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Henset til husets stand er der IKKE fremvisning af ejendommen. 

Interesserede er velkommen til selv at køre forbi og besigtige ejendommen. 

Det bemærkes, at besigtigelse af bygningerne indenfor sker på eget ansvar. 

Thisted afdeling: Toidbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. 97923333 
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Salgsopstilling 
Toldbodgade 4, 7700 Thisted tlf. 96172582 

(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk ejendoïnsrnæglerforening 

J.NR. 02-1215961:va/LB AS 58/2022 

Ejendommens matr.nr.: iS d, 8 ag, 6 ah, 8 p, 6 1 og 6 af Navr by, Navr samt 3 I Alstrup by, Navr 

beliggende: Vembvej 17, 7500 Holstebro 

Tilhørende: Boet efter Bendt Frederiksen 

boende: 

   

Auktionstidspunkt: Onsdag den 15. juni 2022 kl. 09:30 

Auktionssted: Retten i Holstebro, Retssal C, Stationsvej 58, 7500 Holstebro 

Rekvirent, hæftelses nr.: Boet efter Bendt Frederiksen 

Ved advokat: bobestyrer Gunhild Stausholm-Moller, Toidbodgade 4, 7700 Thisted 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: landbrugsejendom 

Ejendomsværdi pr.: 01-10-2020, kr. 1.800.000,00 heraf grundværdi: kr. 405.900,00 

Vurdering i h.t. 
Retsplejelovens § 562: 

 

Areal ifølge tingbogen: 115976 m2 heraf vej: 950 m2 

Forsikringsforhold: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Pol.nr. 665-141.038 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 
andrager og omfatter: 

2022 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 
3.799,06 

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

Der skal ske alternativt opråb med og uden forkøbsretten, tinglyst den 18.8.2009. 

Skal der betales moms af budsummen: Ja Nej 

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

Se beskrivelse næste side. 

Henset til huset stand er der IKKE fremvisning af ejendommen. 

Interesserede er velkommen til selv at køre forbi og besigtige ejendommen. 

Det bemærkes, at besigtigelse af bygningerne indenfor sker på eget ansvar. 

Lejemål: Der er lejemål, se beskrivelsen og vedhæftede aftaler 

Byrder og servitutter Se vedhæftede tingbogsattest 
(Evt, henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Sagsnr.: 03-121596/D0 ADVOKATH USET 

Beskrivelse afVembvej 17 m.fl. 

Landbrugsejendom beliggende i landlige omgivelser på 115976 M2, heraf vej 950 m2. 

Ejendommens bygninger er nedrivningsmodne. Der har været rotteangreb, hvorfor kloakkerne 
er lukkede. Der er afbrudt fra forsyningsselskaberne. 

I bygningerne henstår meget gammelt indbo og affald. Der henstår tillige 2 campingvogne og 2 
jernbanevogne, der tillige er fyldt med affald og gammelt indbo. 

Køber må påregne, at der ikke foretages oprydning på ejendommen. 

Der er indgået følge lejeaftaler: 

i. Hans Ebbe Larsen, 4,99  ha, leje kr. 10.000 årligt, der betales hhv 1.5. og 1.9. 
Der er tale om barkjord og indgår i lejerens brakregnskab. 

2. Georg Fløng og Henning Larsen, matr.nr. 6-af og 8-p af Navr by, Navr. I alt 2,5582 ha. 
Bruges til juletræer. Omfatter ikke jagtretten. 
Lejen udgør årligt kr. 4.000. Udløber 1.1. 2026 

3. Holstebro og Omegns Fiskeriforening , i8o m langs Storåen på matr nr. 18-d, Navr by, 
Navr. Aftalen udløber 31.12.2041. Leje for 2022 udgør kr. 3.240. 

4. Jørgen Riis Pedersen. Matr.nr. 6-L, Alstrup, Naur mfl., Arealet udgør dels 1,5 tdr. jord 
der ikke er særskilt matrikuleret, men udgør en del af matr.nr. 8-P Naur By, Naur. Jor-
den er beliggende øst for ejendommen og del leje af 1,5 tdr. jord med ret til vandløb Naur 
Bæk. Lejen er betalt frem til 1.10. 2039 og er inkl jagtret. 

Lejeren har FORKØBSRET til det lejede på kr. 60.000 men forudbetalt leje pr. 1.9. 2009 
på kr. 27.500 modregnes og forkøbsretten er således sat til kr. 32.500. 

Resten af ejendommen kan ikke dyrkes. 

Holstebro afdeling: Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro. Telefonnr. 97422900 
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Prioritetsopgørelse 
PANT- OG UDLÆGSHAVERE 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, 
nr/serie/afd., indestående til samt evt, yderligere beni. 
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 

i. Fordring 
opgjort pr. 
auktionsdato 

2. Restgæld 
p1 hæftelser. (ler 
kan forventes 
overtaget med tillæg 
af ufni'faldne renter 

3.  Restancer 
og evt. 
ejerekifteafdrag på 
hæftelser, der kan 
for 'entes overtaget. 

4. Hæftelser 
der krwxes indfriet. 

    

Transport 

Hæftelse nr. i: Pantebrev. 

DLR Kredit AIS, Nyropsgade 21,178o København 
134.507,84 0,00 0,00 134.507,84 

V, CVR 25781309 v/Srnith Knudsen Advokatfirma, 

    

Store Torv 6, 7500 Holstebro, CVR 26773709 

    

Opr. euro 40.400,00 (anvendt kurs 744,020 - der 

    

tages forbehold for kursudsving) 

    

Rentetilpasningslån, rente 0,1384% p.a. 

    

Restgæld pr. 1.6.2022 M. 123.132,11. 

    

Obligationsrestgæld kr. 119.286,49. 

    

Kursrisiko påhviler auktionskøber. 

    

Lånet kræves indfriet. 

    

i alt ved 
budsum kr. 

134.507,84 0,00 0,00 134.507,84 

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i altved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

ialt ved 

        

budsuin kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i altved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

Transport i altved 

budsum kr. 
134.507,84 0,00 0,00 134.507,84 



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

opgjort pr. 
auktionsdagen 

på hæftelser, der 
kan forventes 

og evt, 
ejerskifteafdrag på 

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. 

    

134.507,84 0,00 0,00 134.507,84 Transport 

Hæftelse nr. 2: Pantebrev. 217.754,57 

  

217.754,57 
DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København 

    

V, CVR 25781309 v/Smith Knudsen 

    

Advokatfirma, Store Torv 6, 7500 Holstebro, CVR 

    

26773709 

    

Opr. kr.300.000,00. 

    

Obligationslån, 5% p.a. 

    

Restgæld pr. 1.6.2022 kr. 199.703,28. 

    

Senest noterede børskurs: 116,75 

    

Næste ydelse kr. 5.949,20. 

    

Kursrisiko påhviler auktionskøber. 

    

Lånet kræves indfriet. 

    

i alt ved 352.262,41 0,00 0,00 352.262,41 
budsum 

    

A. Total kr. 352.262,41 0,00 0,00 352.262,41 

B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: 67.491,94 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 67.491,94 

Gæld, der kan overtages 
(størstebeløbet - kontantbeløbet): 0,00 

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: 

    

a. rekvirentens udlægs- og 

     

auktionsomkostninger 

  

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
(salærer og gebyrer m.v.) kr. 36.857,50 

   

b. rettighedshavernes 

  

5.vandafgifter kr. 0,00 
mødesalærer m.v. kr. 1.250,00 

      

6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 
De under a og b nævnte beløb er 

     

anslået ud fra det under 

  

7. krav i h.t. leje- eller 

  

sikkerhedsstillelsen anførte auk- 

  

brandsikringslovgivningen kr. 0,00 
tionsbud ,jfr. nedenfor. 

     

c. restancer vedrørende: 

  

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

i. ejendomsskatter kr. 1.429,23 9.befordring panthavere kr. 1.000,00 

   

(anslået) 

  

2.vejbidrag m.v. kr. 0,00 

      

io.administrationsregnskab kr. 26.955,21 

3.kloakbidrag m.v. kr. 0,00 foreløbigt 

  

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

Ved et auktionsbud på kr. i.8o0.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) 
udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7  kr. 1.604.000,00. 

ET 
Denne salgsopstilling er udarbejdet den li. maj 2022 af Lone Berg 

- 
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AD VO KAT H U 5 ET 
FUNCH & NIELSEN 

To1dbodgc1de 4,7700 Thisted 

Tlf. 97923333 . www.cidvokcthuset.dk 

.Ini I 7 () L'Siii de 

AIMISi'RA1IONSRE(;NsKAB PR. 15-110-2022 
Vedr. ejendommen heIige,ide \cnih, ej 17, 75(11) holstebro 

Boel efter Rendt Frederiksen 

Forbrugsafgifier: Indtægter Udgifter 

Vand 

Vand a conto pr. 28-05-2021 kr. 27931 

Vand conto pr. 02-08-2021 kr. 308,35 
Vand a conto pr. 25-10-2021 kr 30681 

Leje: .Jordleje - Hans Ebbe Larsen: 

Leje kr. mono pr. är - fordelt over 2 gange 

Pr. 26-04-2021- betalt til klo. 624 ur. 5.000,00 

Pr. 07-09-2021 --1211111 til bokonto kr. 5.000.00 

Pr. 03-05-202 2 - 121)111 til hokonto L. .000 ,00 

Forpagtningskontrakt - LF Bukke I/S 

Leje kr. 4.000 pr. ur 

Se tingbogsattest, serYitut 

Pr 22-12-2021- latalt til bokniit,, kr. 4.000.00 

Aftale - E-luhstehro og omegns Fiskeriforening 

Leje kr. 3.240 pr. ur 

I'r, 07-04-2021 - betalt til 1110.01-. 624 kr. 3.240,00 

Pr. 05-05-2022 - betalt til bokonto ki. 3.240,00 



ADVOKATHUSE 
FUNCH f NIELSEN 

Toldbodgctde 4, 7700 Thisted 

Tlf. 9792333 . www.advokcthuset,dJ. 

Lejekontrakt - Jorgcn Kr. Riis Pedersen 

Leje kr. 27.500 for perioden 01-10-2009 

til kr. 01-10-2039 - Bobestyrer formoder 

denne leje er indbetalt ved indgåelse af 

lejekontrakten den 31-10-2009 

Se tioghogsatiest - scrvitut 

Terminsdelser til J)LR 

  

Pr. 30-06-2021 ke. 5.995.84 
Pr. 30-06-2021 kr. 3.77292 

Pr. 30-09-202] kr. 3.764,82 

Pr. 30-09-2021 kr. 5.986,74 

Ejendonisskatter 

  

Pr 02-08-2021-2, rate c'jcndonisskat 2021 kr. 2.983,69 

Forsikringer 

  

Pt', 05-01-2022- landbrugsforsikring kr. 1.601,73 

Salgsomkostninger m.m 

  

Honora r F. DC H ls(&'brt i, vu rdering kr. 4.375.00 

Admin istrat onshonorar/hiindteringshonnra r 

.d ininistatlotishonut-ar inkl. fltomS, omfattende 
korrespntidaiii't' ond i -tt ndva.rk. ejendoms-

 

mægler, forpagtere afjordarcal sa mt 

korrespondance med panthaver, pt. ansættes 
til inkl. moms kr. 23.000,00 

I alt kr. 25.480,00 kr. 52.435,21 

Boet I ilgodi' kr. 26.955,21 

Ih'r tages forbehold for endnu ikke kendte 

indlægtet og udgifter. 
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J.nr.: 121595tva/LB Ejendommen: Vembvej 17,750o  Holstebro 

OPGØRELSE 
ADVOKATHUSET 

af storstebelobet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor 

kr. 1.800.000,00(vurderingen) 

Rekvirentens inkasso-, udlægs- op auktionsomkostninger: 

Gebyr auktionsbegæring kr. 1.500,00 

Gebyr ejendomsdatarapport kr. 70,00 

Kopiering salgsopstilling kr. 225,00 

Statstidende kr. 187,50 

Itvang.dk kr. 4.250,00 

Rekvirentsalær kr. 30.625,00 

I alt kr. 36.857,50 

Størstebeløbet: 

Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger kr. 36.857,50 

Rettighedshavernes modesalær kr. 1.250,00 

Ejendomsskatter kr. 1.429,23 

Brandforsikring kr. 0,00 

Befordring panthavere (anslået) kr. 1.000,00 

Administrationsregnskab (forbehold for yderligere) kr. 26.955,21 

STØRSTEBELØB IALT kr. 67.491,94 

Bereanina at'rekvirentsalær: 

Kontantværdi (vurdering) kr. 1.800.000,00 

25% tillæg kr. 450.000,00 

beregningsgrundlag kr. 2.250.000,00 

0,6% af beregningsgrundlag kr. 13.500,00 

Forhøjes med kr. 11.000.00 kr. 11.000,00 

 

kr. 24.500,00 

"+ 25 % moms kr. 6.125,00 

Rekvirentsalær kr. 30.625,00 
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ADVOKATHUSET : 

Sikkerhedsstillelse: 

Størstebeløb 

1/4 af hæftelser, der kræves indfriet 

Teknisk friværdi ved bud over kr. 352.262,41 

I alt 

Afrundet til 

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

tilkommer stempel: 0,6% af budsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr. 1.750,00, auk-

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

kr. 67.491,94 

kr. 88.065,60 

kr. 1.447.737,59 

kr. 1.603.295,13 

kr. 1.604.000,00 

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

ejendomsværdi eller købesum 

jli 



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 af oplysninger fra 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 ejendommen. 

Beskrivelse 

Der tages forbehold for tredjemandsi'ettigheder 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. Samtyk-
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, vil 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 dei-for 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 rn.v., 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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Sagsnurnmer SKS 135t 
2021 

10. maj 2021 

Skifteretsattest om bobestyrerbehandling 
Det attesteres, at boet efter 

Navn 

Bendt Frederiksen 

Adresse 

Thorsve 65B» St. 9, 7500 Holstebro 

Cpr. nummer 

den 10-05-2021 er udleveret ti] 

Død den 

16. april 2021 

Navn 

advokat Gunhild Maj Stausholm-Møller 

Adresse 

Advokathuset Funch & Nielsen Advokatpartncrselskah, Toidbodgade 4, 7700 Thisted 

til bohcstyrcrbchandling. 

ongsgakensen I 
kontorfuidmægtig 

SID :â1. 511 Ii I DI,, r 
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Oversigtsrids 
Areal 

i Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr, 18d, 6af, 6ah, GI, 8a9, Bp Navr By, New 11,60 ha 
Ejendommens adresse: Vembvej 17, 7500 Holstebro 

Holsteb, o Kommune, Region Midtjylland 

iour.nr.: 2022550 

OÅ GEO 
PARTNER 

liansportvej 17, 7620 Lemvig 
tlf. 97820977 - Iernvig@geopartrier.dk 
www.geopartncrdk 

Lemvig, den 9. marts 2020 

I andinspektam Niels Jacob Stampe 
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www.holstebro.dk 

L-R 

KOMMUNE 

Dato: 29. september 2021 
Sagsnummer: 06.02,02-GOI-2-21 
Henv. til: Nichias Bøge Øgendahi 

Direkte tlf.: 9611 7812 
Afdeling tlf.: 9611 7557 

Nichlas.Boge,Ogendahl©holstebrodk 

Afgrefe angående pk fcerfrg af nederste de 
af Ørbæk 

Opkassificering af Ørbæk 

Holstebro Kommune har besluttet at nederste del af Ørbæk skal opklassificeres fra privat til 
offentligt vandløb. 

Opklassificeringen omfatter vandløbet Ørbæk, fra udløbet i Storå, og indtil udløbet under 
jernbanen nord for Vembvej. Strækningen løber fra station 0 - 1716. Strækningen er 1716 
meter. 

Det betyder at Holstebro Kommune fra den I. januar 2021 overtager ansvaret for 
vedligeholdelsen af Ørbæk, desuden at der snarligt herefter vil blive udarbejdet et regulativ 
for vandløbet. 

Lovgivning 

Afgørelsen er truffet i henhold til Vandlobsiovens §10 (Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 
1217 af 25/11/2019) og Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb §3 
(Bekendtgørelse nr. 838 af 27/06/2016) 

Baggrunden 

Holstebro Kommune har besluttet at revidere klassificeringen af vandløb i kommunen. Målet 
ø . 0 0 med denne proces er at skabe harmoni i den made vandløbene er klassificeret på, sådan at 

sammenlignelige vandløb er ens klassificeret. Desuden skal det sikre, at de midler som 
kommunen bruger pao  at vedligeholde vandløb bliver anvendt, hvor det offentlige har en 
væsentlig interesse. 

Teknik og Miljø har valgt at opstille en række kriterier for hvilke vandløb der fremover skal 
være offentlige. Vandløb der vurderes ikke at falde under disse kriterier skal være private. 

Det er pa baggrund af disse kriterier, at Teknik og Miljø har vurderet at Ørbæk skal 
opklassificeres fra privat til at være offentligt vandløb. 

Kriterierne er som følger: 

Side I/i 
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KOMMUNE 

1. Vandløb som er målsat i den gældende vandomrdeplan for vandomrdedistrikt Jylland 
og Fyn. 

2. Vandløb hvor vedligeholdelsen øges i et mærkbart omfang, som følge af tilledning af 
renset spildevand, vand fra offentlige veje og/eller vand fra offentlige regnvands- og 
forsinkelsesbassiner, 

3. Vandløb med en væsentlig rekreativ eller naturmæssig værdi eller potentiale 
4. Vandløb som ligger nedstrøms en offentlig vandlobsstrækning. 

Se desuden uddybning af kriterierne i Bilag 1. 

Redegørelse 

Afgørelsen om at opklassificere Ørbæk skyldes, at vandløbet er omfattet af den gældende 
vandomrdeplan for vandløbsdistrikt Jylland og Fyn. Vandløbet rummer naturmæssig værdi, 
og Holstebro Kommune har etableret et okkerbassin opstrøms for at fjerne okker og opløst 
jern fra vandet. 

Holstebro Kommune har i denne afgørelse ikke fundet det relevant at undersøge mængden af 
vand fra offentlige arealer. 

Holstebro Kommune vurderer på dette grundlag at vandløbet er omfattet af væsentlig 
offentlige interesser, jf. de oplistede kriterier. 

iørng 

Et udkast til afgørelsen omkring opklassificering har været sendt i høring hos lodsejere der 
grænser op til vandløbet. Høring har foregået i perioden den 23 juni - 7 juli. Indkomne 
bemærkninger kan ses i vedlagte bilag med Holstebro Kommunes bemærkninger. 

Side 2/7 
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Legend 
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Kort - Vandløbet som afgørelsen omfatter 

Dette skal du være opmærksom på når vandløbet bliver 
offe r tI i g t 

Fremover er, Holstebro Kommune ansvarlig for at vedligeholde vandløbet, Det bevirker at 
vandløbet fremover skal vedligeholdes efter de forskrifter der bliver fastsat i et nyt regulativ. 
Det betyder desuden at vedligeholdelsen skal udføres af Holstebro Kommune eller dennes 
entreprenør. 

Der udarbejdes et regulativ for vandløbet, der beskriver de forhold der gør sig gældende 
omkring vandløbet, og hvordan det administreres. Regulativer sendes i høring hos berørte 
lodsejere og interessenter forud for vedtagelsen. 

Klagevejledning 

Afgørelsens modtager, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen, til Miljø- og 
Fodevareklagenævnet. 

Fristen for at klage over afgørelsen er den 27 oktober. 

Klagen skal sendes digitalt via borger.dk, hvis du er borger eller via virk.dk, hvis du er 
virksomhed eller forening. Det koster et gebyr at f a<>  behandlet klagen. 

S,'l, 3/7 
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Fritagelse for brug af kagepertaL 

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Klagenævnet. Nævnet afgør 
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget 
her. 

søgsmål 

Afgørelsen kan proves ved domstolene. 

k,  ktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for 
hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvattningsloven, offentlighedsloven og 
lov om aktindsigt i miljooplysninger. 

Med venlig hilsen 

Nichias Bøge øgendahi 
Skov og landskabsingeniør 
Team Vand og Ressourcer 

- ..--- ---,-,---.---.-.---- z.,,cz.'. - -- --------r.-- -- r- -.---'--ÇK-.,: .
-=:--- -:F..:.,.&.. '•.]! 
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Bilag: 

Kriterierne for hvilke vandløb der skal være offentlige uddybes således: 

1. Vandløb som er en del at statens vandområdeplaner, har offentligheden en naturlig interesse i. 

Kommunen har ansvaret for at gennemføre de indsatser, der er skitseret i bekendtgørelse om 
indsatsprog rammer for vandområdedistrikter, og dermed en afgørende rolle i opfyldelsen af miljomålene 

for de enkelte vandløb. Det er vigtigt, at kommunen gennem regulativerne sikrer en tilpasset 

vedligeholdelse og benyttelse af vandløbene, som understotter, at der kan sikres målopfyldelse. 

