 

 

Rapport købt 1316 2022 

Rapport færdig 13/6 2022 Økonomi ................................. ........... ........... ... .... .............. ....................... 8 

 

Ejendomsskat (grundskyld) ........................... ...... ....... .......... ..... .... ...... ..................... 8 

 

Indefrysning af grundskyldsstigning ....................... .......... .... ............. .... ................ ...... 8 

 

Ejendoms- og grundværdi ..................................... ....... . ..... .....................................  g 

 

Forfalden gæld til kommunen. ..... ... ......... ... .... ...... ...... ...........  .... ...... ... ........... 9 

 

Planer ................. .. ... 13 

 

Zonestatus............................... ...... ......... ..... ...... ...... .... ..... ...... .......... .... ........... 13 

 

Kommuneplaner........................... ........ ... ........ ...... ........... .... .............................. 14 

 

Spildevandsplaner.................................. ............ ................................................  16 

 

Varmeforsyning .................................... . .............................................................  17 

 

Vejdirektoratets projekter.......................................................................................19 

  

Spildevand og drikkevand ................................................................ 1 9 

 

Aktuelleaflobsforhold .... ......... .............................................................................  19 

 

Aktuelvandforsyning ...................................................... ......................................  19 

 

Grundvand - Drikkevandsinteresser ................. ............... .................. .... ........... .......... 20 

 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder.................... .............. ....... ....................... 20 

 

jordforurening.................. ......... ......................................................... 21 

 

Områdeklassificering.......... .............. .................................................  ................... 21 

 

Om ejendomsdatarapporten.............................................................. 22 

  

Generelt om ejendomedatarapporten ... ...... ........ ... ............ .......... .............................. 22 

 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger ............ ..................................... ....... ............... ...22 

Følgende bilag kan hentes: 

• BBR-meddelelsen 

• Tilstandsrapport 

• Elinstallationsrapport 

• Ejendomsskattebillet 

• Vurderingsmeddelelse 

• Forfalden gæld til kommunen 

• Vejforsyning 

• Vejdirektoratets projekter 

• Jordforureningsattest 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

Resumé 
Bygninger 

BBR-meddelelsen 

Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .......... ....................................... ja. se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Rappe ri kchi 1362022 Energimærkning 

 

Rappori færdg 36 2022 Hvad er ejendommens energimærke? ............................. Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Tilstandsrapport 

 

Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? .......... ...............................  .... ..Ja, se Orlag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Elinstatlationsrapport 

 

Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? ... ........ ............................. .... Ja se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Byggesag 

 

Er der igangværende byggesag for ejendommen? ............... .... .... ....... .................. ......Ne1 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket at byggeskadeforsikring? ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ....... .................. .................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ................. ...................... ........... Nei 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Flexboligtilladelse 
Er der registreret flexboliger på ejendommen? ............. ............................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ................. . .......................... 5 21 Ski 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .............................................. ja se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? ....................... ......... . .................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .......... ...................... ....860 000, ki 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for el endommen? ......................... ..... ............ .ja se Olag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed 
overtages af køberen? ....................... .................................... .... ..... ..... ........ ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 
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Bemærk' Som udgangspunkt omfattet opl sloges ikke t'ortrtnsberettiget gæld til forsyningsselskabet 

Huslejenævnssager 
Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?.....,... ... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Jordrente 

Er ejendommen pålagt jordrentetorpligtelse'7  . ................ . ......... ........ ..... ........ ....... .. rj 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning at skov efter storrnfald0.... ................ ...... Nej 
Oplysninger er indhentet b. 13. juni 2022 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen0.... ................... ..... ....................... Ryzone 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Lokalplaner 

Foreligger der lokalplaner eller lokalpianforslag for ejendommen? ...... ..... ............................. No 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ...... ............. ........ ......... .... ................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner.............................. .. ...................................... .................. ........Ja 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Varmeforsyning 

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ........................ ...... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 13. ji.ini 2022 

Vejforsyning 
Hvad er velstatus for vejene i området omkring ejendommen0.. ... . ................... .......... Se biFag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets projekter? .................. .................... Nej , se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer2 ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Landsplandirektiv Baltic Pipe' 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic PipeO ....... ......Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Landsplandirektiv 'Udviklingsområder 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Spildevand og drikkevand 
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EJENDOMS Aktuelle afløbsforhold 

DATA Hvilke aflobsforhold er der registreret for ejendommen? ...... Afløb ti spildevanilsfcirsvningens renseanlæg 

RAPPORT Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 

Snei bjergvej 8 Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? ..... . ................... ..... Ne i 

7400 Herning 
Oplysninger er indhentet cl. 13. juni 2022 

Rapport købt 13'6 2022 Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen 

Rapport faøaO 136 2022 Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen? .......... .......................... .Nej 

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Medlemskab at spildevandsforsyning 

 

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

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Aktuel vandforsyning 

 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ............... AlmenT varidforsyningsanlæg 

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 

 

Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet 

 

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

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

 

Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ...................................... ja 

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

 

Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ....... .......... .............. ............  ja 

 

Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Jordforurening 

Jordforuren ingsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ............................... ................. ja se nilag 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ............................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............ ................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Påbud iht. jordforureningstoven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?.. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? ....... ... ..... ...... .......... ...... ................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen7............................................ .................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen7.. .... .... ........ .............. No 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

71 
Side 6 at 26 





De taktiske toihold på arealet afgør. om det er hesks ltel eller ej Registreringen er derfor vejledende Se appel] dl-., tr 

yderinirer information EJENDOMS 

RAPPO
DATA 

Internationale naturbeskyttelsesområder RT Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? ......... N 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Sne] bjergvej 8 Landbrugspligt 

7400 Herning Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ...... ............................ ....... .... .... ..................... Nej 

Rapport købt 13/6 2022 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Raøport færdig 13/6 2022 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmiridebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............. .Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen'................................. ................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ............ ... .................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Se- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller åbeskyttelseslinje9 ........................... .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .... ................. . ..... ..... ............ ..... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje' ....... ............ ......... .................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje Nej 
Oplysninger er indhentet d. 13. juni 2022 
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Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad ska' der oelares i ejendomsskat for ejendommen?.................................  5.213kr 

Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at 

 

den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 

 

af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 

 

stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 

 

BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består at arealer beliggende i flere kommuner, 

 

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

 

opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

 

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Skatteår....................................... ..... ...... ........ ............ ........................... ...... 2022 

Kommune. ........... .......... ........... ....... ....... ... ....................................  Herning Kommune 

Grundskyld......................................... ...................................................  5.212.57 kr. 

Grundskyld af værdi at skovbrug/landbrug .... ............ ...... ...... .... .................................  0 kr. 

Grundskyld af værdi at stuehus ............. ............ ... ...... .......... ...... ...........................  0 kr. 

Dækningsafgift, erhvervsejendomme.................................................................... .... 0 kr. 

Dækningsafgift at forskelsværdi. ........................................................ .................... 0 kr. 

Dækningsafgift at grundværdi .............. ........ ...... .......... ....... ...................................  0 kr. 

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)................. ......... ...............................  0 0 

Skat ialt .... ............................ ............................................ .... .... ........ 52125/ r 

Kontaktoplysninger 

 

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

 

Indefrysning af grundskyldsstigning 

Er der indefrosset FrundskyldsstiEning på eendommeri? 