2. Vandløb med afløb fra offentlige spildevandsanlæg skal vedligeholdes på en måde, så vandafledningen 

sikres opretholdt. Afledning af vand fra regnvands- og forsinkelsesbassiner vil normalt ikke 

give anledning til øget vedligehold, da sand og andre partikler tilbageholdes og samtidig forsinkes 

vandafledningen, sådan at det ikke giver anledning til erosion eller oversvømmelse. 

Tilledning at vejvand i større mængder kan give anledning til øget vedligehold. Det fremgår af Skov- og 
Naturstyrelsens afgørelse af 22. august 2001 (j.nr. 2001-472-0176), at vejvand skal udgøre mere 

end 25% af den samlede maksimale vandmængde i vandløbet for vedligeholdelsen øges, og da kun 

i mindre grad. Det afgørende i denne sammenhæng er, hvorvidt vand fra offentlige arealer giver 

anledning til øget eller behov for tilpasset vedligehold. 

3. Vandløb med en væsentlig rekreativ værdi eller potentiale, som kommunen har en særlig interesse 

i at sikre, eller som kræver en tilpasset vedligeholdelse, bør være offentlige. Her kan eksempelvis 

nævnes vandløb, hvor muligheden for sejlads ønskes sikret eller vandløb med en eller flere 

særlige arter, som bedst sikres ved, at kommunen står for vedligeholdelsen. Ligeledes bør vandløb 

som vurderes umiddelbart at kunne opnå god økologisk tilstand uden gennemførsel af indsatser 

være offentlige. 

4. Bekendtgørelsen om klassifikation og registrering af vandløb beskriver, at vandløb, som er placeret 

nedstrøms en offentlig strækning, ikke kan nedklassificeres til private og omvendt. Dette 

bevirker, at kommunen enten må optage lavere liggende private strækninger som offentlige, eller 

nedklassificere de højere liggende offentlige strækninger til at være private. Dette princip gælder 

også på tværs af kommunegrænser. 
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NOLSi i3c 
KOMMUNE 

harn[ng af indkornne høringssvar. 

Holstebro Kommune har i sagen om opklassificering af Ørbæk, modtaget ét høringssvar. 
Høringssvaret vil blive behandlet herunder. 

Hørringsvar fra SAGRO, på vegne at ejeren at Vernbvej 10, 7500 Holstebro 

Horingssvaret er anonymiseret af hensyn til GDPR-regler, men ellers gengivet nedenfor. 

Til Nichlas Bøge Øgendahi, Holstebro Kommune 
Vedr. Partshøring i forbindelse med opklassificering af en del af vandløbet Ørbæk. 
Jeg skriver som konsulent på vegne af ejeren af, Vembvej 10 . 7500 Holstebro. 
Ejeren er berørt lodsejer, da han ejer arealer ned til vandløbet Ørbæk. Ejer er bekymret for 
hvad opklassificeringen vil betyde for ham som lodsejer. 
Der vil først blive udarbejdet et regulativet efter der er truffet afgørelse om opklassificeringen 
er gennemført og dermed kender ejer ikke de nye rammer for vandløbet, dets koter, 
afvandingsmuligheder, skikkelse mm. Ejer kender dermed ikke betydningen for 
opklassificeringen og dette er ikke rimeligt. 

Derudover vil ejer gerne pointerer at afvandingen fra hans arealer skal bibeholdes i mindst 
samme stand som i dag hvor vandløbet er privat. Hvis der sker ændringer for afvanding fra 
ejers arealer som betyder at hans arealer kommer til at virke mere våde end i dag, skal 
Holstebro Kommune med kort varsel, fra nuværende eller en ny ejer, oprense vandløbet 
hurtigt og effektivt. Sidst men ikke mindst er der konstateret bæver langs vandløbet og det 
kan have store konsekvenser for afvanding i tilfælde af at bæver bygger dæmninger. 
Holstebro Kommune bør også i tilfælde af dæmninger sikre optimale afvandingsmuligheder for-
lodsejere i området. 

Holstebro Kommunes bemærkninger 

Klassificering af vandløbene i Holstebro Kommune, er først og fremmest en vurdering at 
hvorvidt vandløbet primært tjener private eller offentlige interesser. Denne vurdering sker i 
henhold til bekendtgørelse om klassifikation og registrering at vandløb, samt vedtagne 
kriterier, som beskrevet i afgørelsen. 

Der skal jævnføre vandløbsiovens § 12 udfærdiges regulativ for offentlige vandløb. Det 
Holstebro Kommunes vurdering, at regulativet først kan udarbejdes efter gennemført 
opklassificering. Som anført ovenfor er regulativets bestemmelser ikke en parameter der 
indgår i vurdering at vandløbenes klassificering. 

Der vil i det kommende regulativ blive fastsat krav til vandløbets vandføringsevne eller 
dimensioner, på baggrund af opmålinger at vandløbet. Der vil desuden blive fastsat 
bestemmelser for vandløbets vedligeholdelse. Dette vil ske under hensyntagen til de 
afvandingsmæssig og miljømæssige interesser. I forbindelse med udarbejdelse af regulativet 
vil der være mulighed for at lodsejere kan komme med bemærkninger og forslag til 
regulativets indhold. 

Bæver er en såkaldt Bilag IV-art, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. I 
Danmark forvaltes bæveren i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets, Forvaltningsplan for 
bæver. Hvis bæveren bygger en dæmning i vandløbet, vil det være en konkret vurdering 
hvordan dette kan håndteres, blandt andet med baggrund i hvorvidt dæmningen er en primær 
eller en sekundær dæmning. 
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Tingbogsattest 

Udskrevet: 11.05.2022 10:00:23 

Eje ridom: 
Adresse: Vembvej 17 

7500 Holstebro 

BFE-nummer: 9447762 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Areal: 6722 m2 
Heraf vej: 0m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Areal: 11208m2 
Heraf vej: 220 m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Areal: 8454 m2 
Heraf vej: 0m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Areal: 10752 m2 
Heraf vej: 320m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Areal: 55860 m2 
Heraf vej: 0m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Areal: 14830 m2 
Heraf vej: 410m2 

Dato: 20.02.2004 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 
Areal: 8150m2 
Heraf vej: 0 m 
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Samlet areal: 115976 m2 
Heraf vej: 950 m2 

Hovednotering: Landbrugsejendom 

Adkomster 

Dokumenttype: Skøde 
Dato/løbenummer: 18.08.1970-911631-60 

Navn: 
o pr-nr.: 
Ejerandel: 

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

 

Kontant købesum: 
Købesum i alt:  

Boet efter Bendt Frederiksen 
230437**** 

1/1 

80.000 DKK 
80.000 DKK 

18.08.1970 

Dokumenttype: Skøde 
Dato/løbenummer: 04.04.1973-911632-60 

Navn: Boet efter Bendt Frederiksen 
C pr-nr.: 230437**** 

Ejerandel: 1/1 

Kontant købesum: 5.000 DKK 
Købesum i alt: 5.000 DKK 

04.04.1973 
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Dokumenttype: Skøde 
Dato/løbenummer: 28.01.1981-911633-60 

Navn: Boet efter Bendt Frederiksen 
Cpr-nr.: 230437**** 

Ejerandel: I / 1 

Kontant købesum: 28.000 DKK 
Købesum i alt: 28.000 DKK 

28.01.1981 

Bobestyrer 
Meddelelse om bobestyrer vi Gunhild Maj Stausholm-Møller 

Hæftelser 

Dato/løbenummer: 09.07.2002-8635-60 
Prioritet: 7 
Dokumenttype: Real kred itpantebrev 
Hovedstol: 40.400 EUR 
Rente: ktl 

Navn: DLR Kredit AIS 
Cvr-nr.: 25781309 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 

08.04.2005-6789-60 
8 
Realkreditpantebrev 
300.000 DKK 
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Rente: 5 

Navn: DLR Kredit AIS 
Cvr-nr.: 25781309 

Tillægstekst 
Indeholder afdragsfrihed 

Servitutter 

Dato/løbenummer: 11.11.1111-951508-60 

Prioritet: i 

Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 

Dokumenttype: 

Tillægstekst 
Dok om opstemning mv 

11.11.1111-951509-60 

2 
Servitut 

Vej 

Andet 

Tillægstekst 
Dok om vej mv 

• ;.( 
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Dato/løbenummer: 07.08.1885-951510-60 
Prioritet: 3 
Dokumenttype: Servitut 

Fredning 

Tillægstekst 
Dok om fredning 

Dato/løbenummer: 01.05.1972-951511-60 
Prioritet: 4 
Dokumenttype: Servitut 

Akt nr: 60 S 240 

( 

Adgangsforhold 

Tillægstekst 
Dok om adgangsbegrænsning mv 

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

 

Dato/løbenummer: 29.08.1972-951512-60 
Prioritet: 5 
Dokumenttype: Servitut 

Akt nr: 60 S 240 

Byggelinie 

,.(;T.Û2 O:ÛO.>: 
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Andet 

Tillægstekst 
Dok om byggelinier mv 

Dato/løbenummer: 18.08.2009-9473-60 
Prioritet: 6 
Doku m enttype: Servitut 

Akt nr: 60 H 218 

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

 

llllægstekst 
Lejekontrakt 

Indeholder forkøbsret for lejer 

Dato/løbenummer: 01.04.2016-1007181594 
Prioritet: 9 
Dokumenttype: Forpagtningskontrakt 

EKSTRAKTUDSKRIFT AF FORPAGTNINGSKONTRAKT 

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

 

tLcI 
Navn: Boet efter Bendt Frederiksen 
Cpr-nr.: 230437**** 

Navn: Georg Pedersen Flæng 
Cpr-nr.: 191058**** 

Navn: Henning Larsen 
Cpr-nr.: 140960**** 

Dato/løbenummer: 12.03.2018-1009637177 
Prioritet: 10 
Dokumenttype: Servitut 

26 



Deklaration for kabelrør og elkabler med spændinger til og 
med 20kV 

Antal: 15 

El: ledninger og tekniske anlæg 

Navn: NOE Net AIS 
Cvr-nr.: 28855206 

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

 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

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

Dato: 

Antal:  

27.08.2018-1010056797 
11 
Servitut 
Deklaration om 60 kV højspændingskabelanlæg 

01.09.2021 05:43:02 

24 

El: ledninger og tekniske anlæg 

Navn: VESTJYSKE NET 60 KV A/S 
Cvr- nr.: 28106548 

Øvrige oplysninger 

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

i ):S 

1.800.000 DKK 
405.900 DKK 
01.10.2020 
0661 
008903 
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Akt nr: 60_H_218 
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:1a og 12a, Stempel: 4 kr. 00 øre 

(i København kvarter) Naur by , Naur 
eller (i de senderjydke lands-

 

dele) bd. og bl. I tingbogen, S og n. 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Akt: Skab 7' nr. T 
(udfy'des i dommerkontoret 

Købers 

Kreditors i 
bopæl:

 

Anrnelder:A0V0 AT 
Gade og hus nr.: 

THOMAS JENSEN BODIL GLAM 

HOLSTEBRO 

t Deklaration. 

Undertegnede ejere af matr. nr. la og 12a Naur by, Naur sogn dekla-

rerer herved for os selv ogefterfølgende ejere af de ovennævnte os 

tilhørende parceller, at nuværende og fremtidige ejere af matr. nr. 

8u, Naur by, Naur sogn, eller parceller herfra, skal have fri og u-

hindret færdselsret ad den med gul farve på vedlagte landinspektør-

rids angivne 3,77  m brede vej, der fra Holstebro-Vemb landevejen går 

mod syd over matr. nr. la og 12a. 

Deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. la og 12a Naur by, 

Nur sogn med respekt af nuværende pantegæld. 

Med hensyn til de parcellerne påhvilende servitutter henvises til 

tingbogens udvisende. 

Påtaleberettiget er.de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 

8u Naur by, Naur sogn, eller parceller herfra. 

 

Naur, den 7. juli 1967. 

Som ejer af matr. nr. la Som ejer af matr. nr. 12a-

 

Søren Nordentoft Laurits Kjeldsen. 

sognepræst, formand for Naur og Sir menighedsråd. 

Helga Larsen. 

 

Elida Thomsen. 

 

Kr. Aaberg. 

 

Holger Gaur. 

 

Kristian Kvisgaard. 

 

Niels Kr. Kristensen. 

 

Gudrun Steffensen. 

 

Bjarne Fiedler. 

 

Jens Kirk. 

 

Stinne Madsen. 

 

Mads Lauridsen. 

 

Hakon Rahbek. 

 

Det attesteres herved, at ovenstående 13 underskrivere udgør det 

samlede antal medlemmer af Naur og Sir menighedsråd i indeværende val 

periode. 

 

Naur, d. 8. juli1967. 

Søren Norderitoft. 

) V)1ÅL.... à tç k.k.,k..., 
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Indført i dagbogen foi
2 

Holstebro retskreds, den 

Lyst, tingbog: bd. b!..  

Akt: skab 5 nr. 
/ 

Møller Nielsen . 

Genp. rigtige bekræftes. .,.. 
. 

Dommeren:'i Holstebro M.V. -. 

1 : 
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Holstebro i maj 1967. 
4, 

  

LkNWNSPtÇïø. 

   

K. 51AMPE-DAN1ELStN 

   

VIINFR & Gits P. 

       

1kF. Landinspektør. 
formular målforhold 1:4000. 31 

Y1 fillVI  Iw~ Øh l(Wdahov A/S 



ir 

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 

og andre påtegninger m. m. (vedr.,  fast ejendom).. 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 3 b Frøjk gaarde, 
(i København kvarter) 

eller (i de sønderjydske lands- Maabj erg sogn. 
dele) bd. og bl. i ting-

 

bogen, art. nr., ejerlav, 
sogn. 

Købers 

Kreditors j bopæl; 

Akt: Skab J er- 390 
(fyLdes ej' domnu,konto!Så) 

Anmelderens navn og bopæl (kontor); 
Gade og hus nr.; 

(hvor sådant findes) 

I. 1o21. 
Stempel: i  kr. — øre, 

Deciaration. 

Undertegnede ejer af matr. nr . 3 og 8 af Alstrup by, 

Naur sogn, Hjerm herred, Ringkjebing amt, fredlyser herved 

under directionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring 

følgende på lodden matr. nr . 8 beliggende hele og mindesmærker 

fra oldtiden: 

1. østligst på lodden ved ellebækken en fladhgi 5 fod høj,. 

71 fod vid, (48 fod maalte over platformen.). Der er en lille 

fordybning i den foroven, ligeledes ses en ubetydelig grav-

ning mod N.V. 

2. nord for frg.: en langhøi 315 fod.1, i N.V. - S.V., 7  fod høj, 

bredden vexier fra 43 thôd S., 46 — 38 fod. Høien kaldes 

Lange Mette. I midten ses fra gammel tid en større fordyb-

ning, der kaldes Kongens Stue. Tre andre nygravede huller. 

ville blive tilkastede. 

3. kun 12 skridt fra N.V. ende af frg. langhei: en rund toppet 

hel, 7 fod høl, 4° fod vid. 

. i vestlig retning for ±'oregaaeride . en tildels paa matr, nr. 5 

af Alstrup beliggende langhei, 190 fod 1. i N.Ø. — S.V., 9 fod 

hel, bredden 64fod mod S.V., 6o.-.62 mod N.Ø. paa matr, nr. 5. 
På dette matr. nr. er, og til en deel af langhøiens vestli?' 

32 
side, anlagt en have, til hvis gjærde der er skaaret lyngtørv 



høj, toppet, men noget aflang høj, 85 fod vid i N.Ø. - S.V.., 

64 fod id.N.ø•.V1- S.V. 

6. vestlig for frg.: en toppet høj, 8 fod h., afskaaren mod S.V., 

saa at vidden vexier 55 fod - 30 fod. 

7-8.vestlig for frg.: ved loddensvestre ende to tvillinghøie og 

kastede saa tæt ved hinanden, at der kun er en lav fordybning 

mellem høiens toppe, den nordlige er 8 fod høi, 44 fod vid, 

deri sydlige, der er opgravet en del i den S.V. side, er 9 fod 

høj - 54 fod vid. 

Ovennævnte høie fredlyser jeg herved for eget og frem—

 

tidige eeres vedkommende, saaledes at heienes sæd ingensinde maa 

beskadiges eller høiene i det hele berøres a±' plov eller spade, 

el heller maa der graves større fordybninger saa nær ved hølen, at 

det kan befrygtes, at højen delvis vil skride ned ved fortsat 

gravning. For beskadigelse af anførte art fastsættes en mulkt 

af 4 tdr. byg. Græsning og lyngslet forbèholdes. 

Som godtgørelse modtaget -af directionen for de anti—

 

kvariske mindesmærkers bevaring 15o kroner. 

Retsanmærkning frafaldes. 

Den 29.  juli 1885. 

Niels Christian Madsen. 

Pil vitterlighed: 

K. R. Henry Petersen S. Jensen. 

Læst i Hjerm Ginding herreders ret den 7. august 1885 

og indført i pantebogen no. 46 à, folio 346. 

/HH. 

- Udskriftens rigtighed bekræftes. 

DOMMEREN I HOLSTEBRO m.v.; den 22. marts 1956. 
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Mtr. nr., eJerlav, sogn: Stempel: kr. Akt: Skab 
(/ København kvarter) (udfyldes af dommerkontoret 

eller (i de senderjydske lends Stempel- og gebyrfri 
dele) bd.og bl. !tingbogen, jfr. bekendtgørelse 

- art nr., ejerlav,  sogn at /8 1970 jat Lov om 
bestyrelen af de öf-

 

I Gade og hus nr.: fentLigveJe,36. •:. - Anmelder: RingkjebzLng 

: 1. a m.fl., Naur by, 
stk. 3. amts vejvæsen 

Naur sogn. 
a ' . 

1.MJ1972003893 

r 

I henhold til bekendtgørelse at 5. august  1970  at Lov om be-

etyrelsen af de offentlige veje, § 35, bar ministeriet for 

offentlige arbejder ved kundgørelse af 29. marts 1972  fast-

sat regulerende foranstaltninger med hensyn til adgangen til. 

Ringkjobing amtskowmuneà landevej 43,  Vemb-Holstebro. 

Oplysninger om adgangsbegrænaingens omfang og fortegnelse 

over adgangsforholdene vil kunne fås på amtsvejvæsenets kon-

tor i Ringkjøbing. 

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt 

angår følgende ejendomme, som berøres at adgangsbegrænsning-

en: 

Matr.nr.l a,4 2»6 a,6 ae,6 e»6 i»6 n '6 v»6 z»7 se, 

'7 ai,7 ao,7 28 a,8 ./8 f,S b,"B o, 

9 a,9 b, vq 29  19 mJ10 a, 11 8,712 8 ' l2 e»13j, 

13 rnJ13 ,1l4 a,'14 c,'1k d»15 aj15 e,45 f,5 , 

16 , '16 d, l7, '18 a, 19 , '19 b, Naur by, Naur sogn. 

Ministeriet for offentlige arbejder og den til enhver tid 

værende vejbestyrelse cx hver for sig påtaleberettiget. 

§ 35-udvalget for Ringkjebing amtsrådskreds, d. 2 7 APR. 1972 

R . Birkegaard 

Bet.line-

 

formu!ar 
- 
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indtørt i dagbog&i toi 

Hoatebro retskrGds1 dæ - I MAJ 17Z 
Lyst, tingbog, bt 1 bl. J- a rn. ±' 1. 
Akt:  skab '  ar. 24o. 

Mrsal 

-Møller 414~

 

Genp. rigtighed bekræftes. 

tommereni Holstebro mv. 

/eg. 

I 

I 
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Mtr. nr. ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre 
af mrnerkontcre1) 

(i København kvarter) 
eller (I de senderJydske lands. 

dele) bd. og bl. i tingbogen, 
art. nr., ejerlav, sogn. 

Anmelder; Ringkjøbing 
Gade og hus nr.: amts vejvæaen 

E- lam.fl.,Naur 
by. Naur sogn 

i 
2Y1Y72OO 

0 

Byggeliniedeklaration 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 369 at 5. august  1970  om 

bestyrelsen at de offen tlige veje, § 40, har Ringkjebing amts-
bestemmelse om byggelinier for Landevej 543, Vemb-. . Holstebro, på strækningen fra Vemb til grænsen mellem Naur 

sogn og Frsjk under Holstebro købstads markjorder (km 0000 - 

13,398). 
0 . Oplysninger om byggeliniernes beliggenhed og retsvirkning vil; 

• kunne fås på amtsvejvæsenets kontor i Ringkjebing, 

Foranstående begæres tinglyst som servitutetiftende for så 

vidt angår følgende ejendomme, der berøres at byggeliniepå-

lægget: 

Natr. nr. i a , 4 , 6 a, 6 ae, 6 n, 6 1. 6 v, 6 z, 7 aa, 7 , 

7 si, 7 so. 7 22 4 7 ø, 8 ø, 8 b, 8 b, 8 o. 8 a 9 A , 9 b , 9 , 

• 9 f,  9 1,  9 rn, 1.0 ø, i]. a, 12 ø, 12 ø, 13 f, 13 rn, 13, 14 c, 

15 1.5 ø, 15 L, 15£,  1.5 b, 16 b, 16 d t  17, 18 a , 19 ø og 

19 b, Naur by, Naur sogn. 

Den til enhver tid værende vejbestyrelse er påtaleberettiget. 

Ringkjebing amts Vejvæsen 

Ringkjsbing, den 28A
UG, 

OflGJ 

BetillinØ-

 

formular 36 

14 i lansen & Kiel dkøv A/S. København 



Indført i dagbogen for 

Holst:-.bro retskreds, deni 9AUG1972 
Lys tncbog: bd. , bl. /  
Akt: skab r 

 

Møller Nie1s9n 

Ø Genp. rigtighed hekræftes 

Dommeren i Holstebro mv. / 

-40 

I 
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ÇEFÅRT 339814 02 0000.0006 150.2009 T 
1.40r1,00 

LEJEKONTRAKT 

Mellem undertegnede 

1 - -og medundertegnede 

Bent Frederiksen 

Vembvej 17, 

7500 Holstebro 

som udlejer 

Jørgen Kristian Riis Pedersen 

Griegsvej 112, 

7500 Holstebro 

som lejer 

LI 

er indgået følgende lejekontrakt: 

§ 1. Beskrivelse af det lejede. 

Leje af et areal af den mig tilhørende Iandsbrugsejendom Vembvej 17, 7500 Holste-

bro, matr.nr. 6 L Alstrup, Naur, m.fl. 

3 
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Arealet er matrikuleret som matr.nr. 3 L Alstrup by, Naur, og fremgår af vedlagte ma-

trikelkort. 

§ 2. Ikrafttræden og varighed. 

Aftalen løber i en periode på 30 år at regne fra den 1, januar 2009 til 1. januar 2039, 

hvor den ophører uden opsigelse. 

§ 3. Leje og lejeregulering. 

Lejen for den omhandlede periode i alt kr. 30.000,00 er betalt ved lejemålets indgå-

else. 

§ 4. Lejerens ret til forandringer af det lejede. 

Udlejeren har tilladt lejeren at foretage tilplantning i skel for at opnå læ på arealet, 

ligesom udlejer har givet lejer tilladelse til at på det lejede at opføre et hus til heste. 

Såfremt der skal indhentes tilladelse til opførelse af et sådant hus, foretages dette af 

lejeren for lejerens regning. 

§ 5. Jagtret. 

Den til arealet hørende jagtret tillægges lejeren og lejeren har ret til at videreover-

drage denne jagtret til dennes sønner. 

Side 2 af  
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4 

§ 6. Forkøbsret. 

Måtte det gennem lovgivningen blive tilladt at foretage udstykning af omhandlede 

matr.nr. 3 L Alstrup By, Naur, således at arealet kan sælges i fri handel, tillægges 

der lejeren og dennes sønner en forkøbsret til arealet til en pris der efter aftale mel-

lem parterne er aftalt til kr. 130.000,00. 

Den pr. 1. januar 2009 betalte leje modregnes forholdsvis i den købspris parterne 

har aftalt, således at restkøbesummen når og hvis det bliver muligt at udstykke par-

cellen er kr. 100.000,00. 

§ 7. Lejekontraktens tinglysning. 

Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade 

sit eget eksemplar af lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten re-

spekterer de pantehæftelser og servitutter og andre ejendomsbyrder, der er tinglyst 

på ejendommen. 

Aflysning af lejekontrakten kan finde sted ved lejemålets ophør den 1. januar 2039. 

Aflysning finder i øvrigt sted efter dansk rets almindelige regler. 

Holstebro, den /) Juli 2009 Holstebro, den /'Juli 2009 

Som udlejer Som lejer: 

Side 3af3 
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Aktuelt tinglyst dokument 

01.04.2016-1007181594 

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

 

Dato/løbenummer: 

Dokumenttype: Forpagtningskontrakt 

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

 

Erict. øp ri 

01.04.2016 09:44:07 

Ej.ndom: 
Adresse: Vembvej 17 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 

EKSTRAKTUDSKRIFT AF FORPAGTNINGSKONTRAKT 
J. nr. 12-15205 

Underskrevne (bortforpagter) 

Bent Frederiksen Kirkestræde 10, St. ty. 7500 Holstebro 

bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) 

LF Bukke I/S vi Georg Flæng Naurvej 25, Naur 7500 
Holstebro 

Henning Larsen Kabbelejevej 6, Mejdal 7500 Holstebro CVR-
nr. 3534 7798 
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en del af landbrugsejendommen beliggende Vembvej 17, 
7500 Holstebro. 

Det forpagtede areal udgøres af matriklerne matr. nr. 6af 
Navr by, Navr og matr. nr. 8p Navr By, Navr. 

§ 1. Forpagtningens omfang 

Forpagtningen omfatter et areal på 2,5582 ha., svarende til 
det samlede areal af matr. nr. 6af Navr by, Navr og matr. nr. 
8p Navr By, Navr. 

Jagtretten tilkommer bortforpagter. 

Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt må hverken helt 
eller delvist videreforpagtes til andre. 

§ 2. Forpagtningsperioden 

Forpagtningsaftalen gælder fra den 01 .01 .2016 og er 
uopsigelig til den 01.01 .2026. 

§ 3. Forpagtningsafgiften 

Der er aftalt en fastafgift for forpagtningen der ikke reguleres i 
forpagtningsperioden. Forpagtningsafgiften for jorden er kr. 
4.000,00 årligt, som betales hvert år den 1. januar. 

Ejendomsskatter af det forpagtede betales af bortforpagter 

§ 4. Sikkerhedsstillelse og transport 

§ 5. Adgangsret 

§ 6. Dyrkning af jorden 

Forpagteren er gjort bekendt med og er indforstået med at 
respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre 
byrder, herunder hegns- og vejforpligtelser. 

§ 7 Støtteordninger 

§ 8 Forbehold 
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§ 9. Misligholdelse 

§ 10. Tvister 

§ 11. Tinglysning 

Parterne har aftalt, at kontrakten skal tinglyses. 

§ 12. Underskrift 

Holstebro, den 30/1 2016 

Bortforpagter: 

Signeret Bent Frederiksen 

Holstebro, den 30/1 2016 

Forpagter: 

Signeret Georg Flæng og signeret Henning Larsen 

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

 

Navn: 

Cpr-n r. 

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

 

Navn: 

Cpr-n r. 

Boet efter Bendt Frederiksen 
Kirkestræde 10, st. ty. 

7500 Holstebro 
230437**** 

Georg Pedersen Flæng 
Naurvej 25 
7500 Holstebro 
191058-**** 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Henning Larsen 
Kabbelejevej 6 
7500 Holstebro 
140960-**** 

09.07.2002-8635-60 
Real k red itpantebrev 
40.400 EUR 
DLR Kredit AIS 

Navn: 

Cpr-nr. 
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Dato/løbenummer: 08.04.2005-6789-60 
Dokumenttype: Real kred itpa ntebrev 
Hovedstol: 300.000 DKK 
Kreditor: DLR Kredit AIS 

Dato/løbenummer: 11.11.1111-951508-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 11.11.1111-951509-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 07.08.1885-951510-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 01.05.1972-951511-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 29.08.1972-951512-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 18.08.2009-9473-60 
Dokumenttype: Servitut 

IL 

t i 

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

 

i( 

Cvr- nr.: 

Kontaktoplysninger: 

ADVOKATERNE NUPARK I/S 
Nupark 45 
7500 Holstebro 
30597281 

15205, 
96119494 
tlr@advokaternenupark.dk 

Bilagsreference: f  a02a7e-9bdb-494f-9eb4-73adaef8f288 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: 15205 ekstraktudskrift af forpagtningskontrakt 

Bilagsreference: c9921440-4dc0-4782-83ad-510f97610fac 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: 15205 rids forpagtningskontrakt 

Bilagsreference: b4d7bd94-a21 b-4caa-b394-2ea7c93a07a5 
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Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på 
lejet grund. 

Beskrivelse af bilag: 15205 GML fil 

Landbrug - tilladelse til forpagtning ufornøden Ejer og 
forpagter (lejer eller bruger) erklærer begge, at tilladelse til 
forpagtningen ikke kræves, jf. landbrugslovens §§ 27, stk. I 
og 28, stk. 1. 

1.660 DKK 

Resultat af tinglysning 

Adresse: Vembvej 17 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 

[I1KSSI[III  Kel 4 

Forpagtningskontrakt 
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01042016-1007181594 
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Lokurri€n 
Dato/løbenummer: 

Aktuelt tinglyst dokument 

12.03.2018-1009637177 

Servitut: 

St ptgriet 
12.03.2018 11:43:41 

Frøjkvej 75 
7500 Holstebro 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0002ag 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0002d 

Frøjkvej 83 
7500 Holstebro 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0003a 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0003ny 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0003nx 

Frøjkvej 77 
7500 Holstebro 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0002ae 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0002ad 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0002a 

Lemvigvej 120 
7500 Holstebro 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0004 

Frøjk, Holstebro Jorder 
0003q 
Alstrup By, Navr 
0019b 

Vilhelmsborgvej i 
7500 Holstebro 

Eje'rid,nni: 
Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Adresse: 
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Landsejerlav: Frøjk, Holstebro Jorder 
Matrikelnummer: 0003i 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0003k 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 001 7b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0018b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0020b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0024c 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0022b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0023b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0024b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0025c 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0025b 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 0021b 

Adresse: Vembvej 2B 
7500 Holstebro 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0014c 

Adresse: Naurvej 4 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013æ 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00080 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0019b 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008æ 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008a 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0007ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009f 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013b 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013m 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0014b 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015g 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
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Matrikelnummer: 0015h 

Adresse: Vembvej 8 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ab 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015a 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015r 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015q 

Adresse: Naurvej 1 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009a 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015m 

Adresse: Vembvej 10 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006a1 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ae 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009u 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009e 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001b1 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006v 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001bæ 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006x 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00070 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0007aa 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0012e 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013f 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013h 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015e 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0016d 
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Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0007bb 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0016h 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018f 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006n 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00189 

Adresse: Gedmosevej i L 

 

7500 Holstebro 
Ejendomstype: Grund 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001 h 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0033a 
Landsejerlav: Falsig By, Navr 
Matrikelnummer: 000iab 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001bg 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006an 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008m 

Adresse: Vembvej 17 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 

Adresse: Kærvej 5 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Bur By, Bur 
Matrikelnummer: 0001d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0048 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0013x 
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Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006r 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001k 
Landsejerlav: Falsig By, Navr 
Matrikelnummer: 0001af 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0001g 
Landsejerlav: Falsig By, Navr 
Matrikelnummer: 0001æ 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0011k 

El: ledninger og tekniske anlæg 

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

 

Deklaration for kabelrør og elkabler med spændinger til og 
med 20kV 

Deklaration 
For kabelrør og elkabler med spændinger til og med 20 kV. 
Undertegnede meddeler herved med bindende virkning for 
mig og efterfølgende ejere NOE NET NS (herefter" 
Selskabet'), ret til på ovenstående ejendom(me) at anbringe 
ovenstående jordkabelanlæg med fornødent tilbehør. 
Selskabet har ret til senere at etablere kabler i kabelrørene. 
Anlæggets og dets omtrentlige placering på ejendommen 
fremgår af den udleverede/vedhæftede plan. Selskabet har 
ret til at efterse, vedligeholde og udskifte kabelanlægget. 
Lodsejeren forpligter sig til, at respektere de begrænsninger i 
brugen af arealet over og omkring kabel- anlægget, som 
lovgivningen til enhver tid foreskriver. Jorden over 
kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, 
herunder behandling med normale markredskaber 
Deklarationen fraviger reglen om gæsteprincip. Byggeri, 
etablering af vej, terrænændringer, grubning, dræning, boring 
eller andet, hvor der er risiko for at skade kabelanlægget, og 
som udføres nærmere end I m fra kabelanlægget (vandret 
afstand), skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før 
påbegyndelsen, hvorefter Selskabet for egen regning påviser 
eller - om nødvendigt - frilægger kabelanlægget. For byggeri 
til landbrugsmæssige formål flytter eller sikrer Selskabet 
kabelanlægget for egen regning. Ved skovrejsning eller 
anden beplantning nærmere end i m fra kabelanlægget, skal 
lodsejeren kontakte Selskabet med henblik på, at aftale 
nærmere vilkår for etablering af beplantningen. Ved 
fremtidige dræningsarbejder på ejendommen er Selskabet 
forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af 
kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages 
i den forudgående planlægning. For de rettigheder Selskabet 
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har erhvervet ved denne deklaration, yder Selskabet en 
éngangserstatning. Erstatningen beregnes på grundlag af 
gældende landsaftale mellem landbrugsorganisationerne og 
Danske Energiselskabers Forening. Erstatning for skader 
opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, 
udskiftning eller fjernelse opgøres på grundlag af gældende 
landsaftale mellem landbrugsorganisationerne og Danske 
Energiselskabers Forening. Påtaleretten tilkommer 
Selskabet. Selskabet kan uden samtykke fra ejerne af det/de 
ovennævnte matrikel/matrikler overdrage sine ledningsanlæg 
med tilbehør og sin rettigheder og pligter efter denne servitut. 
Selskabet kan desuden uden samtykke fra ejerne af det/de 
ovennævnte matrikel/matrikler tinglyse påtegning på denne 
servitut om skift af påtaleret. Nærværende deklaration er 
Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende 
på ejendommen. Med hensyn til de på ejendommen hvilende 
servitutter og pantegæld af enhver art henvises til tingbogen. 
Deklarationen respekterer omprioritering og prioritering. Når 
anlægget ikke bruges længere, og lodsejeren anmoder 
herom, er Selskabet forpligtet til at aflyse deklarationen og 
fjerne anlægget. 

Navn: Holstebro kommune 
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 

Cvr-nr.: 29189927 

Navn: NOE Net AIS 
Skivevej 120 
7500 Holstebro 

Cvr-nr.: 28855206 

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

 

Landsejerlav: Frøjk, Holstebro Jorder 
Matrikelnummer: 0002ag 
Landsejerlav: Frøjk, Holstebro Jorder 
Matrikelnummer: 0002d 

Dato/løbenummer: 17.08.1973-961896-60 
Dokumenttype: Ejerpantebrev 
Hovedstol: 5.000.000 DKK 
Kreditor: VALD. BIRN AIS 

Dato/løbenummer: 07.05.1975-961897-60 
Dokumenttype: Ejerpantebrev 
Hovedstol: 11.600.000 DKK 
Kreditor: VALD. BIRN AIS 
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Dato/løbenummer: 26.10.2017-1009292231 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 13.12.2017-1009425941 
Dokumenttype: Lejekontrakt 

Dato/løbenummer: 10.01.2018-1009475357 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 13.07.1906-951699-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 13.07.1906-951700-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 13.03.1925-951339-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 18.02.1956-951691-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 31.10.1960-951724-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 31.10.1960-951521-60 
Dokumenttype: Servitut 

Dato/løbenummer: 20.06.1968-951760-60 
Dokumenttype: Servitut 

L.IrL.&Jiic:kl 

1(21 

NOE Net AIS 
Skivevej 120 
7500 Holstebro 

Cvr-nr.: 28855206 

Kontaktoplysninger: A033609, 
96111000 
tegnestue@jyskenergi.dk 

Bilagsreference: baf27480-e6f6-436b-8a05-1 827fefca420 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: Deklarationstekst 

Bilagsreference: ab  89853-da26-4722-9cba-3785a1 i 0e426 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: PDF-1 
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Bilagsreference: 
Bilag referencekode: 
Beskrivelse af bilag: 

Bilagsreference: 
Bilag referencekode: 
Beskrivelse af bilag: 

80428fda-8a8f-4507-a6d6-1940e250a10c 
Andet, 
PDF-2 

3d6bb6bc-1 f48-4245-96b7-5c6c879c36f7 
Andet. 
PDF-3 

Bilagsreference:  4b6cc3f1 -aedd-4e42-b83d-68 1 ae56fdfcd 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: CML 

Bilagsreference: b0ba67e2-b6dc-4dda-b6a4-4 16fcca2d048 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: PDF-4 

Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet 
Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift 
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42. 

1.660 DKK 

Dato/løbenummer: 20180302-1009613124 
Servitut: Servitut 

Resultat af tinglysning 

Adresse: Gedmosej IL 

 

7500 Ho/stebro 
Ejendomstype: Grund / 
Landsejerlav: Navr Bt', Navr 
Matrikelnummer: 000lh/ 
Landsejerlav: Navr y, Navr 
Matrikelnummer: 0006f 
Landsejerlav: Nav 7By, Navr 
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Adresse: Vembvej 17 
7500 Holstebro 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 

Endelig indført 

12.03.2018 11:43:41 

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

 

Servitut 

12.03.2018-1009637177 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Lemvigvej 120 
7500 Holstebro 
Frøjk, Holstebro Jorder 
0004 

Tinglyst 

12.03.2018 11:43:41 



Dn lUffl ni: 
Dato/løbenummer: 

Aktuelt tinglyst dokument 

27.08.2018-1010056797 

Servitut: 

Ser}G•t patsQ:nt: 

01.09.2021 05:43:02 

Ekric. om: 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0002z 

Adresse: Idomlundvej 8 
7500 Holstebro 

Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0002a 

Adresse: Idomlundvej 10 
7500 Holstebro 

Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0004a 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 00041 

Adresse: Idomlundvej 12 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0016a 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0012b 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0005n 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0007a 

Adresse: Strovstrupvej 2 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0013a 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0013d 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0013c 

Adresse: Strovstrupvej 4 
7500 Holstebro 
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Landsejerlav: Den Østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0012c 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0016b 
Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0012a 

Adresse: Strovstrupvej 6 
7500 Holstebro 

Landsejerlav: Den østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0011 

Adresse: Vembvej 8 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015a 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015r 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0015q 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ab 

Adresse: Vembvej 15A 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006a 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008r 

Adresse: Vembvej 17 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008ag 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009r 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009s 
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El: ledninger og tekniske anlæg 

Deklaration om 60 kV højspændingskabelanlæg 

Deklaration om 60 kV højspændingskabelanlæg 
I forbindelse med kabellægning af 60 kV anlægget mellem St. 
Idomlund - Linde, deklarerer undertegnede ejer(e) af 
nedennævnte ejendom(me) herved følgende: 

Undertegnede lodsejer(e) giver herved Vestjyske Net 60kV A 
IS, CVR-nr. 28106548, Sandagervej 20, 7400 Herning 
(herefter benævnt 'Selskabet"), en fra min/vor side uopsigelig 
tilladelse til at etablere og opretholde et 60 kV kabelanlæg 
over vore ejendom(me). 

Kabelanlægget består af 3 enlederkabler, som placeres i 
trekantsforlægning samt I lyslederrør. I lyslederrøret 
indblæses der nu eller senere et lyslederkabel. 
Kabelanlægget er benævnt Idomlund - Linde og placeres jf. 
vedhæftede deklarationsrids. 

For rettigheder, som Selskabet har erhvervet ved denne 
deklaration, ydes der en engangserstatning i henhold til 
landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord 2017 
mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet. 
dk. 

Denne erstatning udbetales inden gravearbejdet påbegyndes 
og er en engangserstatning for fravigelse af det ulovbundne 
gæsteprincip. Derudover udbetales der efter anlægsarbejdets 
afslutning en erstatning for alle markskader ved arbejdets 
udførelse. 

Det præciseres, at kabelanlægget ikke er gæst på 
ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde 
omkostningerne forbundet med eventuelle flytninger af 
kablet, hvis flytningen sker som følge af ændret udnyttelse af 
deklarationsarealet. Gæsteprincippet er herved fraveget og 
der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for kabler. 

Der gives Selskabet eller en af dette selskab anvist reparatør 
adgang til at foretage eftersyn og vedligeholdelse af 
anlægget, herunder at foretage nødvendige udskiftninger og 
til at foretage opgravninger og til at færdes med nødvendige 
maskiner og køretøjer m.m. Umiddelbart efter afslutning af 
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sådanne arbejder, skal der foretages retablering af alle 
berørte arealer og evt, forvoldt skade skal erstattes. 

Såfremt enighed om erstatningens størrelse ikke kan opnås, 
både efter anlægsarbejdets afslutning og efter foretaget 
reparationsarbejde m.m., fastsættes erstatningen efter 
principperne i landsaftalen af to uvildige personer, som om 
nødvendigt udpeges af byretten. 

Ved fremtidige drænarbejder på ejendommen er Selskabet 
forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af 
kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages 
i den forudgående planlægning. 