Her kan du se det samlede beløb tor indetrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede 
beløb afspejler indefrosset grundskyld tor tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det 
indeværende år - på det tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler 
derfor et øjebliksbillede. 

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

Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger 
nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gobyrfrit og skal først 
tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

Vær opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne at ejendommen. Der er 
dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på 
ejendommen. 
Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer at 
ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket. 

Oplysninger vedr. indefrysning af grundskyldsstigning er indhentet d. 13. juni 2022 

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ....................... 2.572,40 kt 

lndefrysningsbelobet er opgjort pr..... ...... ...... ............................... .................. 09-09-2022 
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Ejendoms- og grundværdi 

Hvao er ejendommens værdi iføl6e den of erige vtnuerng?......................een one Kr 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Rapimri SnOr 13162022 

RapJoO TSRSO i36 2022 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed........ 

Kontaktoplysninger forklaring.. 

Kommunen 

Kontakt egen kommune 

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi tor alle ejendomme, 
der er omfatlet al offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andel år, men en ejendom kan 
også vurderes i mellemåret, hvis der er skel væsentlige ændringer. 

Fra andet halvår at 2020 sker vurderingen at ejerboliger Lid fra en ny lov 
(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til 
den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen 
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den 
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg al sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

Ejendomsværdi er værdien al ejendommen som helhed, dvs, den samlede værdi at 
grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra 
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet. 
Grundværdi er værdien at grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien at eventuel 
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, al grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i økonomisk henseende. 

Indtil det nye ejendornsvurderingssystem tages i brug i 2020 tor ejerboliger, sker vurderingen 
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 2011-vurderingen 
med fastsat nedsættelse (rabat). 

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 13. juni 2022 

Vurderingsår ..................................................... ..... ...... .................................  2021 

Dato for seneste vurdering eller ændring ..........................................................  01 -10-2021 

Ejendomsværdi ...... .......................... ...... ...... ....... .... .... ........ ............. ........ 860 000 kr. 

Grundværdi.............................................................. ............................. 264.300 kr. 

Fradrag.................................................................................................... ..... 0 kr. 

Stuehus grundværdi..........................................................................................0 kr. 

Sluehusværdi..... ......................... .... .... ...... .................... ..................................  0 kr. 

KontaktooIvsniner 

Administrativ myndighed..................................Vurderingsstyrelsen 

Kontaktoplysninger - forklaring............................Ny Østergade 9-11 4000 Roskilde 

Telefonnummer............................................7222 1616 

www adresse..........................................htlps://www.vurdst.dkt 

Forfalden gæld til kommunen 

Er der rttingyste gædsposter/garander/restancer til kommunen, der hæfter på 
ejendommen 06 dermed overtages af køberen?........................................... ja 

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke tortninsberettigel gæld til 
forsyningsselskaber.' 

Her fremgår evt. forfalden tortririsberettiget gæld til kommunen, dvs, gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages al evt. køber. 
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NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gæld 

Hvis der er registreret fortrinshereftiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse karl der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 

Ejendornsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 

Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer saint omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter fra den nye ejendornsskatlebillet hør kommunen kontaktes. 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

FaøDort kobt 13/6 2022 

Rict færciq 13.1 2022 

Vedr, beløb sendt til inddrivelse hos SKAT 

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

EJENDOMSSKAT i og 2 halvår 

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

Oplysninger vedr, forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 13. juni 2022 

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

Forfalden gæld i alt .............. ......... ... .... ...................... ..... .......................... 6.S69,2 1kr 

Gælden er opgjort pr. ...................... ...................................... ................... 09-09-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................09-09-2022 

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

Forfalden gæld bilag .......................... .... ............ ... .......... .... ..... ...................... Se bilag 

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ......... ............. ....................................... 3.71 257 ki 

Gældsposter vedrørende: Løbende betaling Renovation 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........ ......... .... ........... ............................ .2.19250 ki 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............ .... ... .......... ................................... 64,19 km 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Herning 

Krav i alt vedrørende denne gældstype..............................................................434,11 kr 
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Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. 15584 kr 
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GældsDoster vedrørende: Renter Eiendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........ ...............................  .... ..................... .... 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Afregning Renovation 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ....................... ....... .... .......................  .... ...0 0 

Gældsposter vedrørende: Regulering renovation 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................................ ............. 3 

Gældsposter vedrørende: Renter renovation 

 

Krav i alt vedrorende denne gældstype ..................................................................0 0 

Gældsposter vedrørende: Renter af lån ejendomsskat 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .......... ................................... ........................  0 0 

Gældsposter vedrørende: Renter Rotterbekæmpelse 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . ....................... ......... ...... ... ..............  ....... .0 0 

Gældsposter vedrørende: Renter Skorstensfejning 

 

Krav alt vedrørende denne gældstype ..... ..... .... ... .. ...................... .........................  0 0 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Aulum/Trehøje 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . .... .................................. .............................  0 k 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Aaskov 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............... ............. ................ .........................  O k[ 

Gældsposter vedrørende: Vejbidrag 

 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................. .... .............. ...0 r 

Kontaktoplysninger 

 

Adminisiraliv myndIghed .................................. Kommunen 

 

Kontakloplysninger . forklaring ............................ Kontakt egen kommune 

 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Sriejbjergvej 8 

7400 Herning 

Raoor1 kobl i 36 2022 

aOot fjvci/a 13/6 2022 

Planer 

Zonestatus 

Hvilken zoriestalus er registreret for ejendornmen ............................. 

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

Oplysninger vedr. zonestalus er indhentet d. 13. juni 2022 

Zonestatus: Byzone 

Matr,nr, i f Studsgård By, Studsgård 

Andel at matrikel dækket af zonen.......................................................... 

Bvzune 

i0O% 
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0 _ 
EJENDOMS 

Kontaktoplysninger 

DATA Administrativ myndighed..................................Kommunen 

RAPPORT Kontaktoplysninger - forklaring ........................... .Kontakt egen kommune 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning Kommuneplaner 
Ranpol kobt 136 2322 

Ranperifædo 36. 2,322 KO[Tlmufleplarier................................................ ....................... ....................... . 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

 

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 àr og fastlægger de overordnede rnl og 

 

retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. 

 

Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. 

 

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for 

 

behandling at en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og 

 

ansøgninger om byggetilladelse. 