Lodsejer(ne) og lejer(e) forpligter sig til at respektere de 
indskrænkninger i brugen af arealerne omkring 
kabelanlægget, som lovgivningen og myndighederne til 
enhver tid foreskriver. Deklarationsbæltet er 1,5 meter på 
hver side af kabelanlæggets ledningsmidte. Indenfor 
deklarationsbæltet må der ikke opføres bygninger eller 
etableres anlæg, der kan skade kabelanlægget eller i 
væsentlig grad hindre eftersyn og vedligeholdelse. Ændringer 
af terrænforhold skal i hvert tilfælde aftales og godkendes af 
Selskabet. 

Arealet over kabelanlægget kan altid udnyttes til almindelig 
landbrugsdrift, herunder bearbejdning med almindelige 
markredskaber. Grubning over 60 cm dybde, dræning, 
udgravning, boringer og lignende inden for 
deklarationsarealet, skal anmeldes nI Selskabet senest 8 
dage før påbegyndelse. Selskabet foretager herefter for egen 
regning påvisning af kabelanlægget og fastsætter 
bestemmelser for arbejdets udførelse. 

Ved skovrejsning eller anden væsentlig beplantning i 
deklarationsbæltet, skal lodsejeren kontakte den 
påtaleberettigede for nærmere aftale om vilkår for 
beplantningen. 

Påtaleretten vedrørende denne deklarations bestemmelser 
har Vestjyske Net 60 kV AIS. 

Ovennævnte bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende 
på den/de nævnte ejendomme, som er anført ved 
lodsejernes underskrift. Det bemærkes, at placeringen af 
kabelanlæggene er sket på det bevillingshavende elselskabs 
foranledning med hjemmel i elforsyningslovens offentligretlige 
forpligtelse til etablering af elforsyningsanlæg 
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Med hensyn til de på ejendommen(e) hvilende servitutter og 
hæftelser af enhver art, henvises til tingbogen. 

Navn: Struer kommune 
Østergade 13 
7600 Struer 

Cvr-nr.: 29189951 

Navn: VESTJYSKE NET 60 KV AIS 
Sandagervej 20 
7400 Herning 

Cvr-nr.: 28106548 

Landsejerlav: Den Østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0002z 

Dato/løbenummer: 09.02.2010-1000486736 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 196.300 EUR 
Rentesats: 1,4075% 
Låntype: Kontantlån 
Særlige lånevilkår: Refinansiering 

 

Kontantlån 

 

Mulighed for afdragsfrihed 

 

Inkonvertibel 

 

Rentetilpasning 
Kreditor: NYKREDIT REALKREDIT AIS 

Landsejerlav: Den Østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 0004a 
Landsejerlav: Den Østlige Del, Idorn 
Matrikelnummer: 00041 

Dato/løbenummer: 16.01.2004-862-60 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 251.946 EUR 
Kreditor: Realkredit Danmark 

Dato/løbenummer: 16.02.2009-1316-60 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 105.800 FUR 
Kreditor: Realkredit Danmark 

Dato/løbenummer: 07.04.1978-971284-60 
Dokumenttype: Ejerpantebrev 
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Adresse: Vembvej 17 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006af 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008a9 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 001 8d 

Tinglyst 

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

 

01 .09.2021 05:43:02 

Relaksation 

LJa/k 
27.08.2018-1010056797 

Anmeldt af TLR pga. fejl i matrikulær sag. 

Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009r 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0009s 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006am 

Tinglyst 
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Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: VEMBVEJ 17 (7500) 7500 HOLSTEBRO 

Vurderingsår: 2020 

 

Kommune: HOLSTEBRO Ejendomsnr.: 8903 

Vurderingskreds: HOLSTEBRO 

 

Benyttelse: Bebygget landbrug Lejligheds antal: i 

 

6L NAVR BY, 

 

Matrikel: 

 

Grundareal: 115.976 

 

NAVR 

 

Ejendomsværdi: 1.800.000 Grundværdi: 405.900 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis "Fradrag for forbedringer', "Fritagelser" og "Fordelinger" mv. 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 

01 Hektarpris 8,0000 41.500 kr. 332.000 kr. 

02 Hektarpris 3,5026 21.100 kr, 73.905 kr. 

03 Vejareal prisen er 0 950 0 kr. 0 kr. 

I alt: 405.900 kr. 

"Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. 

Samlede ejendoms værdifordeling 712.700 kr. Samlede grundværdifordel 12.600 kr. 

Ejendomsværdfordeling: Grundværdifordeling: 

Stuehusets ejendomsværdi: 712.700 kr. Stuehusets grundværdi: 12.600 kr. 
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Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Stuehus: 

Ejerboligværdi 2001: 275.600 kr. Ejerboligværdi 2002: 471.400 kr. 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 289.380 kr. 

Vis tidligere vurdering 

63 



, H BRO KOMMUNE 

uinclen

 

Kirkestræde'," il 

Modtager 

Ejendommens beliggenhed 

Vembvej 17 (7500) 

EKSPEDITION: Mandag-onsdag 10-14, 
Tors. 10-17 og Fre.iO-14 

FIK-nr. 81859965 
TELEFONNR. : 96117556 
B-POST: ejendomsskat@holstebro.dk 

PBSNR. 00071129 Debitorgruppe 00834 

Udskrevet den. Morris-nr 

01/04-2022 29189927 

Debitornurnrner Kornmunenr Ejendomsnr. 

xxx xx xxxxxx xx xx 661 008903 
Vurderet areal Anvendt skattegrundlag pr. 

115976 2021 (01/10-2021) 
Matrikelbetegnelse 

MAVE BY, NAVP. 61 N. EL. 

Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundeærdi Grundskaaeloftværdi 

1.800.000 405.900 12.600 423.800 
Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse tur grundskyld til kommunen 

Del at gruvdværdi der beskattes i anden kommune Dæknmnvsafgittspligtig værdi Fritaget dækningsatgiftspligtig værdi 

Kommunal ejendomsskat mm. affast ejendom 2022 Side 01 af 01 

Specifikation 
Beløb Heraf moms 

K04UNE promille af grundlag 
Grundskyld (stuehus) 24,120 : 12600 01/01-31/12 303,91 
Grundskyld (land/skov) 7,200 : 393300 01/01-31/12 2831,76 

Rottebekærnpelsesbidrag 73,39 
Regulering renovation tidl. år -1070,00 
Fast miljøgebyr for private husstande 1660,00 

'' BEMÆRK -** 

Er du i tvivl om din ejd er tilmeldt PBS 
kontakt din bank. - Girokort udsendes: 

1. rate udsendes midt i januar 2022 

2. rate udsendes midt i juli 2022 

Står der "KOPI" henover skattebilletten, 
sendes girokortet til en medejer. 

MERVÆRDIAFGIFTIMOMS, er beregnet med 25% 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først I ALT 37 99, 00 0 medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

  

00 

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 
Ci 0/02-2022 01/02-2022 1401,23 ui/02-2022 0,00 
02 01/08-2022 01/02-2022 239t,83 01/08-2022 0,10 

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

 

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

Ved for sen indbetaling paløber renter og evt gebyr. 
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4 Holstebro Kommune 
Team Grunddata 

Afsender 

Holstebro Kommune, Team Grunddata 

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro 

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

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

661 8903 05-05-2022 

BFE-nr.: 9447762 

BBR adresse: 

Vembvel 17 (Vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller roerigler i udskrifter bedes meddelt ti kommunes ura e-niaiiadresses bbrt5jhclstebrs.dk eller teleferrrrr 96117556 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 
Ejer-forhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Ingen vandforsyning 

Afløbsforhold: Intet afløb 

Grundareal 

8150 m2 

Matrlkelnr. Ejerlav 

31 ALSTRUP BY, NAVR 

Ejendom 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Ingen vandforsyning 

Afløbsforhold: Intet afløb 

Grundareal 

11208 m2 

Matnkelnr. Ejerlav 

8ag NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 
Ejer-forhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Brand 

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet) 

Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse 

Grundareal 

55860 m2 

Matrikelnr. Ejerlav 

61 NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Ejer-forhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Grundareal 

Data er midlertidig ikke tilgængelig 

Matrikelnr. Ejerlav 

18d NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Ejer-forhold: Privatpersoner eller interessentskab 

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

 

Vembvej 17 (Vejkode: 8020)7500 Holstebro 
- -- - 

0661 8903 
- -- 

05-05-2022 11€65 



Vand & afløb 

 

Grundareal 

 

Data er midlertidig ikke tilgængelig 

 

Matrikelnr. Ejerlav 

6af NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

 

Vand & afløb 

 

Grundareal 

 

Data er midlertidig ikke tilgængelig 

 

Matrikelnr. Ejerlav 

6ah NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendorns nr.: 8903 

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

 

Vand & afløb 

 

Grundareal 

 

Data er midlertidig ikke tilgængelig 

 

Matrikelnr. Ejerlav 

Bp NAVR BY, NAVR 

Ejendom 

 

BFE-nr.: 9447762 Kommunalt ejendoms nr.: 8903 

Oplysninger om tekniske anlæg 

Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet 

samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til 

kommunen. 

Anlægsnr.: I 
Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

Beliggende på matrikel 61 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Tank 

Fabrikat/type: Roug 

Størrelsesklasse: I 

Fabrikationsnr.: 32637-01 

Indhold: Fyringsgasolie 

Materiale: Stål 

Driftstatus: I drift 

Etableringsår: 1992 

Placering: Over terræn, udendørs 

Størrelse: 1200 L 

Fabrikationsår: 1992 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: I 
Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

Stuehus til landbrugsejendom (Bygningens anvendelse 110) 

Matrikelnr.: 61 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: i 

Antal helårsboliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 

Bebygget areal 93 Samlet andet areal 

Overdækket areal 0 Heraf affaldsrum i terræn 

BBR BBR adresse. 
Vembvej 17 (Vejkode: 8020)7500 Holstebro 

Landsejeriavsnavn: NAVR BY, NAVR 

Opførelsesår: 1902 

Antal helårsboliger med køkken: 1 

m2 Bygningens arealanvendelse m2 

0 Samlet boligareal 138 

0 Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 0 

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

- - 
0661 8903 

- 
05-05-2022 2 1  6 



Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 0 Samlet erhvervsareal 0 
Samlet bygningsareal (excl. kælder 93 Heraf indbygget carport 0 Heraf erhverv i kælder 0 

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

Samlet kælderareal 0 Heraf lukkede overdækninger 0 

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

Heraf dyb kælder 0 Heraf udvendig efter isolering 0 

Samlet tagetageareal 45 Heraf øvrige arealer 0 

Heraf udnyttet tagetage 45 Heraf indbygget garage i kælder 0 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

 

Energioplysninger 

 

Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed 

 

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

 

Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

 

Stuehus til landbrugsejendom (Anvendelseskode: 110) 

 

Samlet areal: 138 m2 Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Enhedens erhvervsareal: 0m2 

 

Enhedens boligareal: 138 m2 

 

Andet areal: 0 m2 

 

Enhedens andel af fælles adgangsareal: 0 m2 

 

Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2 

 

Areal af lukket altan/udestue: 0m2 

 

Areal af åben altan/tagterrasse: 0m2 

 

Tinglyst areal fra Matriklen: 0m2 

 

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 

 

Antal værelser: 3 

 

Antal toiletter: i 

 

Antal badeværelser: i 

 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

 

Bygningsnr: 2 

 

Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

 

Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning (Bygningens anvendelse 970) 

 

Matrikelnr.: 61 Landsejerlavsnavn: NAVR BY, NAVR 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1902 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal 

Bebygget areal: 149 m2 

Samlet tagetageareal: 58 m2 Heraf udnyttet tagetage: 58 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bygningsnr: 6 
Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (Bygningens anvendelse 999) 

Matrikelnr.: 61 Landsejerlavanavn: NAVR BY, NAVR 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2000 

Materialer 

Tagdækningsmateriale: Andet materiale 

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

Areal 

Bebygget areal: 25 m2 

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet 

Bemærkninger for bygning: 

Flytbare togvogne 

Bygningen er tilsyneladende opført uden tilladelse fra Holstebro Kommune. Ejer har pligt til at kontakte Byggeri og Ejendomme på tlf. 96117550 

med oplysninger omkring bygningen, hvorefter det kan klarlægges om bygningen kan/skal lovliggøres via en byggeansøgning på www.bygogmiljø.dk 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
Vembvej 17 (Vejkode: 8020)7500 Holstebro 

- 

0661 8903 
, 

05-05-2022 
. -. - 
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Bygningsnr.: 7 
Adresse: Vembvej 17 (vejkode: 8020), 7500 Holstebro 

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (Bygningens anvendelse 999) 

Matrikelnr.: 61 Landsejerlavsnavn: NAVR BY, NAVR 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2000 

Materialer 

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

Areal 

Bebygget areal: 25 m2 

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet 

Bemærkninger for bygning: 

Flytbar togvogn 

Bygningen er tilsyneladende opført uden tilladelse fra Holstebro Kommune. Ejer har pligt til at kontakte Byggeri og Ejendomme på tlf. 96117550 

med oplysninger omkring bygningen, hvorefter det kan klarlægges om bygningen kan/skal lovliggøres via en byggeansøgning på www.bygogmilja.dk 

Bygningsnr.: 8 
Adresse: 

Bygningens anvendelse: Ukendt bygning (Bygningens anvendelse 999) 

Matrikelnr.: 31 Landsejerlavsnavn: ALSTRUP BY, NAVR 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1000 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Andet materiale 

Tagdækningsmateriale: Andet materiale 

Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet 

Areal 

Bebygget areal: 29 m2 

Kilde til bygningsarealer: Maskinelt oprettet 

Bemærkninger for bygning: 

Bygningens anvendelse, opførelsesår, areal og materialer er ukendtlanslâet 

Bygningen er tilsyneladende opført uden tilladelse fra Holstebro Kommune. Ejer har pligt til at kontakte Byggeri og Ejendomme på tlf. 96117550 

med oplysninger omkring bygningen, hvorefter det kan klarlægges om bygningen kan/skal lovliggøres via en byggeansøgning på ww.bygogmiljø.dk 

Bygningsnr.: 9 
Adresse: 

Bygningens anvendelse: Fntliggende overdækning (Bygningens anvendelse 950) 

Matrikelnr.: Bag Landsejerlavsnavn: NAVR BY, NAVR 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2011 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmatenale: Plastmaterialer 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 40 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Bemærkninger for bygning: 

Holstebro Kommune vurderer, at bygningens areal ikke er registreret korrekt. 

Bygningen er tilsyneladende tilbygget uden tilladelse fra Holstebro Kommune. Ejer har pligt til at kontakte Byggeri og Ejendomme på tlf. 96117550 

med oplysninger omkring bygningen, hvorefter det kan klarlægges om bygningen kan/skal lovliggøres via en byggeansøgning på www.bygogmiljø.dk 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
Vembvej 17 (Vejkode: 8020),7500 Holstebro 0661 8903 05-05-2022 41668 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering - Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering iordstykke1 

NY Nybyggeri 0 Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund 

 

Bygningsomrids, unøjagtigt' 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) mfl. 

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

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
Vembvej 17 (Vejkode: 8020)7500 Holstebro 0661 8903 05-05-2022 51%q 



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

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.dklmatriklen/om-matriklen/matrikelkort-regiSter-og-arkiV/. 

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

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

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

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

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

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

Vembvej 17 (Vejkode: 8020)7500 Holstebro 0661 8903 
-- 

05-05-2022 61(-7() 



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 p& 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 at udnyttet tagetage 
• Areal af udestue 
• Tagdækningsmateriale 
• Varmeinstallation 

Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende 
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på 
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp at 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 at flere matrikler, 
og en ejendom at 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 at bygningen, bebygget 
areal, arealet at samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer mm. 

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere 
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
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 at ejendomsvurderingen. men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, 
fjernvarmeregning mm. Arealer skal altid måles til ydersiden at ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk. 

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

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet at samtlige etager. Areal at 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 at 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 at 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 at areal til beboelse, 
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers, 1.8 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse Materialer Afløbsforhold Andel 

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

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige værker og lign. 
• Landbrug, skovbrug, gartneri, 

råstofudvinding m v. 
• Industri, fabrik, håndværk mv. 
• El-, gas-, vand- eller varmeværker, 

forbrændingsanstalter mv. 
• Anden bygning til landbrug, industri 

M.V. 

Handel, kontor, transport og service 
• Transport- og garageanlæg, stationer 

lufthavne mv. 
• Kontor, handel, lager, herunder 

offentlig administration. 
• Hotel, restaurant, vasken, frisør og 

anden service virksomhed, 
• Anden bygning til transport, handel 

m. v, 

Institutioner og kultur 
• Biograf, teater, erhvervsmæssig 

udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign, 

• Skole, undervisning og forskning. 
• Hospital, sygehjem, fødektinik, 

offentlige klinikker mv. 
• Daginstitutioner mv. 
• Anden institution, 

Fritidsformål 
• Sommerhus. 
• Feriekoloni, vandrehjem m,v, bortset 

fra sommerhus 
• Idrætshal, klubhus, svømmehal m. v. 
• Kolonihavehus, 
• Anden bygning til flritidsformdl 

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring mv. 
• Garage til et eller to køretøjer 
• Carport 
• Udhus. 

Listen ovenfor er under 
ændring.Optræder den registrerede 
anvendelse ikke på listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http //bbr dk/hvordanfaariegbbr 

Køkken, toilet og afløb 

Toiletforhold 
• Antal vandskyllende toiletter i bolig-

eller erhvervsenhed, 
• Vandekyllende toilet udenfor enheden. 
• Anden type toilet udenfor enheden 

eller intet toilet i forbindelsen med 
enheden 

Badeforhold 
• Antal badeværelser i enheden. 
• Adgang til badeværelser. 
• Hverken badeværelser eller adgang til 

badeværelser 

Køkkenforhold 
• Eget køkken (med afløb og 

kogeinstallation( 
• Adgang til fælles køkken. 
• Fast kogeinstallation i værelse eller pa 

gang 
• Ingen fast kogeinstallation. 

Ydervæggenes materialer 
• Mursten (tegl, kalksten, 

cementsten). 
• Letbeton (lette bloksten. 

gasbeton). 
• Fibercement, asbest (eternit el 

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

synligt træværk). 
• Træbeklædning. 
• Betonelementer (Etagehøje 

betonelementer) 
• Metalplader 
• PVC 
• Glas, 

Ingen. 
Andet materiale. 

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

(bølge eller skifereternit) 
• Cementsten. 
• Tegl. 
• Metalplader 
• Stråtag. 
• Fibercement (asbestfri). 
• PVC. 
• Glas 
• Grønt levende tag (Grønne tage) 
• Ingen 
• Andet materiale 

Asbestholdigt materiale 
• Asbestholdigt 

ydervægsmateriale. 
• Asbestholdigt 

tagdækningsmateniale. 
• Asbestholdigt ydervægs- og 

tagdækningsmateriale. 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
• Fjernvarme/blokvarme, 
• Centralvarme fra eget anlæg et-

kammerfyr. 
• Ovne (Kakkelovne, kamin, 

brændeovn o. lign.) 
• Varmepumpe. 
• Centralvarme med to 

fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas) 

• Elovne, elpaneler. 
• Gasradiatorer. 
• Ingen varmeinstallationer, 
• Blandet (kræver specifikation på 

enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
• Elektricitet, 
• Gasværksgas 
• Flydende brændsel (olie, 

petroleum, flaskegas). 
• Fast brændsel (kul, brænde mm.) 
• Halm, 
• Naturgas. 
• Andet. 

Supplerende varme 
• Ikke oplyst. 
• Varmepumpeanlæg 
• Ovne til fast brændsel 

(brændeovn o lign 
• Ovne til flydende brændsel 
• Solpaneler. 
• Pejs 
• Gasradiator 
• Elovne, elpaneler. 
• Biogasanlæg 
• Andet. 
• Bygningen har ingen supplerende 

varme 

Afløbskoder 
Kodesættet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver ændring skal nyt 
kodesæt benyttes: 

• Afløb til offentligt spildevandsanlæg 
• Afløb til fælles privat 

spildevandsanlæg 
• Afløb til samletank, 
• Afløb til samletank for toiletvand og 

mekanisk rensning at øvrigt 
Spildevand. 

• Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse). 

• Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse) 

• Mekanisk rensning med privat 
udledning dir, til vandløb. 

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

vandløb, søer eller havet. 
• Andet 

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

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

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

Ejendomme, der ligger i det åbne land, 
inddeles efter den måde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser det lokale 
renseanlæg overholder. Renseklassen 
kan være 0, OP, SO eller SOP. idet 0 
er en forkortelse for organisk stof, P for 
Phosphat og S for Suiphat. OP betyder 
så. at rensningen både omfatter 
organisk stof og Phosphat. osv. 

Det er ikke altid, at alle bygninger på en 
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald 
kan forholdene registreres individuelt på 
den enkelte bygning 

En fuldstændig oversigt over 
afløbskoder i BBR og en vejledning hertil 
kan findes på www.bbr.dk. 