 

Kommuneplaner hat delvis retsvirkning. idel de fastsætter rammebestemmelserne for 

 

delområderne og som hovedregel angiver: 

 

- arealets overordnede anvendelse 

 

- bebyggelsesprocent 

 

- bebyggelsens største højde 

 

- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyrr 

 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Kommuneplan: Herning Kommuneplan 2021-203 

 

Planens navn ...... ............................................ .............. Herning Kommuneplan 2031-2032 

Kommune................................. .................. ...... ............ .............................  Herning 

Dato for vedtagelse at plan ....... ............ ..... ... ............. ..... ... ... .... .................  22-06-2021 

Dato for ikrafttrædelse af plan .............. .... ..................... .... ...... ........ .............  01-07-2021 

Link til plandokument .................. ....... ...... ....... ... ................... ... . ... ...................  l.ik 

Matr.nr. I Studsgård By, Studsgård 

 

Kontaktoplysninger 

 

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

 

Kontaktoplysninger - forklaring............................Kontakt egen kommune 

 

Kommuneplaner, forslag  

Se forklaring under Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr, kommuneplaner, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplan: BLi 

Planensnavn ............................. ...... ..... ......... .... .......... ....... ............................ BLi 

Plannummer................................................................................................53,BL i 
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Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører . 0579902 

EJENDOMS 
Navn på plandistrikt ...................... .......... ..... ...... ................................................ 53 

DATA 
RAPPORT Planstatus ........... ................................ .............. ................... .................... Vedtaget 

Dato for vedtagelse af plan ................ ... .... ...... ... ... ... ... ...... .................. ........ 22-06-2021 

Snejbjergvej 8 Dato for ikrafttrædelse af plan ....................... ...... ......................................... 01-07-2021 

7400 Herning Generel anvendelse ........ ................ ............................................ Blandet bolig og erhverv 

Rapport købt 13/6 2022 Fremtidig planzone ........................ ....... ........ ............... ... ............................... Byzone 

Røppørt færdig 13/6 2022 
Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres at planens bestemmelser' ......................... Nej 

Maksimal bebyggelsesprocent ..................................................... ......................... 40 % 

Maksimalt antal etager .... ................. ..........  ... ... ...................... ............................... 2 

Maksimalbygningshojde .................................................................................... B,5 m 

Linktil plandokument -------------------- -------------------------------------------- ------ -------------- -----Link 

Specifik anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse ...... -............. ............................ --------- ......... ... -......... 301rgorni010 

Specifik anvendelse: Landsbyområde 

Specifik anvendelse ...................... .................................... ................... Landbyområde 

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 

Specifik anvendelse ..................... ......... ... ............. ................................ Er bveivpcmiåde 

Specifik anvendelse: Butikker 

Specifik anvendelse ............................ .. ........... .. ....... ............................ ....... Stikker 

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål 

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

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Andel at matrikel dækket at plan... ... ..... ........ ............................. ......... ....... ..... 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. kommunepinramme, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

 

Se forklaring vrider "Kommuneplaner, vedtagne' 

 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplan: Planstrategi 2019 og Agenda 21-Strategi 

Planens navn .........................................................  Plantrategi 201 9 og 6genda 21 -Strategi 

Kommune................... ................ ..... ....... ........... ....... ................................ Herning 

Planstatus................................... ...... ..... ........... ..... .... ........... ... ................ Vedtaget 

Omfang af revision ............................ .... ....... ..... ..... ---- ......................... ... Fuld revision 

Dato for vedtagelse af plan .................. ........... .......................... .................. 03-03-2020 

Dato for ikrafttrædelse at plan ..... .................................................................  i 2-03-2020 

Link til plandokument .................................................  . ................................... . ... Link 
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Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er indlientel d. 13. juni 2022 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. komrnuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 13 juni 2022 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. komrnuneplantillæg, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr, kommuneplaritillæg. vvm, vedtaget er indhentet d. 13, juni 2022 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Rappori købt 1316 2022 

Rappol lædig 13/6 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag --

 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæcj, vvm, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

Spildevandsplaner 

Er ejendommen begende indenfor en sp(IdevandspIan7 .................. .... .................  ja 

Kloakopland, vedtaget - 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 
område her iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt, planlægges at få i 
fremtiden. 

Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 
aktuelle afløbsforhold på ejendommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakoplsnd'7........ ............. ............................. ja 

Spildevandsplan: KO] - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i 
samme ledning) 

Navn på område med kloekopland ....................... ...... .......................................... 

Eksisterende kloaktype for området... Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning) 

Er der planlagt ændringer al kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor 
ejendommen er beliggende? ................................................................................... ja 

Planlagt kloaktype....................Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løbet i hver sin ledning) 

Årstal for planlagt ændring af status ....................................... .................................... 0 

Årstal for planlagt ikrafttrædelse ............................... .... ..... ... .................................. 0 

Matr.nr. I  Studsgård By, Studsgård 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket at planen ................................................... .00 % 
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Kontaktoplysninger 

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

Kloakopland, forslag 

 

Se forklaring under 'Kloakopland, vedtagne 

 

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

 

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

Kontaktoplysninger 

 

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

 

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

 

Som udgangspunkt er del tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 

 

svarer på, om kommunen evt, er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til 

 

spildevandsforsyning helt eller delvist. 

 

Oplysninger vedr. udtræden at spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at 

 

ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? ..........................  Nej 

Kontaktoplysninger 

 

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

 

Kontaktoplysninger - forklaring ........................... Konrakt ugen koi nmnune 

 

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne 

 

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 13. juni 2022 

 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at 
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist 2...... ........... Nej 

Kontaktoplysninger 

 

Adnniimjstrativ myndighed .... ...... ... ..................... Kommunen 

 

Renseklasse 

 

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og 

 

derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. 

 

Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale 

 

kloaknet. 

 

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 13. juni 2022 

 

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

Kontaktoplysninger 

 

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

 

Kontakloplysninger . forklaring ................. ........ Kontakt egen kommune 

 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Rapport kobl 1362022 

Rapport færdig 13/6 2022 

Varmeforsyning 

Er oer mulighed tot kollektiv vermeforsyning eller er der torsvningstorttud?.............. 

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud 
samt Område med tilslutningspligt. 
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Aktuel varmeforsyning kan ses at BBR meddelelsen. 

Forsyningsområde, vedtaget 

Et forsyningsområde er et område, som al kommunalbestyrelsen er godkendt til 
kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: 
forsyningsform). 

Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed tor området. Hvis området 
ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle 
opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. 

Oplysninger vedr, forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde' ............... 

Varmeforsyning: Studsgård fjernvarme - Fjernvarme 

Navn på forsyningsområde ................................. ......................... ..... Studsgårc fjernvarme 

Forsyningsform .................. ..................... ................................................ Fjernvarme 

Forsyningsselskab ........................ .... ... .... ........ ..... ................ ............... Eniig Varme AIS 

Matr.nr. 1 f Studsgård By, Studsgård 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ............. ..................................  ..10 0  % 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger . forklaring ............ ................ Kontakt egen kommune 

Område med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis det skønnes nødvendigt tor gennemførelse at varmeplanlægningen, kan kommunen 
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende 
eller ny bebyggelse inden tor et afgrænset geografisk område. Sådanne lorsyningsforbud 
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. 

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer 
fremgår ikke al denne registrering. 

Oplysninger vedr, område med torsyningstorbud, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?.. . .......................................... 

Varmeforsyning: Studsgård forsyningsforbudsområde - El 

Navn på område med forsyningsforbud, . ...... ... ............ .. ...... SudsEård torsvrrnforjjucinområcle 

Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod ...............................................................El 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket al planen ................ ................................... 100% 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger . forklaring, ............... .... ....... Kontakt egen kornimune 

Område med tilslutningspligt, vedtaget 

Kommunalbestyrelsen kunne tør 1. januar 2019 enten via el tilslutningsprojekt. som er 
reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pblægge 
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. 

Oplysninger vedr, område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 13. juni 2022 

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt7 ......................... Nej 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Rrrpocrt CCCI 13/6 2022 

0/Di/Ori farao 13 ,,5 2022 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring, .... ...................... Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 

Er ejendolilmen beliggende nær VedlekJora1e1s rirojekier ............. ... ..... .N,  

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om 
ejendommen er beliggende indenfor et at Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden 
enten undersøger, planlægger eller er ved at anlægge. På kortet vil det fremgå hvilken 
anlægstase som projektet befinder sig i. På kortet fremvises Vejdirektoratets projekter som 
en 150 meter buffer omkring projektets midtertinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buller, der kan 
bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i nærheden al el projekt. 

Eksisterer der ingen al Vejdirektoratets projekter nær ejendommen vil kun farvemarkering at 
selve ejendommens placering blive vist. 

Oplysninger vedr veldirektoralets rojek1er er indheritel d. 13. juni 2022 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .... ............................ Vejmyndigheden fJeldirekloralel eller konur non erni 

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Administrativ myndighed Vejdirektoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er det registreret br ejendommen? 

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor el kloakeret 
område. 

Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om 
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede 
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt 
bortledes i ét og samme rorsystem. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt at 
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. 
Du kan læse mere om registrering at afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr, aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 13. juni 2022 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Aflobsforhold ..................................................... Afløb til son[devandsfomrynrngerrs renseanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring ... ....... ... .... ......... Kontakl egern kommune 

Aktuel vandforsyning 
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Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?  
EJENDOMS Alment vandforsyningsanlæg 
DATA 
RAPPORT Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller 

privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment 
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. 

Snejbjergvej 8 
Oplysninger vedr, aktuel vandforsyning er indhentet d. 13. juni 2022 

7400 Herning 

Rappori købt 13,62022 Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 
Rappori iædg 1316 2022 

Vandforsyning ......................... ........... ......... .... ... .............. Aln:yflj uandfoiynirtgssriIæg 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser'? Ja 

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og Områder med Drikkevandsinteresser (00). OSD-
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige 
drikkevandsbehov skal kunne dækkes at områderne. 2. Kvaliteten at grundvandet skal 
være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den 
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 
forureningskilder skaf kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (CD) er områder 
hvor der findes grundvand at god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som 

overvejende har lokal betydning tor mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været 
en afgrænsning at Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), mon (fisse 
udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 13. juni 2022 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ..................... .....................  ja 

Områder på matriklen: 

Type at område .............. .......... .......... ......... Omtådet ined særlige drikkevandsinteresser (i stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindirigsområde? ................................... Ja 

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
050. 

Der udpeges to typer at følsomme indvindingsområder; Nitrattolsomme indvindingsområder 
(NFI) og Sprajtemiddelfolsomme indvindingsområder (SF1). 

Oplysninger vedr. grundvand - følsomme indvindingsområder er indhentet d. 13. juni 2022 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Er matriklen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ................ ...... ............... ............. ja 
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Områder på matriklen: 

Type af område............................. 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed....................... 

Konlakloplysninger - forklaring............... 

Jordforurening 

Nitratfalsomme indvindinpscmråder (1 stk.) 

Kommunen 

Kontakt egen kommune 

Områdeklassificering 

Er ejendotTiriten beliggende M orn[åde kssiHceret SOlO lettere forurenet?.............. 

Her oplyses det, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere 
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet at lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved 
storre jordflytning. 

Oplysninger vedr. områdeklassificering er indhentet d. 13 juni 2022 

Matr.nr. i f Studsgård By, Studsgård 

Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet? .... ...... . ................ ja 

Se kort for matriklen på Danmarks Miljoportal.................. .... .... ........... ... ... .................. Link 

Områder på matriklen: 

Type .................................. ........ ... ............ ... ...................... 0mrådeklassrficering (1 stk.) 

Klasse ..... ................................... ..... .... ... .... .... ..... ..... ... ..... Område med Oav om dridiVSEr 

Kontaktoplysninger 

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

Generelt om ejendomsdatarapporten 

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

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Raponri kobt 13/6 2022 

Rapport færdrçt 13'6 2022 

Du får besked pr e-mail/SIVIS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke 
fremgår af ejendomsdatarapporten. 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapporl (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimærke 
• Kort over vejforsyning 
• Kort over Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret 
(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom 
de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren at 
ejendommen. 

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

Tilstandsrapport 
En lilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretaget at en beskikket hygningssagkyndig 
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering al en boligs synlige skader og tegn på skader. 

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

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

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

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

Flexboligtilladelse 
En flexboligtilladelse udstedes al kommunen. En fleksboligtilladelse giver ejeren af en helårsbolig mulighed 
for art benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage at benytte boligen 
til helårsbeboelse uden krav om landzonetitladelse. En flexboliqtilladelse kan følge enten der eller selve 
ejendommen 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats al den laveste at de to 
seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig at kommunen. Derudover kan der i den 
samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt torskellige dækningsbidrag. 

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

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

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

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgår at vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter 
ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for 
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms og grundværdi". 

Forfalden gæld til kommunen 
Forfalden gæld til kommunen er fort rinsberattiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses 
typisk om tolgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning 
og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår al Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove, 
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Q 
Huslejenævrissager 

EJENDOMS I alle kommuner findes et hLJslejenævn, som afgør de tvister. der opstår imellem lejere og udlejere i private 

DATA lejeboliger. Nævnet skal indheretfe sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i 

RAPPORT nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens størrelse. 

Snejbjergvej 8 Arbejderbolig 

7400 Herning Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb at parcellen og opførsel al beboelsen. Lånet 
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. 

Rapport købt 13'6 2022 Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 
Rapport trerdg 1 3/6 2022 

jordrente 
Ejere at ejendomme, der påhviler jordrentetorpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% at ejendommens 
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages at en køber at ejendommen. 
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling at en atlosnrngssum. 

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

Zonestatus 
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig at zonestatus kan der være 
forskellige bestemmelser for anvendelse at ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse 
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse 
at arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 

efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes at kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone 
må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen al bestående bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den 
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for behandling 
at en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed tor området. Det kan fx være naturgas eller 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/torblivelsespligt til en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke Oplyst. Kontakt kommunen tor oplysninger om disse. 

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner mm. 
De er en del at den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de tår pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet 
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune. 
samt Greve, Koge, Lejre, Roskilde. Solrød og Stevns kommuner. 

Landspiandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransmissionsledningen tå forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i 
Polen. 
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0 
Landspiandirektiv 'Udviklingsområder" 

EJENDOMS Inden for et udviklingsområde i kystnærliedszonen hat en kommune niulighed tor at inddrage nye arealer i 

DATA byzone og planlægge for anlæg i landzone, uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 

RAPPORT for kystnær lokalisering efter reglen i planlovens § 5 a, stk. I. nr. 1. I el udviklingsområde er landzonereglerne 
lempelige end i den øvrige kystnærhedszone 

Snejbjergvej 8 Aktuelle afløbsforhold 

7400 Herning Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. 

Raceorm købt r2r62C22 Aktuel vandforsyning 
530000 færci.g 13.5 2022 Her oplyses hvilken forin for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment 

vandforsyningsanlæg. 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr, vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger at betydning for ejendomshandler med henblik på 
offentliggørelse og videregivelse at visse oplysninger på vandtorsyningslovens område til den tælles offentlige 
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig at 
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på 
ejendommen. 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Oplysningen ci etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprojtemiddefelsomnie indvindingsomnader. 
Hvis ejendommen er beliggende indenfor et folsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for 
anvendelse af arealerne på ejendommen. 

jordforureningsattest 
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening tor matriklen. Attesterne 
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau i (Vi) og/eller vidensniveau 2 (V2) 
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af lordforurermingsattesten. 