Boligtype 
• Egentlig beboelseslejlighed 
• Blandet erhverv og bolig 

med eget køkken 
• Enkeltværelse. 
• Fællesbolig eller 

fælleshusholdning 
• Sommer-/fritidsbolig. 
• Andet 

Ejerforhold 
• Privatperson(er) eller 

interessentskab, 
• Alment boligselskab. 
• Aktie-, anparts- eller andet 

selskab, 
• Forening, legat eller 

selvejende institution. 
• Privat andelsboligforening. 
• Kommunen 

(beliggenhedskommune). 
• Kommunen (anden 

kommune) 
• Region 
• Staten, 

Andet, moderejendom for 
ejerlejligheder, 

Vandforsyning 
• Alment vandforsyningsanlæg 

(tidligere offentligt) 
• Privat, alment 

vandforsyningsanlæg. 
• Enkeltindvindingsanlæg 

(egen boring). 
• Brønd. 
• Ikke alment 

vandt orsyningsanlæg 
(forsyner < 10 ejendomme). 

• Ingen vandforsyning, 

Vejledning Ill BBR-meddelelse 

Vers. 1.8 

72 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 1/4 2022 

Rapport fornyet 5/5 2022 

Rapport færdig 5/5 2022 

For ejendommen 

Vembvej 17, 7500 Holstebro 
Ejendommens adresse.............. Vembej 17 7500 Holstebro 

Ejendomsnummer: .................... 008903 

Kommune.............................. Holstebro Kommune 

Ejerforhotd............................. Privatpersoner eller interessentskab 

Enhedens samlede areal............ 138m2 

Anvendelse........................... Stuehus til landbrugsejendom 

Antal værelser........................ 3 

Antal samlet fast ejencomme....... 

Antal matrikelnumre:.................. 7 

Antal bygninger....................... 6 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Matr.nr. Bp Navr By, Navr 

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 at ejendomsdatarapporten. Indtil dette et afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på bttos:/ 
www.vurderingsortalen.dk/, såfremt disse er blevet frigivet 
at Vurderingsstyrelsen. Læs mere om processen på b// 

vurdst dk/nyheder/trevigtige-breveI. 

EKV!TYILS!I Rapporl ID, ' vt599760 5619 4h02 viSt 53628d888773 
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Resumé 
Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen9. .............. .................................... a, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? .............................  Eiefldomrpien  tyr rke noget eneiermærky 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen?.... Nei 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket at byggeskadeforsikring? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?.. Ner 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Flexboligtilladelse 
Er der registreret flexboliger på ejendommen? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ............................................ 3,136  kr 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? ....................................... ...... ja, se briag 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Indefrysning at grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen9........................... ..................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Ejendoms og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................. i 800 000. kr 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejertdommen7 ............. ........................... .... ja se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, del hæfter på ejendommen og dermed 
overtages at køberen? ..... ................... ..... ............. .... ........ .......... ................ ja. se Dilag 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 
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Bettrærk Som Lidpangspuliki ortiflutter oplssutuiugeiu ikke forunnsberelutger gæld lui forsytria&'sselskabeu 

Husiejenævnssager 
Er der registreret én eller flere husleenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderholig°................................................. 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordreriteforpligtelse2  ... .......... ... ..................... .............. 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormtald°.............. 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rapport kobt 1/4 2022 

R4pCrt tomvet 5/5 2022 

P.aport færdig 5;5  2022 

Nej 

Net 

Nej 

Nej 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? ................... ............................... Landzone 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalpiantorslag for ejendommen? ......................... ........... ---  Ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner.............. ..... ............. ...... ..... .................... .............. ...... ......... ...... ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? ............. ..................................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? .............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

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

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 

Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer2 ....... Ne 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Landspiandirektiv Baltic Pipe 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe9 ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Landsplandirektiv Udviklingsområder 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ....................... ...... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Spildevand og drikkevand 

Side 4 at 3D 
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EJENDOMS Aktuelle afløbsforhold 

DATA Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ............................. Se detaljeret besvarelse 

RAPPORT Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 

Vemhvej 17 Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? ................... ................'ej 

7500 Holstebro 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Pappori køb-, 1/4 2022 Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen 

Pappart o'nyet 5/5 2022 Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen? 

Panaca fæog 5/5 2022 Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Medlemskab at spildevandsforsyning 
Er der registreret medlemskab at spildevandsforsyningsselskab på ejendommen? ......................Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ..................... Se detaljeret besvarelse 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 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. 5. maj 2022 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? .................. .................... .la 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ............ ................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? .................................................  i se bnø 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen° .......................................................... ..Nel 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemef (DAI)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er el 

I
 endommen pålagt fredskovsplig.. ......... ... ..... .................................. .... .............. . 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Sde 5 al 3P 
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De faktiske forhold på arealet aftør. om det er beskyttet eller ci Registreringen er derfor seiledertde. Se rppendrs for 

yderligere rrfonnation 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer. der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ........................................................................ Ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 

 

Er der registreret fredede Iortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............... Nei 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

 

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? ....... ........................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Skovbyggelinjer 

 

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ....................................... ......... ....Ja 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 

 

Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller åheskyttelseslinje0....................................... 

 

Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Kirkebyggelinjer 

 

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje0. .......... ....................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Klitfredningslinje 

 

Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje7 ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentef d. 5. maj 2022 

 

Strand beskyttelseslinje 

 

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje0 ......................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 5. maj 2022 

 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rapport kobt 1/4 2022 

Rapport propel 5/5 2022 

Rapport færdg 5/5 2022 
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Bygninger 

Olietanke 

Er aer registrerel oysriiner om oiietanke på ejendomrneo? ....... .. 

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankhekendtgorelsen (BEK 

724/2008). 

For enhver olietank po en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette 
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, 
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skat 
sløjfes, herunder stojfningsterminer for forskellige typer at tanke samt regler for hvordan en 
olietank skal sløjfes. 

Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en 
række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne 
registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den at ejer eller 
bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv 
er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra 

ejendommen. 

Hvis der er svaret 'Ja' til at der er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte 
olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten, fremgår detaljerede oplysninger om olietankene 
at BBR-meddelelsen. 

Oplysninger vedr. olietanke er indhentet d. 5. maj 2022 

Matr.nr. Bl Alstrup By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

GI 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rapport købt 1/4 2022 

Raoport io,nyet 5/5  2022 

Rapport tmratg 5/5 2322 

ja 

1992 

1992 

Under 6.000 I 

12001 

Over terræn, udendørs 

32637-01 

Fyringsgasolie 

Stål 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

Kontaktoplysninger 

Adruiristrativ ityndigtiod.. ...... .. ...................... Kommunen 

7 tt 30 
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Kontaktoplysninger ' forklaring ..................... ....... Kontakt egen kommune 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales l ejendomssKat tor ejendommen? .......... . ....... ............... . 135 0 

Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at 

den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 

at 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 ejendomsdalarapporter tor 

opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d 5. maj 2022 

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

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

P.apoorl kobi 1/4 2022 

Rauporl fornyk: 55 2022 

Caprort iæro'g 5/5 2022 

Holstebro l/cirTimu'ne 

0kr. 

2831,76kr 

303,91 kr. 

0kr 

0kr. 

0kr. 

0kr. 

33557kr 

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

Grundskyld.............................................................. 

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

Grundskyld at værdi at stueHus .......................... ....... ..... 

Dækningsafgift. erhveresejendomme................................. 

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

Dækningsafgift at grundværdi......................................... 

Dækningsafgift at grundværdi (statsejendomme)................... 

Skalialt ....................................... ... .......... ... ......... 

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er elendomroens værdi følge den offentlige vurdering? ....................  1 800.000, kr 

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, 

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

også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. 

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

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til 

den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen 

til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den 

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

salg at sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 

vurderede ejendom og omgivelserne. 

Ejendomsværdi er værdien at 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 p2 vurderingstidspunktet. 

Grundværdi er værdien at grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien at eventuel 

byggemodnirrgsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 

bedst muligt i økonomisk henseende. 

Indtil det nye ejendomsvurderirrgssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger. sker vurderingen 

sorri hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der at sæt i 2011 -vurderingen 

med fastsat nedsættelse (rabat). 
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EJENDOMS 
Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 5 maj 2022 

DATA Vurderingsår .................................. ................................................................ 2021 

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

Ejendomsværdi ...... ............ ................................................................... i 900 000 kr 

Vembvej 17 Grundværdi ...... ................ ........ ................................. ......... ................. 05 900 kr 

7500 Holstebro 
Fradrag.............................................................. . . . . 0 kr 

Rapport købt 1/4 2022 
Stuehus grundværdi ...... ........................ .. ............ ................ ....................... 12 600 kr 

Raoport fornyet 5,15 2022 

Paoport lærdg 5/5 2022 Stuehusværdi .............. .... ........... .................. .... ..................... ........ ........ 7 2 700 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndigPed .................................. Vurderingsstyrelsen 

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

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

Forfalden gæld til kommunen 

Er der utHlyste gældsposter/garanter/restancer til kommunen, her hæfter på 
ejendommen og dermed overtages at køberen? ....................................................  ja 

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til 

forsyningsselskaber." 

Her fremgår evt, forfalden fortnnsberettiget gæld til kommunen, dvs, gæld der hætter på 

ejendommen, og derfor overtages at evt. køber. 

NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skat der også bestilles 

ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gæld 

Hvis der er registreret for1rinsberetliget forfalden gæld på ejendommen. kan kommunen have 

påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 

Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 

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

MV.) 

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bor rapporten tomnys 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 hætter på ejendommen. Oplysning 

fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. 

EJENDOMSSKAT i og 2 halvår 

I starten at i. og 2. halvår kan det 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 på ejendommen er indhentet d 5 maj 2022 

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

Forfalden gæld i alt ............ ... .................. .............. .......... ... ....................... i 429,23 kr 

Gælden er opgjort pr. ............................................................ ................... 15-06-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ .5-06-2022 

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

Forfalden gæld bilag ..... .................... ...... ...... .......... .... ......... .... ...................... Se tn1a8 
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Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............... ........ ....... ...... .... ...... ............ .401 

Gældsposter vedrørende: Rotter 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.......................................... Ok[ 

Gældsposter vedrørende: Renovation 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyrer 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne qældstype.......................................... 28,00 kr 

Kontaktoplysninger 

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

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

Planer 

Zonestatus 

Hvker zorieslalus er regotrerei for ejendommen2 ...................................... LanCzone 

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 al planlovens § 34. 

Oplysninger vedr. zonestatus er indhentet d. 5. maj 2022 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. Bl Alstrup By, Navr 

Andel at matrikel dækket at zonen ................. .... ........ ........ .... ........ ....... ...... ........ 1 00 % 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

 

Andel at matrikel dækket al zonen .... ........... .............................. .... ........... ...... I CO % 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

 

Andel af matrikel dækket al zonen ......................................... .............................. too 56 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

 

Andel at rnatrikel dækket al zonen .........................................  .............. .............. 10 0 % 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

 

SVie 10 21 30 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rsppo't ROSI /4 2022 

Rao001 former 55 2022 

Fapocrrl lærOg 5/5 2022 
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Andel at matrikel dækket at zonen 00 

EJENDOMS 
DATA Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

RAPPORT Andel al matrikel dækket al zonen .................................. ....... .............................. 100 % 

Vembye] 17 Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

7500 Holstebro Andel at matrikel dækket at zonen .................................................... .................. 100 % 

Rapport <obi 1/4 2022 

Rapoori 12rny61 5:5 2022 Kontaktoplysninger 
Rapport fæ,dg 55 2022 

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

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

Lokalplaner 

Foreligger der oka1pldner eller lokalpianforslag for ejendom men? ............................. Ja 

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokaiplanforslag. 

Lokalplaner, vedtagne 

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, 

afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. 

 

Oplysninger vedr. lokslplaner, vedtagne er indhentet 0. 5. maj 2022 

 

Lokalplan: Skov- og fritidsområde vest for Vilhelmsborgvej, Holstebro 

Planens navn ....................... ............... Skov- oe trrridscrnråde vest for \!lrOems0or3v5j Hlstedrc 

Plannummer.............................. ............. ....................................................... 1071 

Kommune.................................... ................. ........................................... Holstebro 

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

Dato for offentliggørelse at planforslag ......................... ............. ...................... 18-01-2011 

Dato for vedtagelse at plan ....................................... ....... ... ........................ 19-02-2013 

Dato for ikrafttrædelse at plan........................................................... . . .27-02-2013 

Dato for start at offentliggorelsesperioden ........................................................ 26-01-2011 

Dato for slut på offentliggorelsesperioden .................. ...................................... 23-03-201 i 

Generel anvendelse ......... .................................................................. Rekreativt område 

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

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

Er det sandt, al områdeanvendelsen ikke reguleres at planens bestemmelser'7 Nej 

Linktil plandokument .................................. .................... ... ................................ .nk 

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

Specifik anvendelse: Større rekreativt område 

 

Specifik anvendelse ..................... ............................................... Større rekreativt område 

Specifik anvendelse: Støjende fritidsanlæg 

 

Specifik anvendelse. . .... ... ............................................. ..... ............  Stcienoe fritøsanimy 

Specifik anvendelse: Naturområde 

 

Specifik anvendelse ..... .................................... ................. ............ ........... Naturområde 
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Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Andel at matrikel dækket at plan. 00 5 

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner, forslag 
- 

Se forklaring under 'Lokalplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. lokalplaner, forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

Kontaktoplysninger 

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

Kommuneplaner 

Kcnimur, eoLris.. ............. ........ . ...................................  ............................... 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal eder planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

 

Kornrnuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede rudi 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 del åbne land og 

 

ansøgninger om byggetilladelse. 

 

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for 

 

delområderne og som hovedregel angiver: 

 

- arealets overordnede anvendelse 

 

- bebyggelsesprocent 

 

- bebyggelsens største højde 

 

- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn 

 

Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 5 maj 2022 

 

Kommuneplan: Kommuneplan 2021 - 2033 

 

Planens navn .............. .. ..... ............... .... ....... ................... '.c/rrirri,Jr1e2:an 2021 . 

Kommune................................... ...... .................. ............ ..................... .... Holstebro 

Dato for vedtagelse at plan .............................. ...........................................  i 2-10-2021 

Dato for ikrafttrædelse at plan ........................ ..................................... ....... ..18^ 1 0-2021 

Link til plandokument .................... ........... ................ ... ... ........ ..... ...... .................  Link 

Matr.nr. Bl Alstrup By, Navr 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

Matr,nr, 6af Navn By, Navn 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navn 

Side 12 at 30 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rappon koSt '/4 2022 

Rapperl for/kl 55 2022 

Rappari færdig 515 2022 
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Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navt 

Matr.nr. Bp Navr By, Navr 

Kontaktoplysninger 

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

Korrtaktop5'sninger forklaring ....................... ..... Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag  

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne" 

Oplysnirigei vedr. kommuneplaner, forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

Kommuneplanramme, vedtaget  

Se forklaring vrider "Kommuneplaner. vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 5. maj 2022 

KommuneDlan: Fritidsområde ved Vilhelmsborgve 

Planens navn ..... ....... .................. ................................... 5-rit'dsområce ved Vilhelmsborgvej 

Plannummer......... .......... ........ ..................................................................... 02.F.33 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører ........................................ 10629342 

Navn på plandistrikt ..................................................................................... Holstebro 

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

Dato for vedtagelse af plan ................................................................. ....... 1210-2021 

Dato for ikrafttrædelse af plan ............................... ............................... ........ 18-10-2021 

Generel anvendelse ............................................. .................. ............ Rekreativt område 

Planzone................................. ................................................................ Landzone 

Fremtidig planzone......................................................................................Landzone 

Er det sandt, at hehyggelsesomfang ikke reguleres at planens bestemmelser? ......................... Nej 

Maksimaltantal etager .................................... ... ................... . ................... . .......... i .5 

Maksimalbygningshøjde......................................................................................6 m 

Notat om generel anvendelse ......................... .................. .............. ... .......... Fritidsformål 

Notat om områdeanvendelsen. ovrelsnIngonvåce med eng, bæk og mulighed for fritidsaktiviteter. Der kan 

opføres bygninger i tilknytning til områdets anvendelse Bygningsarealet må ikke overstige 250 m2 pr bygning 

til klubhuse eller lignende Der må hejst opføres 200 m? sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende. 

Notat om bebyggelse ... .... ........ .......................... Etager : Højst iS Bygrengshojde: Hejst 6 melet. 

Notatom lokalplan..........................................................................................Ingen 

Notat, andel.............................................Skvdebane i området indebærer, at dele at området et 

underlagt kommuneplanretningslinje i om stoj, hvorefter en ny lokalplan kun må udlægge sløjbelasteoe arealer 

til slejfelsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering at afskærmningstoranstaitninger kan 

sikre den fremtidige anvendelse mod stojgener. Arealer længst mod syd, der udgør del at kommuneplanens 

konsekvensområde omkring Birn ethvervsområde skal tr:ho!des for anvendelser, der er folsomme overfor lugt 

Linktil plandokument ..................................... ... ................... .............................. Link 

Specifik anvendelse: øvrige ferie- og fritidsformål 

Specifik anvendelse ................... ............................................ 0'ige ferie -  og frrpfsfofrpål 

Specifik anvendelse: Naturområde 

Specifik anvendelse ......... .... ..... ... .............................................. ............. Naturområde 

5111413 al 30 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Ho'stebro 

Rapport koSt 1/4 2022 

Papport fornyet 5/5 2022 

Rasoort fædg 5/5 2022 
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EJENDOMS Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

DATA 
RAPPORT Andel at matrikel dækket at plan 

Vernbvej 17 

7500 Holstebro 

Pappo kobi 4 2022 

Papport iornyvt 5/5 2022 

Papport færdig 5/5 2022 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme. forslag er indhentet d. 5. mat 2022 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr kommuneplanstrategi. vedtaget er indhentet d 5. maj 2022 

Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2011 

Pianens navn ........................................................................ ...orT'i -nunetlar» strdteO 201 i 

Plannummer.............. ........................ .... ........................................................ 2011 

Kommune........................................................................ ............ ............ Holstebro 

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

Omfang at revision ................................ ...... .... .... ............. ......... ............... Fuld revison 

Dato for vedtagelse at plan ....................................... ..... ................. ............ 19-06-2012 

Dato for ikrafttrædelse at plan ............. ...... ... ..... .... .......... ... ........ .................. 19-06-2012 

Link til plandokument........................................................................................ 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. I 8 Navr By, Navr 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Matr.nr. Bp Navr By, Navr 

Kommuneolan: KommuneolanstrateBi 2015 

Planens navn ------------------------------------------------------------------------ -crl/rPuneplansuategi 2015 

Plannummer.............................. ...........................................  ......................... 2015 

Kommune................................. ...... .... .... .... ............... .... ...... .................. ..Holstebro 

Planstatus............................. ................................................  ................ vedtaget 

Omfang at revision .................. ........ ...................  ................................... ...tuld revison 

Dato tor vedtagelse at plan ................... .... ..... .... .... ......... ............ ............... 23-08-2016 

Dato for ikrafttrædelse af plan ................ .... ... ... ..... ...... ............ ..................... 31 -08-2016 

Link til plandokument ...........................................................  ...... . ..................... .Link 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. i Bd Navr By, Navr 
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Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

EJENDOMS 
DATA Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

RAPPORT 
Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Vembvej 17 
7500 Holstebro 

Matr,nr. Bag Navr By, Navr 

Rappol købt 174 2022 Matr.nr. Bp Navr By, Navr 
Rapport tOrflykt 5/5 2022 

Papporrta"d05 52022 
Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2019- omplacering og udlæg af nye 
sommerhusområder 

Planens navn...... Kcmmjnepvinsr.raleo. 20 0 - omnlacermg og uæp f :v scrnrnerhjsonråjet 

Kommune...... .......................... ....... ........ .... ... ..... ...... ........ ... ..... ..... .......... Holstebro 

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

Omfang at revision ....... ....................... ..................... Delvis revision at områder eller planemner 

Dato for vedtagelse at plan ..... ........... .... ..... ................ .............. ........... ...... 19-1 1-2019 

Dato for ikrafttrædelse at plan ........................ ......................... .......... ......... 09-12-20 9 

Link til plandokument ....................... .................. ............. ... .... ............................ Link 

Matr.nr, 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

Kommuneplanstrategi, forslag 
- 

Se forklaring under 'Kommurreplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

Kommuneolan: Planstratei 19 

Planens navn................................ 

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

Planstatus..................................... 

Omfang at revision........................... 

Dato for offentliggørelse at planforslag.... 

Dato for start på offentliggorelsesperroden 

Dato tor slut på otfentliggorelsesperioden. 

Link til plandokument........................ 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. 18d Navt By, Navr 

Planstrategi 19 

Holstebro 

Forslag 

Fuld rCvison 

17-12-2019 

08-01-2020 

04-03-2020 

Link 
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Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

EJENDOMS 
DATA Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

RAPPORT 
Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Vernbvej 17 

7500 Holstebro 
Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Rapport kobt 1/4 2022 Matr.nr. 8p Navr By, Navr 
Rapport fornyet 5/5 2022 

Rapport færdig 5/5 2022 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under Kommuneplaner vedtagne' 

Oplysninger vedr kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 5. maj 2022 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, forslag er indhentet d 5 maj 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 5. maj 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner. vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

Spildevandsplaner 

Et ejendommen he:ggende indenfor en spildevandsplart2  .................................. ..... Ja 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeningsstatus ejendommene i et 

område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeningsstatus de evt, planlægges at fa i 

fremtiden. 

Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 

aktuelle aflobsforhold på ejendommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland, vedtaget er indhentet d. 5. maj 2022 

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

Kontaktoplysninger 

Adrnrrvstratrv myndighed......... ........................  Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kloakopland. forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor el forslag til kloakopland° .................... ................. Nej 
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EJENDOMS 
Kontaktoplysninger 

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

RAPPORT 

 

Udtræden at spildevandsforsyning, vedtaget 

Vembvej 17 Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spidevandsforsyning. Denne oplysning 

7500 Holstebro svarer på, om kommunen evt, er indstillet på at Ophæve tilslutningsretten og -pligten til 

 

spildevandsforsyning helt eller delvist. 
Paupo.1 koO 1/4 2022 

Fappori fo'rayel 2022 Oplysninger vedr. udtræden at spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 5. maj 2022 

Pappori færCq 5/5 2022 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at 

 

ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? ....... ................... No 

Kontaktoplysninger 

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

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

Udtræden at Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under 'Lldfrædon af Spildevandsforsyning. vedtagne 

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 5. maj 2022 

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

Kontaktoplysninger 

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

Renseklasse 

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og 
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. 

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

kloaknet. 

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 5. mal 2022 

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

Spildevandsplan: - 50 

Renseklassekode .............. ........................................... ....................................  ..50 

Renseklasse....................................Skærpede krav bl reduktion at organisk stof samt nitrifikation 

Kode tor område med renseklasseopland ............................... .................................... i 4 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Andel af matrikelnummeret der er dækket at planen ...................................................i Q5 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktopiysninger . forklaring............................Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 

Er eje000rriTien beggende nær Vedrekroratets projektet 2  ........................  Nej, se Dilag 

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om 
ejendommen er beliggende indenfor et at Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden 
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enten undersøger, planlægger eller er ved at anlægge. P0 kortet vil det fremgå hvilken 

EJENDOMS anlægsfase som projektet befinder sig i. På kortet fremvises Vejdirektoratets projekter som 

DATA en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på. at 

RAPPORT bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan 

 

bruges til at tremsoge info om, om en ejendom ligger i nærheden at et projekt. 

t/ h i 7 emuvej 
Eksisterer der ingen at Vejdirekloratels projekter nær ejendommen vil kun farvemarkering at 

 

selve ejendommens placering blive vist. 

7500 Holstebro 

  

Oplysninger vedr. vejdirektoratets projekter er indhentet d 5. maj 2022 
Rapport kopi 1/4 2022 

 

Rapport fornyet 5/5 2222 

Kontaktoplysninger Rapport færd 5/5 2022 

 

Administrativ niyndighecl....... Vejmyndigheden Vejctirektoratel eller kommunen) 

Kontaktoplysninger - forklaring. Administrativ rnyndighe Veidirektoratet 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvjjke afjøbsfo/"d  er jer registrereT for ejendommen? 
Se detaljeret besvarelse 

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 

Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 

område. 

Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om 

ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede 

arealer) og spildevand kokken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rorsystemer 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. 

Dit kan læse mere om registrering at afløbsforhold i BBR på https://ki.bhr.dk/bhr-vejledning. 

Oplysninger vedr, aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 5. maj 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Afløbsforhold ............ ... ... .................................. .......... ........... ...... ......... ..Intet atloh 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Afløbsforhold .............................. ..leranisk rensning med no vmngsanlæg tiiladelse kke påkrævet) 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. i Bd Navr By, Navr 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

Afløbsforhold ................... .............. 

Matr,nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

Kontaktoplysninger 

 

Intet afløb 

Administrativ myndighed ............ .. .... ........ . 

Kontaktoplysninger - forklaring ... ................... . 

Kommunen 

Kontakt egen kommune 
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Aktuel vandforsyning 

Hvi]en rype d000forsyning er der  registeret fr eendomrnen7 
Se oetaljerel besvaelse 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller 

privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment 

vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning 

Oplysninger vedr, aktuel vandforsyning er indhentet d. 5. maj 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Vandforsyning ............................ .... ...... ............................. .............  hoen vandforov 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rapport kobi 1/4 2022 

Panport lornyei 5/5 2022 

Rapport færaig 5,5 2022 

Matr.nr, 61 Navr By, Navr 

Vandforsyning.................. .......................... .................. ...............................B ond 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. i 8d Navr By, Navr 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

Vandforsyning......................... 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr,nr, Bp Navr By, Navr 

Kontaktoplysninger 

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

Ingen vanoforsonag 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne 'Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-

 

områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige 

drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal 

være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den 

eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 

forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser )OD) er områder, 

hvor der findes grundvand at god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som 

overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været 

en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse 

udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. grundvand . drikkevandsinteresser er indhentet d. 5. mal 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Er riratuklen heliggeride i et område med drikkevandsinteresser? .......................... ................ i 

Områder på matriklen: 

Type af område .............................................. ....... Om, åce: med drikkevancointeresse: (i stk) 

Sekr t9 at SC' 
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EJENDOMS Matr.nr. 18d Navr By, Navr DATA 
RAPPORT Er matriklen beliggende el område med drikkevandsinteresser .........................................ja 

Vernbvej 17 Områder på matriklen: 

7500  Holstebro Type at område .... ..... ........................ ... ............... Ornråer rried crikke1anosrnteresse, - 

Rapport kohm 114 2022 

Rapport fornyet 5/5 2022 Matr.nr. 6af Navr By, Navr 
Rapport Færdia 55 2022 

Er matriklen behggende i el omrade med dnkkevandsmnteresser2 .......................................... Ja 

Områder på matriklen: 

Type at område ................................... ...... ... ... ...... Områder med cr:kkevandsinteresser (i stk) 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? .......................................... Ja 

Områder på matriklen: 

Type at område ..................................... .... ......... ...Områder med orikkm.anosrnsere:ser stk 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsiriteresser°...... .................................... a 

Områder på matriklen: 

Type at område........ ........ .............. ....................... Omt' ejer med ikke.jandintereer 0 stk 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ...................... .................... .5 

Områder på matriklen: 

Type al område.....................................................Områder ned drikkevandsrnteressar (I stk) 

Matr.nr. Bp Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser ..........................................Ja 

Områder på matriklen: 

Type at omrade ............................. ........................ Områder mas dr kevanc'sirrtaresser Ji 

Kontaktoplysninger 

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

Natur, skov og landbrug 
- 

Beskyttet natur 

E: oer 0eskv3oe(le riautvper e Jer heoso.'ttece vancHøb p ejenJunmen 

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandloh" 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Rapport kobt 1/4 2022 

Rapport fornyet 5/5 2022 

Rappri færd g 5/5 2022 

Beskyttede naturtyper 
- 

Vejledende registrering at naturtyper. som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Disse er: 

• søer og vandhuller med el areal på mindst 100 m2, 

• moser, enge, strandenge, strandsumpe, beder og overdrev med et areal på mindst 2500 
m2, 

"mosaikker' at ovennævnte nalurtyper med et areal på mindst 2500 m2. 

• visse udpegede vandløb & alle moser i t. m. beskyttede vandhuller, seer eller vandløb. 
Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller tiere ejere. Tilstandsændring at beskyttet natur 
kræver tilladelse (dispensation). 

Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. 
Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. 
Det er de taktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed in. m.) der 
afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende 

Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil  tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og 
vurdering at arealet. 

Oplysninger vedr, beskyttede naturtyper er indhentet d. 5. maj 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på matriklen? .................... ........ ..................... 

Områder på matriklen: 

Naturtype................... ........................................................... ......... 

Naturtype......................................................................................... 

Matr.nr. 1 8d Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på matriklen2.................................................. 

Områder på matriklen: 

Naturtype......................................................................................... 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper pa matrik1eri2 ...................................... .. ... .... 

Ja 

. Eng (t stk) 

Mose (1 stk) 

Ja 

'lose ti  stk 

Områder på matriklen: 

Naturtype................................................................... 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på matriklen? .............................. 

Områder på matriklen: 

Naturtype................................................................... 

Matr.nr. GI Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på matriklen?.............................. 

Områder på matriklen: 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på ma1rik1en9 ..... ......................... 

01(1.., 21 at 30 

Overdrev (1 stk) 

Ja 

Mose ii stk 

Nøj 

Ja 
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EJENDOMS 
DATA 
RAP POR1 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Områder på matriklen: 

Naturtype....................................................................... 

Matror. 8p Navr By, Navr 

Er der beskyttede naturtyper på rnatriklen0................................. 

Områder på matriklen: 

Nalurlype................................. ....................................... . 

Kontaktoplysninger 

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

Koritektoplysrvrrger - forklaring............................Kontakt egen kommune 

Rappori køb! 1/4 2022 

Rspocnt faoet 5/5 2222 

Rappol fædg 55 2022 

Overrev (1 

Beskyttede vandløb 

 

Oplysningen indeholder regrslreringer at de vandlob. som er beskyttet eller 

 

naturheskyttelseslovens § 3. 

 

Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. 

 

Tilstandsændrirrg at beskyttet natur kræver kommunens dispensation. 

 

Oplysninger vedr, beskyttede vandløb er indhentet d. 5. maj 2022 

 

Matr.nr. Bl Alstrup By, Navr 

 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? ................... ..... ....... ....... ............................  ..Nej 

Matr.nr. 18d Navr By, Navr 

 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? ..................................... ................................  ja 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? ....... .... .... ..... ........ ........ ..... .... .......................  Nej 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

 

Er del beskyttede vandløb på matriklen? ......... .... .................. .................. .................. 

 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? ...... .................. ... ..... ....... ........... ...........  ...... Nej 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? .... .. ..... ... .... .... ..............................  ............ 

Mat[nr. Op Navr By, Navr 

 

Et der beskyttede vandlob oa matrlklelr2....... ........ ....... ............... .......................1 

 

Kontaktoplysninger 

 

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

 

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

 

Landbrugspligt 

Et eienaommen Pålagt anobrugspligt? ja 
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EJENDOMS 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2),. 

Når en ejendom er noteret med Iandbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det 
DATA betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme feks, ved køb og salg. 
RAPPORT 

Oplysninger vedr. landbrugspligt er inrihentef d. 5. maj 2022 

Vernbvej 17 Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 
7500 Ho'stebro 

Papoi ke--I i 4 2022 Matr.nr. i 8d Navr By, Navr 
kanpol 'Cviyv 5/5 2022 

Rappor færdg 5/5 2022 
Matr.nr, 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

Matr.nr, Bp Navr By, Navr 

KontaktooIvsniner 

Administrativ myndighed...... 

Kontaktoplysninger - forklaring 

Teletonnummer............... 

Emailadresse.................. 

www adresse................. 

Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsen Kunder & Produktion Jordfordeling & 
Landbrugslov 

33968000 

andbrugsloven@lbst.dk 

http://lbst.dk 

Fredede fortidsminder, bygge- og 
beskyttelseslinjer 

Skovbyggelinjer 

Er ejendommen beliggende indenfor en skovhyggelinje? ............................... ........ ja 

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

Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. 

Oplysninger vedr. skovbyggelinje er indhentet d. 5. maj 2022 

Matrnr, 31 Alstrup By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .............. ........................................No i 

Områder på matriklen: 

Matr.nr, i 8d Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .............. .......................... ............tie 

Områder på matriklen: 

Matr.nr, 6af Navr By, Navr 

Er rnatriklen beliggende iridenlor en skovbyggelinje? ...... ........................... .... ............... Nej 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Racprt kO/I 2222 

CappDn fomyci 5/5 2322 

F,appor! tæ.'Og 5/5 2322 

Områder på matriklen: 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje? 

Områder på matriklen: 

Type.......................................................... 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Er matnklen beliggende indenfor en skovbyggelinje? 

Områder på matriklen: 

Matr.nr. 8ag Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en skovhyggelinje'2 

Områder på matriklen: 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje? 

Områder på matriklen: 

Kontaktoplysninger 

0 

C.ælc.encie (1 stk 

Nej 

Nej 

Nj 

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

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer 

Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller åbesyttelsesiinje? ........................  Ja 

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Sobeskyttelseslinjer og Åbeskyttelseslinjer. 

Søbeskyttelseslinje  

Soheskyttelseslinien har til formå l at sikre seer som værdifulde landskabselementer og som 
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor beskyttelseslinien er der 
generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer 
i terrænet, beplantningen 0.1. 

Oplysninger vedr. soheskyttelseslinje er indhentet d 5. maj 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en soheskyttelseslinje3. ................ ................. . Nel 

Matr.nr. i 8d Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskytteiseslinje3................................... Ne 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskyltelseslinje?................................... Nej 
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Matr,nr. 6ah Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskyttelseslinje° .................................................. No 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskyftelseslinje'? ............................. .......... ..........No 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskytte$seslinje° ............................. ................. ... Nej 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en sobeskttetseslinje9 ..... .......... ................. .................. 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger . forklanng ....................... ..... Kontakt egen kommune 

Abeskytte I sesi mie 

Åbeskyitelseslinjeri har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselemenrer og som 
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinien 
tale om et generelt forbud mod ændringer 

Oplysninger vedr. åbeskyttelseslinje er indhentet d. 5. maj 2022 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en oheskyttelseslinje'2..................................... Nj 

Matr.nr. i 8d Navr By, Navr 

Er matmiklen beliggende indenfor en hesk54telseslinje2 ................... .... ... ..... . 0 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en aheskyltelseslinje'? ..... ............ .......... ...... . r»is 

Matr.nr. 6ah Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en aheskyffelseslinje° ................ ................... . 

Matr.nr, 61 Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en Abeskyftelseslnje'2  ............ ......................... . Nej 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Er rsialriklen beliggende indenfor eli dheskyttelseslinje° .................... ................ . Ne 

Matr.nr. Bp Navr By, Navr 

Er matriklen beliggende indenfor en åheskyttelseslinje° ................. ........... ....... . Nej 

Kontaktoplysninger 

Administrativ niyndighed .................................Kommunen 

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

Sitly 25 vi 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
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7500 Holstebro 

P.aoporl kovt 4 2022 

05000r1 forry: 52 2022 

Pvopov færda 5 5 2022 
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EJENDOMS Om ejendomsdatarapporten 
DATA 
RAPPORT 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

Vembvej 17 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning at en given ejendom. Derefter 
7500 Holstebro henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 

Rapport kort: 2022 den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 

Rapport tore 502022 oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt, et bilag. De hentede oplysninger 
Rapport fæpg 5:5 2022 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 
ejendornsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en til (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. 

Du får besked pr e-mail/SIVS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 

du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport'. Når alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke 
fremgår af ejendomsdatarapporten. 

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

• BBR-meddelelse 
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Vurderingsmeddelelse 
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 
• Energimærke 
• Kort over vejforsyning 
• Kort over Vejdirektoratets projekter 
• Jordforureningsattest 
• Eftersynsrapport 
• Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret 

(BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er el udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom 

de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pi BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 

ejendommen. 

Energimærkning 
Et energimærke er en vurdering al en bygnings energirnæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et 

gyldigt energimærke udarbejdet at en energikonsulent. 

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretaget at en beskikket bygrningssagkyndig 

Tilstandsrapporten e en samlet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader. 

Elinsta Ilat ionsrapport 
En elinstallalionsrapport er resultatel al en autoriserel eliostalatorirksomheds gennemgang at bygningens 

elinstallationet Under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af 

elinstallationernes tilstand. 

Sid': 2d til 
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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 Boligregistref (BBR), fx om byggeriets 
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke 
i BBR. 

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

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

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

Flexboligtilladelse 
En tlexboligtilladelse udstedes at kommunen. En fleksboligtilladelse giver ejeren af en helårsbolig mulighed 
for at benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage at benytte boligen 
til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexholigtilladelse kan følge enten ejer eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at 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 forskellige dækningsbidrag. 

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

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

Ejendoms- og grundværdi 
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil skel hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under 
omlægning Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011 -vurderingen nedsat med 21,5 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter 
ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag tor 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 
erhvervsejertdornme fra 2012. Se seneste vurdering under' Ejendoms- og grundværdi". 

Forfalden gæld til kommunen 
Forfalden gæld til kommunen er torlrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor, Der oplyses 
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat. skorstenslejnirrg, 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 at Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 

Stik 0 / St 

EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Ravp' kost /4 2022 

F.apo2 fcrovt 5'5 2022 

Rappoø tærog 55 2022 

99 



Husleje nævnssa ge 
EJENDOMS I alle kommuner findes el huslejenævrr, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere private 

DATA lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatahasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages 

RAPPORT nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens størrelse. 

Vembvej 17 Arbejderbolig 

7500 Holstebro 
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb at parcellen og opførsel at beboelsen. Lånet 
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsoverlagetse. 

Ramon købt 1/4 2022 Der ci bopælspligt for ejeren på ejendommen. 
Rapport fOnvel 5/5 2022 
Rappori færog 5/5 2022 jordrente 

Ejere at ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% at ejendommens 
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. 
JOrdr entetorpligtelsen kan endvidere alloses ved indbetaling at en atlosningssurn. 

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

Zonestatus 
Zonestatus kan være landzone. byzone eller sommerhusomrgde. Afhængig at zonestatus kan der være 
forskellige bestemmelser for anvendelse at ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonefiltadelse 
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse 
al arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne må ikke hygge nyt, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter nabnhoring - 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 optore nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen at bestående bebyggelse og 
ubebyggede arealer, 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 ar og fastlægger de overordnede mal 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 forsyningstorm, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas efter 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel titslutningspligtltorblivelsespligt 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 yde Uden farvemarkering er ikke Oplyst Kontakt kommunen tor oplysninger om disse. 

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Transport korridoremne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og haner mm. 
De er en del at den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke tår erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet 
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, 
saml Greve. Køge, Lejre, Roskilde, Solrod og Stevns kommuner. 

Landspiandirektiv "Baltic Pipe' 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. 
Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i 
Polen. 

Side 28 at 31'l 
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
EJENDOMS Inden for et udviklingsområde i kystnærhedszoneri har en kommune mulighed for al 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. 1. nr. 1. let udviklingsområde er landzonereglerne 
lempelige end i den øvrige kystnærhedszone 

Vembvej 17 Aktuelle afløbsforhold 

7500 Holstebro 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand boOledes fra ejendommen. 

SapporI kCbi 1/4 2022 Aktuel vandforsyning 
Papport fornyet 55 2022 Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen et tilkoblet, fx alment eller privat alment 
Fappofi tæ'dg 5/5 2022 vandtorsyningsanlæg. 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger at betydning for ejendomshandler med henblik på 
offentliggorelse og videregivelse at visse oplysninger på vandforsyningslovens område tit den fælles offentlige 
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, nin ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde Afhængig al 
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på 
ejendommen. 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprejterniddeltolsomree indvindingsomrader. 
Hvis ejendommen er beliggende indenfor et tolsomt indvindingsområde. kan der være begrænsninger for 
anvendelse al arealerne på ejendommen. 

jordforuren)ngsattest 
Danmarks Miljoportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra reginnernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt (ordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau i (Vi ) og/eller vidensniveau 2 (22) 
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også at jordforureningsattesten. 

Områdeklassificering 
Områdeklassificeringen inddeles i tre klasser; "Anatysefrit område (Kategori 1)", "Analysetrit 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 at områdeklassificering, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. 
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2). 10, 4.1(2), 48, 72a, jf § 7, nr. i i bekendtgørelse om indberetning at 
jordforureningsdata. 

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

Majoratss kov 
Majoratskov er i folge skovloven arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens 
lokale enhed) kan give tilladelse til al ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele at 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 at 
arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale heskytlelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder. Fuglebeskyttelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor el område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger tor anvendelse at arealerne på ejendommen 

Siiiv 29 al 35; 
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Landbrugspligt 
EJENDOMS Der et som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom 

DATA er noteret med landbrugspligt, er den omfattet at landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 

RAPPORT særlige regler for disse ejendomme feks, ved køb og salg Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

Vernbvej 17 Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 

7500 Holstebro 
Vedr. fredningsstatus: 

A. Fredet for 1937 

Rapport købt 1/4 2022 B. Frede! 1937 eller senere 

RappOrt forryet 5,,5 2022 C. Ikke fredningsværdig 1937-56 

Rapport 1æ-'ci 515  2022 D. Ikke fredet eller aflyst for 2009 

U. 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsioveit. 
Oplysningen er vejledende og mo derfor ikke anvendes til al afgøre, om der er beskyttede diger i et område 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen er en zone pa 300 ni omkring skove Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og toi 
private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 hø Inden for byggelinjen er der forbud mod al 
bygge. 