Områdeklassificering 
Områdeklassificeringen inddeles i tre klasser; 'Analysefrit område (Kategori 1)", "Analysefrit område (Kategori 
2)" og "Område med krav om analyser". Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere 
forurenet. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet af områdeklassificering, kan der være anmeldepligt ved storre jordflytning. 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet lord. 
Der Oplyses om påbud efter § 9(2). 10. 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. i i bekendtgørelse orn indberetning at 
jordtorureningsdata. 

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

Ni ajoratss k 0v 
Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve rnajoratsskov,  noteringen på hele eller dele af skoven. 

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af 
arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsaroniråder, Fuglebeskyttelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt: 
EJENDOMS Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 fra (20.000 ni?). Når en ejendom DATA er noteret med landbrugspligt, er den omfattet at landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 
RAPPORT særlige regler for disse elendomrne feks, ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

Pa000ri kobi 1 2,6 2022 

Rapport tærcijo 13/6 2022 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelsesljnjer 
Vedr. fredningsstatus: 
A. Fredet for 1937 
B. Fredet 1937 eller senere 
0. Ikke fredningsværdig 1937-56 
D. Ikke fredet eller aflyst tør 2009 
u. - 

Beskyttede Sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og lorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven 
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område 

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Sobeskyttelseslinjen nar til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud flod ændringer, 
dvs, at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen ol. 

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

Klitfredningsl mie 
Kliftredningslnnjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet 
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan fare til øget risiko 
for sandflugt. 

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje rniå der blandt andet ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. i f, Studsgård By, Studsgård 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 13. juni 2022. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus 

- Offentlig 

- - 
- Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, private fælles eller 
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Oversigt over Vejdirektoratets projekter 

Vejdirektoratets projekter omkring ejendommen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 13. juni 2022. 

Studse jrd 

152.5 m. I 
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi 

Signaturforklaring: 

LJT! Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter; 

Ingen projekter nær ejendommen 

OBS; Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i 
nærheden af et projekt 
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Danmarks MiIjø0p -II .1 
Data om miljø(-,t i Danmark Den 13-06-2022, kl. 12:27 

Jordforureningsattest 
Denne jordtorureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 
landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. l attesten bruges også begrebet 
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget at matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Studsgård By, Studsgård 

Matrikelnummer if 

Region Region Midtjylland 

Kommune Herning Kommune 

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

                     

i: Udgået Efier Kortgning 

• Udgået Før Kortlægnnq 

• .krdforurening. V2 

FO Nurrceret 

Fi Nuanceret 

F2 Nuanceret 

• Jordtorurenirrg. Vi 

Lokaliseret (uafklaret) 

Påbud . Aktiv 

Påbud- tængereorende v/kår 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 

matrikel. 

Matriklen er omfattet at områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved 
jordflytning. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 3b988f2f-ec24-4dfa-857e-455f1546e120 
www.miljoeportal.dk Side i 9f4 
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Danmarks MiIjpi't;:1 
Data om miljøm i [)anmar' Den 13-06-2022, kl. 12:27 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 3b988f2f-ec24-4dfa-857e-455f1 546e120 
www.miljoeportai.dk Side 2  jf4 
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Danmarks MifjprH! 
Den 13-06-2022, kl. 12:27 

Kontaktoplysninger 

Adresse Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Mail Miljoe@ru.rm.dk 

Web www.jordmidt.dk 

Bemærkning Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der 

 

her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling 

 

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på 

 

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. 

.)iflJt.f 

 

Adresse Torvet 5, 7400 Herning 

Mali jord©herning.dk 

Web https://boligogbyggeri herning .dk/byggeri/jordflytning-jordforurening 

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan 

 

det skyldes, at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 3b988f2f-ec24-4dfa-857e-455f i 546e1 20 
www.miljoeportal.dk Side 3 nf 4 
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Danmarks MiIjp 
[.'ata O fl i ll iTl i  [",- f w,": 

Den 13-06-2022, kl. 12:27 

Jordforurening, VI 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau i (Vi), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller 
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med 
høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening 
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortlægning. 
Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller 
oplysninger om fund at forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang ar eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortlægning at en grund eller i en status som Udgået før kortlægning" 

Nuancering 
Nuancering at kortlægning på V2, på baggrund at den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle 
anvendelse til boligformål 

Udgået Efter Kortlægning 
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau i eller 2, men som er udgået af kortlægningen 

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

Områdeklassificering 
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som 
udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en 
tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder 
oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen 
på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

Igangværende påbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efter jordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor 
der alene er længerevarende vilkår (f. eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 
jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om 
indberetning og registrering at jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 3b988f2f-ec24-4dfa-857e-455f i 546e1 20 
www.miljoeportaidk Side 4  4 9T 





Ø JYSKE REALKREDIT' 

Advokaihuset Funch & Nielsen 

Resenvej 83 

Postboks 507 

7800 Skive 

Auktionsopgørelse 

Ejendomsoplysninger 

 

Matrikelbetegnelse samlet I F Studsgård By, Studsgård 

Beliggenhed Snejbjergvej 8. 7400 Herning 

Ejendommens art Parcelhus 

Hovedanvendelse Helårsbolig 

Auktionsdato 09.09.2022 

Antal lån i ejendommen I 

Samlet tilgodehavende Hovedstol Fordring 

Lån nr. 0035-794-255 632.100.00 kr. 574.121,63 kr. 

Gebyrer 200,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 574.321,63 kr. 574.321,63 kr. 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 

Erindringsskrivelse 14.01 .2022 Gebyr 100.00 kr. 

Erindringsskrivelse 19.04.2022 Gebyr 100,00 kr. 

Gebyrer i alt 200.00 kr. 

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt 

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

Venlig hilsen 

Jyske Realkredit 

01.06.2022 - Ejd.nr.: 601-34I.936 - Side I 

Jyske Realkredit - Klaispenborgvej 205 - 2800 Ks 1,% ngb>  - lif 89 898') 89- uitltne'ü);vskebank dk 

Jyske ReaIk,edt AS CVR-sr 13401W8 
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0 JYSKE REALKREDIT 

Specifikation 

Låntager 

Søren Peter Molgaard Christensen 

C/O Advokat Inger Christensen 

Torvet 6.1. 

7400 Herning 

Auktionsdato 09.09.2022 

*Rentetilpasllingslåll nr. 0035-794-255 (inkonvertibelt) 

Pr./Periode 

Ohi.rente % pa 1,00 

 

Fondskode 0940585 

 

Lånerente % pa l -0,22 

 

Restløbetid år 16,25 

 

Hovedstol 632. 100,00 kr. 01.10.2022 

Ny restgæld 546.748.56 kr. 01 .10.2022 

Ny obl. restgæld 545.039,63 kr. 0 1.10.2022 

Rente 73.85 kr. 09.09.2022-01.10.2022 

Bidrag -316,82 kr. 09.09.2022-01.10.2022 

Restgæld incl. uforfaldne renter 

og bidrag (kolonne 2) 546.505,59 kr. 546.505,59kr. 

Terniinsbetaling pr. 01.12.2021 

Terminsbetaling pr. 01 .03.2022 

Terminsbetaling pr. 01.06.2022 

Terminsbetaling pr. 01 .09.2022 

Morarenter simuleret 

Restancer (kolonne 3)  

6.703,19 kr. 

6.634,93 kr. 

6.621.51 kr. 

6.608,09 kr. 

1.048,32 kr. 

27.616,04 kr. 27.616,04kr. 

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1), overført til side I 574.121,6'    kr. 

+. 1-. 
For lån med I-årig fastrenteperiode  fastsætte  Jyske  Realkredit, hvilke obligationer (fondskoder). der danner grunag foentefastsæiielsen og 

beregner rentesatsen med udgangspunkt i aktuelle kurser i henhold til Jyske Realkredit,; kursfastsætielsespotitik. Obligationerne har kun 

betydning for rentefastsættelsen og ikke for vilkårene ved indfrielse af lånet 

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

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

01.06.2022 - Ejd.nr.: 601-341-9365 - Side 2 
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Ø JYSKE REALKREDIT 

Terminsantal p.a. 4,0 

I. kommende betaling 6.594,67 kr. 
I. års betaling 28.698,78 kr. heraf afdrag 21.264,00 kr. 

*Afdragsfrie  placerede perioder: 9 år og 9 måneder 

Afdragsfrihed er aftalt således: 

Perioder: 

Sum af udskudte afdrag pr. 01.10.2022: I 89.894.93 kr. som betales i lånets sidste termin. 

Rentetilpasningsdato: 01.01.2023 

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

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

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

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 09.09.2022 

 

Forfald Mora fra Restsaldo Mora dage Mora beløb 
Termin 01.12.2021 01.12.2021 6.703,19 kr. 282 517.89 kr. 
Termin 01.03.2022 01.03.2022 6.634,93 kr. 192 349.02 kr. 
Termin 01.06.2022 01.06.2022 6.621,51 kr. 100 181.41 kr. 
Sum 

    

1.048,32 kr. 

01.06.2022 - Ejd.nr.: 601-341-936 - Side 3 
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- Fra 4836 GRC Kontakt'  <grckontakt@danskebank dk> 

Sendt: Thu, 16 Jun 2022 14:56:21 +0200 

Til: 'Lone Berg <lb@advokathuset.dk> 
Emne: J.nr. 02-125318/LB Tvangsauktion over ejendommen Snejbjergvej 8, 7400 

Herning 
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt 

Tak for Deres brev. 

Danske Bank har intet underpant 

Med venlig hilsen 
Danske Bank 
Gældsrådgivningscenter 
Holmens Kanal 2-12 
1092 København K 
rckontaktdanskebank.dk 

Telefon +45 45 13 83 33 
www.dariskebank.dk 

Danske Bank A/S CVR-nr. 61 126228 - København 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi 

dig derfor informere afsender om fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit system uden at 

videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er 

fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvor den modtages og 

læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, 

som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge mailen. 

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this 

message by mistake, please inform the sender of the mistake, (hen delete the message from your 

system without making, distrihuting or retaining any copies of i!. Although we believe that the 

message and an)' attachments are free from viruses and other errors that might affect the 

computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her 

own risk. Wc assume no responsibility for an)' løss or damage arising from the receipt or use of 

this message. 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT =11

 
Bilag dannet 13/6 2022 

Snejbjergvej 8, 7400 Herning 
Ejendommens adresse:....................................................................Snejbjergvej 8, 7400 Herning 

Matr.nr. ......................................................................................... i f Studsgård By, Studsgård 

Ejendomsnummer: ................................................................................................121657 

Kommune: ........................................................... . ................................... Herning Kommune 

Antalbygninger: ........................................................................................................... 8 

Ejerforhold: ........................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 

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

Samlet grundareal:................................................................................................1007 m2 

Samletantal værelser: .................................................................................................... 7 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 1 f Studsgård By, Studsgård 

OBS Ejendornsdatarapporten understøtler pt. ikke 
de nye ejendoms vurder irger Derfor er tekster og 
ordforklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurderrnger, Er vervsstyrelsen arbejder på at 
udvikle en integration således de nye vurderinger bliver 
en del at eiendomsdatarapporten. Indtil dette er afklaret. 
kan botigejere hente deres nye vurderinger nå 

UOH Iv u såfremt disse er blevet frigivet 
at Vurderingsstyrelsen. Læs mere om processen å !ij;:,i 
;v, W vu:(I1 dk./nr:lcti:ic c';r'r 
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Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 
Her fremgår evt, forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs, gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger 
forbindelse med inddrivelsesforretnirtgen. Størrelsen at disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

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

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

Oplysninger vedr, forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 13. juni 2022 

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

Forfalden gæld i alt ................................................................................... 655921 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 09-09-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato....................,.,...,..,.,,,,,.,,, 09-09-2022 

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

Gældsooster vedrørende: Eiendomsskat 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 3.71 2,57 kr 

Beløb................................................................................................... 1.105,29 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-01-2022 

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

Beløb........................................ ........................................................... 2,605,28 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-07-2022 

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

Gældsooster vedrørende: Løbende betalin Renovation 

Gæld vedrørende..................................................................Løbende betaling Renovation 

Krav i alt vedrørende denne gældstype....................,.......,,...,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,..,.., 2.1 92,50 kr 

Beløb...................................................................................................... 5375 kr 

Forfaldsdato................................. ......................................................... 01-01 -2022 

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

Side 2 af  

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

Bi'ag dannet 13/6 2002 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Bilag dannet 13/6 2022 

Beløb..................................................................................................... 395,88 kr 

Forfaldsdato............................. ....... ................................................ ...... ol-ol -2022 

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

Beløb..................................................................... ................................ 479,38 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... ol-ol -o 22 

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

Beløb.....................................................................................................166,25 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-01 -2022 

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

Beløb..................................................................... ................................. 5375 kr 

Forfaldsdato.................................................................................. . ....... 01-07-2022 

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

Beløb..................................................................................................... 396,87 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01 -07-2022 

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

Beløb.....................................................................................................479,37 kr 

Forfaldsdato.......................................................... ................................ 01 -07-2022 

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

Beløb........................................................................... .......................... 166,25 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................01-07-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Gæld vedrørende..............................................................................Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................... ..................... 64,1 9 kr 

Beløb...................................................................................................... 32,10 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-01-2022 

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

Beløb................................................................ ............... ....................... 32,09 kr 

Forfaldsdato..................................... ............................ ......................... 01 -07-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning Herning 

Gæld vedrørende .......................................................... ............ Skorstensfejning Herning 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 434,1 1kr 

Beløb............................................. 217,06kr 
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Forfaldsdato 01-01-2022 
EJENDOMS Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ............................ ....................................... Nej 
DATA 
RAPPORT 

Beløb............................................ ......................................................... 21 705 kr 

Snejbjergvej 8 Forfaldsdato ...................................................................................... . ... 01-07-2022 

7400 Herning Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ............................................. ...................... Nej 

Bilag dannet 13/6 2022 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Gældvedrørende ............................. ...................... ........................................ Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 155,84 kr 

Beløb...................................................................................................... i kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ 2,50 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ .0,55 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................4,76 kir 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ 575 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ 2,00 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ 03g kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb...................................................................................................... 3 1,28 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........................................................................................................ 2,50 kr 

Forfaldsdato 

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

  

DATA Beløb . 0,65 kr 

RAPPORT Forfaldsdato 

  