Sø- og åbeskyttelseslirtjer 
Sobeskyttelseslinjen har til formål at Sikre Soer soni vætdifulde landskabselernenter og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, 
dvs. al der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen 0.1. 

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. 

Kl ittredni ngs linje 
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den lyske  vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden at klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko 
for sandflugt. 

Strand beskytte Ises linje 
I åbne landskabet ligger strandbeskyttelseslinlen typisk 300 tø fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 ni 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger. skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 

Side 30 at 30 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkhng matr.nr i 8d, Navr By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

Styrelsen or Dataforsyning cQ Effektiv, 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus 

-. Offentlig 

- - 
- Privat tælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I 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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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. Bp, Navr By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

12° 
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/ @ Styrelsen for a fftiv 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

-. - - Offentlig 

- - - Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejniyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, private tælles eller 
private/almene/udlagte private fælles. Status tor veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 8aB,  Navr By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

Signaturforklaring vedr. vej-/ststatus 

Offentlig 

- - 
- Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I 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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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. Bl, Navr By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

159 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret sori 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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7 

Ffektiv 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matunr, Bah, Navt By, Navt 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus 

Offentlig 

- - 
- Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat tælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I 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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IIG Stvrelsen for 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 6aL Navr By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

-. -. 
- Offentlig 

- - 
- Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I 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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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr nr. Bl, Alstrup By, Navr 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 5. maj 2022. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus 

- -. - 
- Offentlig 

- - - Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

I I Mat rikelnurnmer 

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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ø 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Oversigt over Vejdirektoratets projekter 

Vejdirektoratets projekter omkring ejendommen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 5. maj 2022. 

177 H 

I 1550 m I 
Styrelsen for Dataførsy¥iing og Effektiv 

Signaturforklaring: 

FJ Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

Ingen projekter nær ejendommen 

OBS Vejdirektoratets prrekiei fiemeises som en 150 ordet huffer omkring projektets midterlinje. Det ci vigtigt at ,ure opmærksom pa. at 
huffren IKKE angir er projektets geometri eller udbredelse - det er alene en buffer, der kan bruges til ar tremsoge kilo om om en elendoni  ligger i 
nærheden af et projekt 
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Danmarks MiIjpor1aJ 
Data om miljøet i Danrr. Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Jordforurenngsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del at 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 at 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 Navr By, Navr 

Matrikelnummer 18d 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

S Udgået Efter Kortlægnina 

• Udgået Fr  Kortlægning 

• Jordforurenin. 

- 
. • FONuanceret 

• FlNuanceret 

F2 Nuanceret

 

• Jordforurening. vi 

lokaliseret (uafklaret) 

Påbud 
- Aktiv 

P6bud- IngevnrevxteviIk8r 

/ 

( I' 

I .  

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 98bec3ce-8091-4f12-b48a-d19fac016456 
www.miljoeportal.dk Side 1 af 3 
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Danmarks MiIjportaI 
Data om miljøet i Danr, Den 05-05-2022, kl. 13:52 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest 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. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Navr By, Navr 

Matrikelnummer 8p 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

Udet Efter KotIgntng 

• .& / • Udgået Før Kortlninq 

6af • Jordforurening. 

/ • FO Nuanceret 

/ F  

/ 
F2Nuncerel 

120 / • Jordforurening. vi 

• . Lokaliseret (uafklaret) 

Påbud Aktiv 

. • 
Påbud - leangerverende vilkår 

ç i / 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 5e183bd0-51d3-4dc3-8a8f-d58831bb72af 
www.miljoeportal.dk Side I af 3 
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Dan marks M i j dp o r i a I 
Data om mIjøN i Danrnar:. Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Jordforurenngsattest 
Denne jordforureningsattesl 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. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Navr By, Navr 

Matrikelnummer 8ag 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

Udgået Efter Korilægning 

$ Udgået Før Kofltqrur 

$ Jodfonirening 

73q / FO Nuanceret 

/ Fi Nuanceret 

F2 Nuancere] 

• Jordfoçurening Vi 

Lokaliseret (uafklaret) 

Påbud Aktiv 

Påbud - lngervoreoe vilkår 

12' 

' 

- 
- 

i I 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 

matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, b950ad64-9bcb-4cfa-966c-5dfad3250018 
www.miljoeportal.dk Side 1 af 3 
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Danmarks MiIjdportaI 
I 

Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest 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. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet, der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Navr By, Navr 

Matrikelnummer 61 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Ud& Efter Kortlæ gning 

• U36ei For  Kortlægning 

• Joforurening 

• FO Nuanceret 

Fi Nuanceret 

F2 Nuanceret 

• Jordforurening 

Lokaliserer (uafklaret) 

Påbud Akli 

Påbud Ingevarenevilkr 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, de84e77-3d68-49c1-a1 d5-124853f1 be07 
www.miljoeportal.dk Side I af 3 

114 



Danmarks MiIjporta I 
Data om miljøet i Danm: Den 0505-2022, kl. 13:51 

Jordfo ruren ing sattest 
Denne jordforureningsatlest 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. I attesten bruges også begrebet 
lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 

oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten, 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Navr By, Navn 

Matrikelnummer 6ah 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

Å.. 

Udge4 Eft€ 

• Wg€4 Fer 

• Jo cufesün • 
F i Nuwc 

F2 Ni4 

• JcxdtcuTmng Vi 

Lokaisetet (ufIdat) 

Påbud- Aktu 

dk8r 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet at områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 1dae0a92-b862-4b86-9c21-37cf7df820c8 
www.miljoeportal.dk Side i at 3 
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Danmarks MiIjportaI 
Data om miljøet i Danmark Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 
landsdækkende database på jordforureningsområdet, 0 Kjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet, der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres at 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 Navr By, Navr 

Matrikelnummer 6af 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

• Udet Efter Kollqnnq 

• Udgået For 

• Jordforurening V2 

• FO  Nuisncerel 

El Nuneref 

-- - 
F2Nuncewl 

• Jordtarurenn. Vi 

Lokaliseret (uafklaret) 

- 
Pébud - Aktis 

Påbud oÆde vilk& 

                              

- 

  

II 

   

I 

 

I 
I 

 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet at områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, ea659d48-6a2d-41dc-a362-b7b4d0ad2cc3 
www.miljoeportal.dk Side 1 at 3 
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Danmarks MportaI 
Data om miljøet i Danmaik Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest 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. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet, der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformatiori 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 Alstrup By, Navr 

Matrikelnummer 31 

Region Region Midtjylland 

Kommune Holstebro Kommune 

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

Udgået Efter KortIgning 

• Udgået For 

• Jordforening 

• 
El Nnceret 

F2 Nuenceret 

• Jordforurening Vi 

Lokaliseret (uafklaret) 

P6bud- Aktiv 

Påbud lngerverene vilkår 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, dcdecc13-5359-4707-9077-42a58609d071 
www.miljoeportal.dk Side 1 af 3 
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Danmarks MiIjportaI 
I)t3 om Den 05-05-2022, kl. 13:51 

Kontaktoplysninger 

Adresse Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 

Mali Miljoe@rujm.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 i 

 

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på 

 

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. 

  

Adresse Kirkestræde 11 17500 Holstebro 

Mali virksomhed smi ljo@holste  bro dk 

Web https;//www.holstebro .dk/erhverv/mi ljoe/miljoe-og-forureni ng 

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan 

 

det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på 

 

Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, dcdecc13-5359-4707-9077-42a58609d071 
www.miijoeportal.dk Side 2 af 3 
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Danmarks Miij'portaI 
Data om riIlj F)ri L. Den 05-05-2022 kl. 13:51 

mm 

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 af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 
sagsbehandling resultere i en kortlægning af en grund eller i en status som 'Udgået før kortlægning" 

Nuancering 
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle 
anvendelse til boligformål 

Udgået Efter Kortlægning 
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 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. anolysefrie 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 afjordforureningsdata, dvs, påbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 
Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, dcdecc13-5359-4707-9077-42a58609d071 
www.miljoepertal.dk Side 3 af 3 
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Thorshj 12.06.201 

iordaft&e 

Bendt Frederiksen, Thorsvej 65, 9E 700 Holstebro og 

Hans Ebbe Larsen, Stroustrup.ej æ, koni, 7500 Holstebro 

har indgået følgende aftale: 

Bendt Frederiksen udlejer til Hans Ebbe Larsen et jordareal på 1,,99 H. beliggende på Vembvej 17 

Markbloknummer: 4 H. = 39179&7317990 og 0,99 H. = 3917991 

Lejemålet tager sin begyndelse 01.02.2018 og ophører? 

Samlet lejeafgift for 4,99 Ha. = Kr. 10.000,-

 

Betalingstidspunkt- pr. 1.maj Kr. 5.003, og pr. L september Kr. 5.000, 

Jorden overtages i ubehandlet stand og afleveres ligeledes i ubehandlet stand. 

Forpagter er forpligtet til at udnytte de betalingsrettigheder, som forpagter ved 
forpagtningskontraktens ophør skal overdrage til bortforpagter, således at disse ikke inddrages i 
den nationale reserve. 

Aftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel pr. I. Jan. 

Som lejer: Som ejer: 

Dato: / Dato: 
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ADVOKATERNE NUPARK 

J. nr 12-15205 

rsj gjIIc iOi1 Ii1I 

Underskrevne (bortforpagter) 

Bent Frederiksen 
Kirkestræde 10, st. ty. 
7500 Holstebro 
CVR-nr. 

bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) 

LF Bukke I/S 
VI 
Georg Flæng 
Naurvej 25, Naur 
7500 Holstebro 

Henning Larsen 
Kabbelejevej 6, Mejdal 
7500 Holstebro 
CVR-nr. 3534 7798 

en del af landbrugsejendommen beliggende Vembvej 17, 7500 Holstebro. 

Det forpagtede areal udgøres af matriklerne matr. nr. 6af Navr by, Navr og matr. nr 8p Navr By, Navr 

Forpagtningens omfang 

Forpagtningen omfatter et areal på 2,5582 ha., svarende til det samlede areal af matr. nr. 6af Navr by, Navr og 
matr. nr. 8p Navr By, Navr. 

Jagtretten tilkommer bortforpagter. 

Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt må hverken helt eller delvist videreforpagtes til andre. 

§ 2. 
Forpagtningsperioden 

Forpagtningsaftalen gælder fra den 01.01.2016 og er uopsigelig til den 01.01.2026. 
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§ 3.  
Forpagtningsafgiften 

Der er aftalt en fastafgift for forpagtningen der ikke reguleres i forpagtningsperioden. Forpagtningsafgiften for 
jorden er kr. 4.000,00 årligt, som betales hvert år den 1. januar. 

Ejendomsskatter af det forpagtede betales af bortforpagter 

Forpagter sørger selv for forsikring af afgrøder mv. 

§ 4.  
Sikkerhedsstillelse og transport 

Det er aftalt, at der ikke skal stilles sikkerhed for rettidig betaling af forpagtningsafgiften. 

§5. 
Adgangsret 

Bortforpagter eller dennes befuldmægtigede har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til de forpagtede area-
ler samt ret til at kræve alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af, hvorvidt forpagteren overholder sine for-
pligtelser, ligesom bortforpagteren er berettiget til at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. 

Den part, der ved en eventuel myndighedskontrol har rådighed over jorden, er forpligtet til at give den kontrolle-
rende myndighed adgang til arealet. Nægtes en kontrollerende myndighed adgang, kan det medføre bortfald af 
ansøgning om enkeltbetaling. Påføres en part tab som følge heraf er modparten erstatningspligtig. 

§ 6. 
Dyrkning af jorden 

Parterne har aftalt, at jorden kun må dyrkes konventionelt og til juletræer. 

Forpagteren overtager arealet som stubjord. 

Forpagteren afleverer arealet som sort jord. 

Bortforpagter erklærer, at der kan forekomme flyvehavre på ejendommen. 

Forpagter er forpligtet til at opretholde god landbrugs- og miljømæssig stand på de forpagtede arealer, ligesom 
forpagter forpligter sig til at anvende arealet på en måde, der sikrer, at omdriftsarealer ikke bliver registreret som 
permanent græs eller som naturareal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Følgende er aftalt vedrørende: 

Der må ikke udkøres affald m.v., jf, bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgø-
relsen) på arealet. 

Forpagteren skal dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødnings-
og renhedstilstand, således at jordens ydeevne ikke forringes. Forpagteren er derfor forpligtet til at bekæmpe 
flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og 
med god skik og brug. 

2. 
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Vedligeholdelse af hegn og beplantninger påhviler forpagteren. 

Der må ikke fjernes grus, sten, ler og lignende fra ejendommen, men forpagteren må anvende disse råmaterialer 
på ejendommen efter dennes behov, indenfor de rammer lovgivningen tillader. 

Forpagteren er gjort bekendt med og er indforstået med at respektere de på ejendommen hvilende servitutter og 
andre byrder, herunder hegns- og vejforpligte!ser. 

§7 
Støtteordninger 

Eksisterende miljøaftaler (MVJ/miljøordninger m.v.): 
Ved indgåelse af denne forpagtningskontrakt oplyser bortforpagter, at der ikke er indgået miljøaftaler om driften 
af ejendommens jordbrugsarealer feks aftaler om miljøvenlige foranstaltninger. 

Nye miljøaftaler: 
Forpagteren kar kun indgå nye miljøaftaler, såfremt bortforpagteren kan godkende dette. 

§8 
Forbehold 

Kontraktens parter tager forbehold for, at der i forpagtningsperioden kan indtræffe begivenheder, som ikke kunne 
forudses ved kontraktens indgåelse. Dette kan fx være væsentlige ændringer i de på ejendommen hvilende byr-
der eller andre ekstraordinære foranstaltninger herunder lovmæssige indgreb, som vil forrykke det økonomiske 
forhold mellem parterne væsentligt. 

Dette kan tillige være ændringer i Danmarks eller EU's regelsæt, der får den effekt, at den indgåede forpagt-
ningskontrakt får væsentligt ændrede økonomiske konsekvenser for en af parterne i forhold til de på tidspunktet 
for kontraktens indgåelse kendte forudsætninger. 

I sådanne tilfælde kan hver af parterne kræve genforhandling af forpagtningskontrakten i sin helhed, herunder 
ophævelse og forkortelse af kontrakten. Kan parterne ikke blive enige, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse 
med kontraktens § 13 om tvister. 

§ 9. 
Misligholdelse 

Misligholdelse vedrørende betaling: 
Såfremt forpagteren ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet på for-
faldsdagen, kan bortforpagter ophæve forpagtningsforholdet, hvis forpagteren ikke har berigtiget restancen se-
nest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til forpagteren. 

Bortforpagterens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at for-
pagtningsforholdet ophæves, hvis restancen ikke betales inden fristens udløb. 

Anden misligholdelse: 
Såfremt der foreligger anden misligholdelse, kan begge parter på samme måde ophæve forpagtningsforholdet, 
hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem. Hvis modparten 
ikke kan acceptere ophævelsen, skal han inden de 14 dage er udløbet gøre sine indsigelser gældende. Gør 
modparten indsigelser gældende, skal den ophævende part inden 4 uger fra indsigelsen er kommet frem, ind-
bringe sagen for voldgiftsretten, såfremt ophævelsen ønskes fastholdt. 

3. 
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Ophører forpagtningen i utide som følge af misligholdelse fra en parts side, er denne eller dennes bo forpligtet til 
at godtgøre modparten tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets afbrydelse. Modsat er modparten 
forpligtet til at afstå en eventuel vinding ved forpagtningsforholdets afbrydelse. 

§10. 
Tvister 

Såfremt der opstår uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i anledning af det i denne kontrakt om-
handlede forpagtningsforhold for eksempel om kontraktens rette forståelse, om misligholdelse og/eller om hvilke 
som helst andre spørgsmål, for eksempel offentlige indgreb, som har betydning for forpagtningsaftalen skal en 
sådan uenighed i første omfang søges løst ved mediation. 

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en mediator, udpeges en uddannet mediator af Dansk Landbrugs-
rådgivning, Landscentret, Afdelingen for landboret og udgifterne til mediationen deles ligeligt mellem parterne. 

Såfremt der ikke efter mediation er opnået enighed mellem parterne afgøres tvisten herefter ved Retten i Holste-
bro. 

§ 11. 
Tinglysning 

Parterne har aftalt, at kontrakten skal tinglyses. 

§12. 
Underskrift 

Holstebro, den 3o / / 2016 

Bortforpagter: 

W V  

Bent Frederiksen 

Holstebro, den / / 2016 

Forpagter; 

r' 
Georg Flæncf 

4_ 
Henning !Arsen 

/ 
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Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer-
Landsejerlav-
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

EJENDOM: 
Adresse: Vembvej 17 

7500 Holstebro 
Navr By, Navr 
0018d 
Navr By, Navr 
0008ag 
Navr By, Navr 
0006ah 
Navr By, Navr 
0008p 
Navr By, Navr 
00061 
Navr By, Navr 
0006af 
Alstrup By, Navr 
00031 

F RP AGT !GSVO NIT PA, (T 

BORTFORPAGTER: 
Bendt Frederiksen 
Kirkestræde 10, st. ty. 
7500 Holstebro 

CPR 230437**** 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af: 
CVR: 30597281 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet 
fremsendt fuldmagt. 

PÅTALEBERETTIGET: 

CPR: 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af 
CVR:  

Bendt Frederiksen 
Kirkestræde 10, st. ty. 
7500 Holstebro 
230437**** 

30597281 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet 
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fremsendt fuldmagt. 

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

 

FORPAGTER: 

Georg Pedersen Flæng 
Naurvej 25 
7500 Holstebro 

CPR: 191058**** 
Køberandel: 0/1 

FORPAGTER: 

Henning Larsen 
Kabbelejevej 6 
7500 Holstebro 

CPR: 140960**** 
Køberandel: 0/1 

PÅTALEBERETTIGET: 

Georg Pedersen Flæng 
Naurvej 25 
7500 Holstebro 

CPR: 191058.**** 

PÅTALEBERETTIGET: 

Henning Larsen 
Kabbelejevej 6 
7500 Holstebro 

CPR: 140960**** 

SERVITUT TEKST: 

EKSTRAKTUDSKRIFT AF  FORPAGTNINGSKONTRAKT 
J. nr. 12-15205 
Underskrevne (bortforpagter) 
Bent Frederiksen Kirkestræde 10, St. tv. 7500 Holstebro 
bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) 
LE Bukke I/S vi Georg Flæng Naurvej 25, Naur 7500 
Holstebro 
og 
Henning Larsen Kabbelejevej 6, Mejdal 7500 Holstebro 
CVR-nr. 3534 7798 
en del af landbrugsejendommen beliggende Vembvej 17, 
7500 Holstebro. 
Det forpagtede areal udgøres af matriklerne matr. nr. 6af Navr 
by, Navr og matr. nr. 8p Navr By, Navr. 
§ I. Forpagtningens omfang 
Forpagtningen omfatter et areal på 2,5582 ha. svarende til 
det samlede areal af matr. nr. 6sf Navr by, Navr og matr. nr. 
8p Navr By, Navr. 
Jagtretten tilkommer bortforpagter. 

0104.2016 1316;30 
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Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt må hverken helt 
eller delvist videreforpagtes til andre. 
§ 2. Forpagtningsperioden 
Forpagtningsaftalen gælder fra den 01.01 .2016 og er 
uopsigelig til den 01.01.2026. 
§ 3. Forpagtningsafgiften 
Der er aftalt en fastafgift for forpagtningen der ikke reguleres i 
forpagtningsperioden. Forpagtningsafgiften for jorden er kr. 
4.000,00 årligt, som betales hvert år den i. januar. 
Ejendomsskatter af det forpagtede betales af bortforpagter 

§ 4. Sikkerhedsstillelse og transport 

§ 5. Adgangsret 

§ 6. Dyrkning af jorden 

Forpagteren er gjort bekendt med og er indforstået med at 
respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre 
byrder, herunder hegns- og vejforpligtelser, 
§ 7 Støtteordninger 

§ 8 Forbehold 

§ 9. Misligholdelse 

§ 10. Tvister 

§ 11. Tinglysning 
Parterne har aftalt, at kontrakten skal tinglyses. 
§ 12. Underskrift 
Holstebro, den 30/1 2016 
Bortforpagter: 
Signeret Bent Frederiksen 
Holstebro, den 30/1 2016 
Forpagter: 
Signeret Georg Flæng og signeret Henning Larsen 

FØLGENDE HÆFTELSER 
RESPEKTERES: 
Dato/løbenummer: 09.07.2002-8635-60 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 40.400 EUR 
Kreditor: DLR Kredit AIS 

Dato/løbenummer: 08.04.2005-6789-60 
Dokumenttype: Realkreditpantebrev 
Hovedstol: 300.000 DKK 
Kreditor: DLR Kredit AIS 

FØLGENDE SERVITUTTER 
RESPEKTERES: 

01.04.2016 13:16:30 
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Servitutter tinglyst til og med 18.08.2009 respekteres. 