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

 

Snejbjergvej 8 

  

7400 Herning Beløb ........................................................................................................ 4,75 kr 

Bilag dannet 1316 2022 Forfaldsdato 

  

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

 

Beløb........................................................................................................5,75 kr 

 

Forfaldsdato 

  

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

 

Beløb.................................................... ............................... ..................... 2,00 kr 

 

Forfaldsdato 

  

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

 

Beløb........................................................................................................ o kr 

 

Forfaldsdato 

  

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

  

Beløb............................................................. ......................................... i 0,43 kr 

 

Forfaldsdato.............................................. ............................................ 31-01-2022 

 

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

 

Beløb........................................................................................................ 0,87 kr 

 

Forfaldsdato.......................................................................................... -01-2022 

 

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

 

Beløb........................................................................................................ 0,22 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................31-01-2022 

  

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

  

Beløb................................... ....................... ..... .... ..................................... 1,59 kr 

 

Forfaldsdato................................................ .......................................... 31-01 2022 

 

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

  

Beløb........................................................................................................ 1,92 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................31-01-2022 

  

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

 

Beløb....... ................................................................................................. 0,67 kr 

 

Forfaldsdato.......................................................................................... 31-01-20?? 

 

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

 

Beløb........................................................................................................ 0,1 3 kr 
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EJENDOMS Forfaldsdato - 31-01-2022 

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

 

RAPPORT 

   

Beløb..................................................... ................................................. 10,43 kr 

Snejbjergvej 8 Forfaldsdato .......................................... ................................................ 02-022022 
7400 Herning 

   

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ......... ... .......................................................  Nej 
Bilag dannet 13/6 2022 

   

Beløb........................................................................................................0,87 ki 

 

Forfaldsdato..................................................................... ..................... 02-02-2022 

 

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

 

Beløb............................................. ........................... ................................ 0,22 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................02-02-2022 

  

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

 

Beløb........................................................................................................ 0,1 3 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................02-02-2022 

  

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

  

Beløb........................................................................................................0,67 kr 

 

Forfaldsdato............................................... .............. ............................. 02-02-2022 

 

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

 

Beløb....................................................... ................................................. 1,92 kr 

 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-02-20?? 

 

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

 

Beløb........................................................................................................1,59kr 

  

Forfaldsdato..........................................................................................02-02-2022 

  

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

  

Beløb............................................. .................... ....................................... 0,13kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................02-03-2022 

  

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

  

Beløb........................................................................................................ 0,67 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................02-03-2022 

  

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

  

Beløb........................................................................................................ 1,92 kr 

 

Forfaldsdato............................ .............................................................. 02-03-2022 

 

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

  

Beløb........................................................................................................1,59 kr 

 

Forfaldsdato..........................................................................................02-03-2022 

  

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...................................................................Nej 
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0 
EJENDOMS 
DATA Beløb . o, kr 

RAPPORT Forfaldsdato ............................................. ...... ....................................... 02-03-20?? 

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

Snejbjergvej 8 

7400 Herning Beløb ........................................................................................................ 0,87 kr 

Bilag dannet 13/6 2022 Forfaldsdato .................... .............. ........................................................ 02-03-2022 

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

Beløb...................................................................................................... 10,43 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-03-2022 

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

Beløb................................................................ ........................................ 0,13 kr 

Forfaldsdato, ............................. ............................................................. 02-04-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 0,67 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-04-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 1,92 kr 

Forfaldsdato.............................. ............................................................ 02-04-20?? 

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

Beløb........................................................................................................ 1,59 kr 

Forfaldsdato.............................. ............................................................ 02-04-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 0,2? kr 

Forfaldsdato............................ ............................................... . ......... ..... 02-04-202? 

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

Beløb........................................................................................................0,87 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-04-2022 

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

Beløb.......................................... ............................................................ 10,43 kr 

Forfaldsdato............................................. ........... .................................. 02-04-20?? 

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

Beløb........................................................................................................0,13 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01 -05-2022 

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

Beløb........................................................................................................0,67 kr 

108 
Side 7 a19 





0 
EJENDOMS 

Forfaldsdato . 01-05-2022 

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

RAPPORT 

Beløb.......................................................................................... .............. 19? kr 

Snejbjergvej 8 Forfaldsdato ...................................... .................................................... 01 -052022 

7400 Herning Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...................................................................Nej 

Bilag dannet 13/6 2022 

Beløb........................................................ .......................................... . ..... 1,59kr 

Forfaldsdato................................................................................... .......0] -05-2022 

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

Beløb........................................................................................................  o, kr 

Forfaldsdato, .......................................................................................... 01-05-2022 

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

Beløb....................................................................... ..... ............................ 0.87 kr 

Forfaldsdato..................................... ............. ........................................ 01-05-2022 

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

Beløb...................................................................................................... 10,43k1 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01 -05-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 0,1 3 kr 

Forfaldsdato.. ........................................................................................ 02-06-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 0,57 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 02-05-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 1,92 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-06-2022 

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

Beløb.................................. ...................................................................... 1,59 kr 

Forfaldsdato ..................................................................... ..................... 02-05-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 0,22 kr 

Forfaldsdato.................................................. . ....................................... 02-06-202? 

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

Beløb........................................................................................................ 0,87 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-06-2022 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...................................................................Nej 
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EJENDOMS 
DATA Beløb . 

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

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

Snejbjergvej 8 
7400 Herning 

Slag dannet 13/62022 

4,43 k 

02-05-2022 

Nej 

110 
Side 9 at 9 





0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Snejbjergvej 8 

7400 Herning 

Bilag dannet 1316 2022 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 
oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hætter på 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten 
fremgår al Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 

I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 10 al 9 
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KØERVEJLEUMNG TVANGAUKT1[ON OVER 
FAT EJENDOM 

1. Sa1gsopstliling0 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. 

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet. 

Salgsopstillingen udfærdiges at den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

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

. Købesummen 

Den samlede købesum består at budsummen med tillæg at størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og består at fortrinsberettigede krav og 
sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen 
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 1.500 kr. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 

3 Budgiviingen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. 

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

Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrft 

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

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion 
er bindende. 

Bud på I. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion. 

4.. Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
o at de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

størstebeløbet 

112 





2 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger at budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at 
man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

Q kontanter 
bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) 
advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) 

o "Den lille sikkerhed" kan stilles ved MobilePay 

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankortlhævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 

på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, 
skal man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

Ny auktion 

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør 
normalt op til 10.000 kr. 

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammersiagsaftale. En hammerslagsaftale er 
en aftale om, at den fly auktion kan tilbagekaldes at den, som har anmodet om fly auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at fly auktion ikke 
afholdes. 

6. Råderet over ejendommen 

En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den fly auktion har 
været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 

7 Aukisekøde 

Via www.tqsrinc.dk kan køber selv oprette et auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra 
samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beløb til gode ud over auktionsbuddet det, der kaldes størstebeløbet. Ingen at dokumenterne må 
indeholde oplysninger om personnumre. 
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Køber skaf orientere fogedretten, når el digitalt skøde er klar tit underskrift og i den forbindelse oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem. 

Hvis ejendommen skat videresælges sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skat også vedhæftes sammen med de andre dokumenter. 

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. 

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder ie 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftslOven og 
tinglysningsafgiftsvejledningen 
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Bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

1 medfør af § 570, stk. i, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 488 af 2. oktober 1978, 
fastsættes: 

§ I. Tvangsauktion over fast ejendom skal afholdes på justitsministeriets tvangsauktionsvulkår, jfr. 
bilaget til bekendtgørelsen. 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1979 og får virkning for tvangsauktioner, der 
afholdes i henhold til anmodninger indgivet til fogedretten efter den 1. januar 1979. 

Justitsministeriet, den 15 december 1978. 

Nathalie Lind 

/ Ebbe Nielsen 

Bilag 

Tvangsauktionsvilkår 

(fast ejendom) 

1. Auktionen omfatter 

a.Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger og hvis fogedretten ikke tilkende-
giver andet - driftsinventar og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, 
der hører til ejendommen, og ved landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning, gødning 
afgrøder m. v. 

Ejendommen m. v. sælges, som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligtelser, hvormed 
den tilhører den nuværende ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er udlejet, kan køber efter ejendommens overtagelse 
kræve den leje, der ikke er betalt på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, stk. 2. 

2. Salgsopstilling 

Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig salgsopstilling. Salgsopstillin-
gen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være af væsentlig betydning 
for køber. 

Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor. 
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3.Servitutter ni. v. 

Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende ud over auktionsbudet skal overtage eller opfylde servitutter, brugsrettigheder, aftægts-, livrente- eller lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbudet m. v. 

Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at en bydende straks sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. 

Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, hvis dennes bud antages (se pkt. 7), medmindre det be-sluttes, at en ny auktion skal afholdes. 

Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er sluttet. Med-deles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gælder  bun-
detheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny  auktion i henhold til retsplejelovens § 576, er samtlige bydende på første auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog højst i 6 uger efter første auktion. På den nye auktion er kun det bùd bindende, der får hammerslag. 

5.Ejendommens overtagelse 

Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen fået udsættelse til at stille sikkerhed for op-fyldelse af auktionsvilkårene, overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet. 

Køberen sørger selv for - om nødvendigt ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af det solgte. 

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage ejendommen, henligger den for hans regning og risiko i enhver henseende. 

6.Køberens forpligtelser 

A. 

Opfyldelse af auktionsbudet 

Auktionsbudet anvendes, så langt det rækker, til dækning af hæftelserne i prioritetsordenen Hæf-
telsernes nøjagtige størrelse oplyses under auktionen. 

Auktionsbudet opfyldes således: 

a.Køberen overtager de hæftelser, der ikke kan kræves udbetaJt. Overtagelsen er dog betinget af, at restancer og eventuelle særlige afdrag betales inden 4 uger efter auktionens slutning. 

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt. 

Beløb, der skal betales efter pkt, b, betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 
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Eventuel kursgevinst ved indfrielse af lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer eventuelt kurs-
tab samt tab ved, at kontantlån med særlige indfrielsesviikår må indfries med et større beløb end 
lånets kontante pålydende. 

Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning til de på-
gældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den første auktion med den rente, der tilkommer hver en-
kelt panthaver. 

Overstiger auktionsbudet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende 
beløb den hidtidige ejer af ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til den til 
enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg af 2 pct. 

Fi 

Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet 

Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal betale ud over 
auktionsbudet. Det samme gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og andre pligter, som købe-
ren skal betale eller overtage ud over auktionsbudet. 

På auktionen oplyses et størstebeløb for, hvad der skal betales, og hvilke krav og pligter, der kan 
overtages. 

Af krav, der typisk skal udredes eller overtages ud over auktionsbudet, kan særligt nævnes: 

a.Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, 
herunder salær til advokat samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. 

b. Salær og rejseomkostninger til repræsentanterne for de andre i ejendommen berettigede. Ved-
rørende a og b er det en betingelse, at de pågældende rettighedshavere får andel i auktionsbudet 
Ved delvis dækning nedsættes salærkravet forhoidsmæssigt. Er auktionen rekvireret af et kon-
kursbo eller et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, betales dog altid fuldt rekvirent salær. c. 
Ejendoinsskatterestancer. 

d. Brandforsikringsbidrag. e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. f. Spildevands- og kloakbidrag. 

g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene vandforsyningsanlæg. 

h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m. v. af ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens fordring og deref-
ter i den i øvrigt bedst berettigedes fordring. i. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, 
drift og vedligeholdelse m. v., som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om ejendommen ikke 
har været taget til brugeligt pant. j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, brandsikringslovgjv.. 
ningen og bygningslovgivningen er gældende mod enhver uden tinglysning. 

Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 uger efter auktionens slutning til 
rette vedkommende. 
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c. 

Afgifter m. v. til det offentlige i anledning af auktionen 

a.Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. c. Stempelafgift. 

De under a-c nævnte udgifter m. v. betales ved auktionens slutning. Købes ejendommen af en ufyl-destgjort panthaver, skal stempelafgiften dog først betales ved udstedelsen af auktionsskødet, 

d. Køberen betaler eventuel merværdiafgift (»moms«) af det med ejendommen følgende løsøre m. v. efter nærmere aftale med toldvæsenet. 

7. Køberens sikkerhedsstillelse 

Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille sikkerhed for opfyldelse afauk-tionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede værdipapirer, ved bankga-ranti eller på anden måde, som godkendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 

a. Restancer m. v., jfr. pkt 6.A litra a, 

b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, jfr, pkt. 6.A litra b, og c. størstebeløbet der skal be-tales ud over auktionsbudet, jfr. pkt. 6.13. 

Sikkerheden kan dog hverken være mindre end et års renteudgift af de overtagne prioriteter eller mindre end værdien af det tilbehør, der medfølger ejendommen, med tillæg af 1/2 års lejeindtægt hvis ejendommen helt eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede landbrugsejendomme dog med tillæg af i års forpagtningsafgift. 

Enhver, der opnår dækning ved auktionen, kan for sit vedkommende både før og efter denne give afkald på sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, kan fogedretten fast-

 

sætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt Sikkerheden kan dog ikke være mindre end i års renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og hammerslaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte auktionen og give højstby-dende en frist på ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af nyt auktionsmøde, 

B. Køberens misligholdelse 

Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkårene, kan enhver, der i anledning af auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at det solgte sættes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesaujjon) 
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for køberens risiko, således at køberen skal tilsvare, hvad der måtte bydes mindre på den fly auk-tion, uden at have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at kræve misligholdelsesaukt-jon kan enhver, der ikke har givet afkald på sikkerheds-stillelse, kræve, at den af køberen stillede sikkerhed af fogedretten realiseres og fordeles blandt de berettigede i den rækkefølge, de har krav på at blive fyldestgjort. Bringer dette ikke køberens mis-ligholdelse til ophør, kan der herefter kræves afholdt misligholdelsesautj0 n. 

Begæres sikkerheden først realiseret efter afholdelse af misligholdelsesauktion,  kan sikkerheden alene benyttes til dækning af det tab, der er opstået ved, at der er budt mindre på misligholdelses-auktionen. 

9. Auktionsskøde 

Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder aukti-onsskøde til ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden i år efter auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet med udstedelse af skødet, dettes tinglysning, overtagelse af hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke opnå-ede dækning på auktionen. 

10.Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en for-retnings-, industri-, landbrugs- eller udlejningsejendom. 

11.Særlige vilkår 
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