ERKLÆRINGER: 

Landbrug tilladelse til forpagtning ufornøden Ejer og 
forpagter (lejer eller bruger) erklærer begge, at tilladelse til 
forpagtningen ikke kræves, jf. landbrugslovens § 27, stk. I 
og 28, stk. 1, 

BILAG: 
Bilagsreference: fi a02a7e-9bdb-494f-9eb4-73ad aef8f288 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse at bilag: 15205 ekstraktudskrifi at forpagtningskontrakt 

Bilagsreference: b4d7 bd94-a21 b-4caa-b394-2ea7c93a07 a5 
Bilag referencekode: GML-dokument med koordinater til servitutter og bygning på 

 

lejet grund. 
Beskrivelse af bilag: 15205 GML til 

Bilagsreference: c992 1440-4dc0-4782-83ad-5 1 0f976 I Ofac 
Bilag referencekode: Andet. 
Beskrivelse af bilag: 15205 rids forpagtningskontrakt 

Nedenstående anmelclrop/ysn/nger underskrives alene af 
anmelder. 

ANMELDER: 

ADVOKATERNE NUPARK I/S 

Nupark 45 
7500 Holstebro 

CVR: 30597281 

Kontaktoplysninger: 

Anmelders sagsnummer: 

Anne-Lise Lauritsen, 
96119494 
tlr©advokaternenupark.dk 

15205 

TINGLYSNINGSAFGIFT: 
Afgift: 1.660 DKK 

Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK 

S TOR 1Ç U I'! DE MM ER: 
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30597281 
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. 

RESULTAT AF 
T11GLYS1411kIG 

EJENDOM 
Adresse: Vembvej 17 

 

7500 Holstebro 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0018d 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008a9 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0006ah 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 0008p 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00061 
Landsejerlav: Navr By, Navr 
Matrikelnummer: 00D6af 
Landsejerlav: Alstrup By, Navr 
Matrikelnummer: 00031 

STATUS: 
Tinglyst 

---------

 

TINGLYSNINGSDATO: 
01.04.2016 09:44:07 

DOKUMENTTYPE: 

Forpagtningskontrakt 

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

 

DATO/LØBENUMMER: 
01.04.2016-1007181594 
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Holstebro og Om egns Fiskeri.forening 

Aftale om Liskere(ttbeder 

Mellem Holstebro og Omegns Fiskeriforening og undertegnede lodsejer Bent Frederiksen indgås hermed aftale om fiskesettigliederne på 
ejendommen, der er beliggende 

piadressen-  Vcmbvgj 17.Nave,m 7500 Holstebro 

Ejendommen omfatter følgende manikel numre: 

I8D Navr . Ngyr med JQ meter å bred langs toråen__ - - 

Aftalen omfatter tilladelse til almindeligt lystfiskeri med stang for Holstebro og Omegns Fiskeriforenings medlemmer og kortløsere. Al 
færdsel over parcellen skal ske, så afgrøder ikke beal.adigcs eller besætning generes 

Aftalen indebærer, at foreningen i skel, som skærer å bredden, kan opsarue skilt, der angiver, al foreningen bar fiskeret på den pågældende 
parcel. 

Aftalen omfatter tilladelse til Holstebro og Omegns Fiskerifot-ening tit elektrofiskeri til opfiskning afmct&rfisk til atjygning, så yngico 
udklækkes og opforrneres til senere udsætning i Slorisystemel Elektrofiskeriet finder normalt sted hvert år i newember/dreember måned. 
Elfitkeriet finder sted efter tilladelse fra det stedlige fiskeriinspektorat i Nykøbing Mors under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som også 
jævnligt kommer på uanmeldte kontrolbesøg. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fastlægger efter rådgivning fra DTU Aqua, de mængder af 
rogn, der skal indtager til Uækiiing. 

Begge typer af fiskeri er Underlagt de reajer, som til enhver tid er opstiflctafFiskermsinistcrier eller institutioner, som er bemyndiger  af  ministeriet til 
al udarbejde regler og vejledninger een fsl.zenel 

Udlejeren erklærer ar fiskevandct ikke er udlejer til anden side. 

I tilfælde afsaig forpligter ejeren sig til at oplyse købes'en om nærværende aftale. 

Aftalen er gældende indtil 31.deizmber 201 I, jævisfor reglerne i len-1ckeisdtgrettse ar. 978 af 26. september 2008. Såfremt aftalen ved udløb ikke er 
opsag med 3 måneders varsel af en af parterne I tætler aftalen Lrfuraratret indtil den opsiger af en afpsrtcntc med 3 måneders varsel til udgangen af 
et kalenderår. 

Som modydelse for den opnåede fiskeret er fastat følgende vederlag: 

Lodsejer og ægtefælle indbydes ni den årlige lodsejcrfest 

51 Leje for almindeligt I ifrskezi Ovetfots til hankkonto hvert år i apriL Lejen er aftalt til kr300 pr. lobende mne*er, og omfatter 184) meter 
I bred. Lejen pr. løbende meter vil til enhver tid svaje til den leje som øvrige lodsejere lange Storåen modtager fin Holstebro og Omegns 
Fiskeriforan ing. 

Denne aftale om fiskerettigheder kast tinglyses som byrde på ejendommen. Med hensyn til pantegæld, servitulierog andre byrder henvises til 
ejendommens blad i tingbogcn. 

Aftalen er indgået den 2ô Lf/ 

Lodsejer 

Navn: Bent Frederiksen 

Gårdens navn: 

Mressc: Kirkcstrædc 10 st. sv., 7500 holstebro 

Telefon: 2 I '1 / I,O 3  / 

HolstebmÔg 

Telefon: + 45 97 4022 79 Jimmy Kline e-maih:jimmy.kaehne@tdcadsldk 

Uhresevej 47, Meda15  7500 Holstebi 
www.ho(-ætoraa .dle 
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Advokatfirmaet 
Allan B. Møller og Asger Toft 
Nørregade 581, 7500 Holstebro 
Tlf. 9742 3733 
J.nr. 12993 AM/hn 

LEJEKONTRAK T 

Mellem Undertegnede Bent Frederiksen 

Vembj 

7500 Holstebro 

som udlejer 

og medundertegne Jørgen Kr$stian Riis Pedersen 

riegsvej '112, 

700 Holstebro 

som lejer 
- 

er Indgået følgende lejekontrakt. 

§ 1. Beskrivej.se & det lejede. 

Leje af et areal af den mig tilhørende tandsbrugaejsndom Vernbvej 17, 7500 HoIst .. bro, matrnr. 6 L Atstnp, Naur, m.fl.

 

131 



Arealet er udgør dels i 34 tdr. Jord, der ikke er særskilt matrikuleret, men udgør en 

del af matr.nr. 8 P Naur by, Naur, jfr. vedlagte,  kopi af matrikelkort og tegning (del 1) 

Jorden er beliggende øst for ejendommen, og dels yderligere leje af 134 tdr, jord 
med ret til vandløb Naur Bæk (del 2), som skitseret på vedhæftede tegning. 

2. Ikrafttræden og varighed. 

Aftalen løber i en periode på 30 år at regne fra den 1. oktober 2009 tit 1. oktober 

2039, hvor den ophører uden opsigelse. 

*3- Leje og lejeregulering. 

Lejen for den omhandlede periode i alt kr. 27.500,00 er betalt ved Iejemälets Indgå-
else. 

§ 4. Lejerens ret til forandringer af det lejede. 

Lejeren skal have ret til at etablere strøm til Indhegning, ligesom udlejer har givet le-
jer tilladelse til at der på det lejede må opføres et hus til heste. 

Såfremt der skal indhentes tilladelse til opførelse af et sådant hus, foretages dette af 

lejeren for lejerens regning. 

5. Jagtret. 

Der tillægges. lejeren jagtret på det areal der er markeret på vedhæftede, samt på 

yderligere udlejer tilhørende jord, således et jagtretten i alt omfatter 13 tdr jord ud al 

den udlejeren tilhørende landbrugsejendom. Lejeren her ret tit at videreoverdrage 

denne jagtret tit dennes sønner. 
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•1 

. ForgbsreL 

Måtte det gennem lovgivningen på et tidspunkt blive tilladt at foretage udstykning at 
de omhandlede arealer fra tandsbrugsejendommen1  således at arealet kan sælges i 
fri handel, tillægges der lejeren og dennes sønner en forkøbsret til de I 6 tdr. jord 
(det 1) en pris derefter aftale mellem parterne eraftaft til i alt kr. 60.00000. 

Den pr. 1. oktober 2009 betalte leje modregnes forholdsvis i den købspris parterne 
har aftalt, således at restkebesummen når og hvis det bliver muligt at udstykke par 
cellen er kr. 32.500,00. 

§ 18. Lejekontraktens tinglysning. 

Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade 
sit eget eksemplar at lejekontrakten tinglyse på ejendommen. Lejekontrakten re-
speltererde pantehæftelser og servitutter og andre ejendomsbyrder, der er tinglyst 
på ejendommen. 

Aflysning ar lejekontrakten kan finde sted ved lejemålets ophør den 1. oktober 2039. 
Aflysning finder i øvrigt sted efter dansk rate almindelige re1er. 

Holstebro, den oktober 2009 Holstebro, den3 I oktober 2009 

Som udlejer Som lejer: 

Side 3 af 3 
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Den 25. april 2022 

d l re,  kred it 
Sendes pr. e-mail: lb@advokathusef.dk 

DLR Kredit A/S I CVR-nr, 25781309 

Ny-psgade 21 1 1780 København V 
Tlf. 70 10 00 90 l dlr@dlr.dk 

www.dftdk 

Advokathuset Funch & Nielsen 
Toldbodgade 4 
7700 Thisted 

att. Lone Berg 

Vores ret.: 
RHP/Kirsten Bjørkman 
Tlf.: 33 42 07 77 (direkte) 
E-mail: kib@dlr.dk 

Deres ret.: 
02-121 596tva/LB 

Vedr.: DLR Kredit sag nr. E 21.794 
Ejendommen mat r. nr. 61 Navr By, Navr m.fl., beliggende Vembvej 17, 7500 
Holstebro, tilhørende boet efter Bendt Frederiksen 

Efter aftale fremsendes vedlagt opgørelse over DLR Kredits tilgodehavende pr. 
den 15. juni 2022, idet vi har noteret os, at tvangsauktionen er blevet omberam-
met til denne dato. 

Såfremt auktionen tilbagekaldes, skal vi anmode om at blive orienteret herom. 

DLR Kredits terminsydelser på 4-terminerslån forfalder den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10. 
eller den 1.3., 1.6., 1.9. og 1.12. og er beregnet kvartårligt til henholdsvis 1.2., 1.5., 
1.8. og 1.11.eller 1.4., 1.7., 1.10. og 1.1. 

Morarenter beregnes med 18% p.a. regnet fra sidste rettidige betalingsdag og 
indtil betaling finder sted. Morarenter er indbefattet i de anførte restancer. Ved 
indbetaling af forfaldne ydelser efter opgørelsesdatoen, tillægges yderligere mo-
rarenter, som opkræves sammen med efterfølgende terminsopkrævning. 

Den anførte, seneste noterede børskurs, henviser til seneste noterede kurs forud 
for udskrivningstidspunktet. Den anførte kurs er alene til orientering. 

Det SKAL at salgsopstillingen fremgå, såfremt der er tale om INKONVERTERBARE 
LÅN (fremgår af opgørelsen). 

Det bemærkes, at DLR Kredits lån forfalder til indfrielse ved tvangsauktionen, og 
lånet/lånene alene kan forblive indestående, såfremt DLR Kredit kan bevilge 
gældsovertagelse til auktionskøberen. 

Fordringert/erne forudsælies anføri i kolonne 1 og 4 i salgsopstillingen. 

Med venlig hilsen 
DIR Kredit 
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Opgørelse over DLRs tilgodehavende 
Pr. 15. juni 2022 

Ad sagnr E 21794 Ejendom nr. 
Ejd.mtr,nr 61 Navr By, Navr mfl. 
Beliggende Vembvej 17, 7500 Holstebro 

DLRs reference 

Særlige engagementer og Inkasso/kib 

E-mail jur'majld1r,dk 

Udskrevet 25. april 2022 

Lånenr. Hovedstol Nom.rt. Konverterbar serie Obligationslån 
21 300.000,00 5,0000Z43,s,0A 2038 Annuitetslån 

Seneste noterede børskurs: 116,7500 

Obl. restgæld pr. 01.06.2022 

Refusion af rente i 16 dage 

Refusion af bidrag i 16 dage 

Ydelse Pr. 01.06.2022 

Restancer pr, 01.03.2022 

Restancer pr. 01.12.2021 

Kr. 199.703,28 

Kr. -444,88 
Kr. -l2532 

 

Kr. 5.958,76 

 

Kr. 6.192,20 

Kr. 6.470,53 

Kr. 199.133,08 

Kr. 5.958,76 

Kr. 12.662,73 

Ialt Kr, 217.754,57 

Næste ord. ydelse pr. 01.09.2022 Kr. 5.949,20 

* ** * * * * x 

Lånenr. Hovedstol Nom.rt. Inkonverterbar serie Rentetilpasningslån 
62 40.400,00 * RT1ån F5-27E .J Annuitetslån 

Seneste noterede børskurs: 101,527 

EURO-kurs ved omregning : 744,020 

Obligationsrestgæld kr. 119.286,49 

Kontantrestgæld pr. 01.06.2022 Kr. 123.132,11 10 
Refusion af rente i 16 dage Kr. -7,66 
Refusion af bidrag i 16 dage Kr, -62,64 Kr. 

Ydelse pr. 01.06.2022 Kr, 3 618 39 V. 

Kontant rente 

1384 

123. 061 ,81 

3.618,39 

Restancer Pr. 01.03.2022 Kr. 3.760,29 
Restancer pr. 01.12.2021 Kr. c4.067,35 Kr, 7.827,64 

Kræves indfriet ved ejerskifte Ialt Kr. 134.507,84 

Næste ord, ydelse pr. 01.09.2022 Kr. 3.609,76 

* Lånet er sammensat af flere forskellige obligationsserier som kan have 
forskellig nominel rente 

5 5*5** *5 

fortsættes på side 2 
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Opgørelse over DLRs tiIgodehvende 
Pr. 15. juni 2022 

Ad sagnr E 21794 Ejendom nr. i 

Ejd.matr.nr 61 Na vr By, Navr mfl. 
Beliggende Vembvej 17, 7500 Holstebro 

DLRs reference 

Særlige engagementer og Inkasso/kab 

E-mail: jurmai1d1r.dk 

fortsat fra side i 

Udskrevet: 25. april 2022 

DLRs totale tilgodehavende andrager Kr. 352.262,11 

Med venlig hilsen 

DLR Kredit 
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cl 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag dannet 5/5 2022 

Vembvej 17, 7500 Holstebro 
Ejendommens adresse: .................................................................... Vembvej 17, 7500 Holstebro 

 

Ejendomsnummer:. . . ............................................................................................. 008903 

Kommune: ............................................................................................. Holstebro Kommune 

Ejerforhold: ........................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 

 

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... i 38 m2 

Anvendelse: .......................................... ....................................... Stuehus til landbrugsejendom 

 

Antalværelser: ............................................................................................................. 3 

 

Antal matrikelnumre: ...................................................................................................... 7 

 

Antalbygninger: ........................................................................................................... 5 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 31 Alstrup By, Navr 

Matr.nr. i 8d Navr By, Navr 

Matr.nr. 6af Navr By, Navr 

Matr.nr. 5ah Navr By, Navr 

Matr.nr. 61 Navr By, Navr 

Matr.nr. Bag Navr By, Navr 

Matr.nr. 8p Navr By, Navr 

OBS, Ejendomsdatarapporten understøtter pi 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 at ejendomsdatarapporten. Indtil dette er afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på nr ps/i 

vwivurc1erin,gsotaLen.dk/, såfremt disse er blevet frigivet 
af Vurderingsstyrelsen. Læs mere om processen på hrtns I! 

u 'tnrra bcve,'. 

ER HVER VS STYRELSEN Rapport-ID: e1d99760-5619-4b02-al8ct-b3628d888773 139 



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

Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsestorretningen. Størrelsen at disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapport en, 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, bar 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 i. og 2. halvår kan det 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. 5. maj 2022 

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

Forfalden gæld i alt ................................................................................... 1.429,23 kr 

Gælden er opgjort pr. ..................................... .......................................... I 5-06-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................1 5-06-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................... .......... 1401,23 kr 

Beløb................................................................................................... 1.401,23 kir 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-02-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

Gæld vedrørende ........................................................... ................................ Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .................... .......... .... ..... ......................... 28,00 kr 

Beløb........................................................................................................ 560 kr 

Forfaldsdato.............................................................. ... ......................... 15-06-2022 

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

 

Beløb................ ...................................................................................... 22,40 kr 

Forfaldsdato............................................................. ............................. 01-05-2022 

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

Side 2 at 2 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Vembvej 17 

7500 Holstebro 

Bilag dannet 5/5 2022 
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0 
EJENDOMS 

Ordforklaring ejendomsoplysninger 

DATA Forfalden gæld til kommunen for ejendommen RAPPORT "Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortnnsberettiget 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 fortnnsberettiget betyder, at gælden hæfter på 

Vembvej 17 den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til fly ejer. Fortrinsretten 

7500 Holstebro fremgår at Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 

Bilag dannet 5/5 2022 udspeciticenng at hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

141 
Side 3 at 2 



KØB ERVEJLEDNING = TVANGSAUKTION OVER 

FAST EJENDOM 

i. Sa1gsopti1tling 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. 

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet. 

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

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

2 Købesummen 

Den samlede købesum består 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 Budgivningen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. 

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

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

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

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion 
er bindende. 

Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion. 

4 Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

€ dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) 
1/ at de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 
størstebeløbet 
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I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at 
man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat efter 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 ti! 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

t kontanter 
bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) 
advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) 

€ "Den lille sikkerhed" kan stilles ved MobilePay 

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 

på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, 
skal man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5 Nyauktfoiii 

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør 
normalt op til 10.000 kr. 

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er 
en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke 
afholdes. 

6 Råderet over ejendommen 

En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes fly auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har 
været afholdt. 

En køber skaf forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 

7 Aunske 

Via www.tinqlysninq.dk kan køber selv oprette et auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra 
samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har 
beløb til gode ud over auktionsbuddet det, der kaldes størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må 
indeholde oplysninger om personnumre. 
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Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et 
transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal 
også vedhæftes sammen med de andre dokumenter. 

Køber skaf selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt efter delvist udækkede hæftelser. 

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsioven og SKAT.dk - 

tinglysningsafg iftsvejfedningen. 
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BEK nr. 652 af 15/12/1978 Justitsministeriet 

Bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 488 af 2. oktober 1978, 
fastsættes: 

§ L Tvangsauktion over fast ejendom skal afholdes på justitsministeriets tvangsauktionsvilkår, 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) 

I. 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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BEK nr. 652 af 15/12/1978 Justitsministeriet 

3.Servitutter m. 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 fly 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 bud 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 udbetalt. 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 indfrielsesvilkår 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. 

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 forholdsmæssigt. Er auktionen rekvireret af et kon-
kursbo eller et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, betales dog altid fuldt rekvirent salær. c. 
Ejendomsskatterestancer. 

d. Brandforsikringsbidrag. e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. f. Spildevands- og kloakbidrag. 

g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene vandforsyningsanlæg. 

b. 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, brandsikringslovgiv-
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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G. 

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.B. 

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. 

8 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 (misligholdelsesauktion) 
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for køberens risiko, således at køberen skal tilsvare, hvad der måtte bydes mindre på den ny auk-
tion, uden at have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at kræve misligholdelsesauktion 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 misligholdelsesauktion, 

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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Ee' rern1ntteret 
Land b r u g ss tyre Isen 

Dato: ]9. december2018 
Ref.: ANNJEN 

Endelig a dkom stp lancib rugsejencionmie erhvervet p 20  tvangsauktion 
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom på tvangsauktion er landbrugslovens regler gældende. 

Efter tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9, skal du som køber tage skøde på ejendommen inden I år efter auktionen. 

Tvangsionvillår 

9. Auktionsskøde 
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er op1'Idt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til 
ham. Køberen skal læ e skøde å cendommcn inden i år efter auktionen. 

Når du køber en landbrugsejendom på tvangsauktion, skal du yderligere "ære opmærksom på, at landbrugslovens 
regler gælder. 

Er du almindelig køber: 
Såfremt du ikke er en ufvldestgjort pant- eller udlægshaver' gælder landbrugslovens almindelige erhvervelsesbe-
tingelser. 

Det følger aflandbrugslovens2  § 40, stk. i: 

§ 40. Tilladelse eller dispensation til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone eller til forpagt-
ning af en landbrugsejendom skal søges inden 4  uger efter, at der er indgået aftale om køb eller forpagtning, 
medmindre ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter ansøgning i det enkelte tilfælde beslutter at for-
længe fristen. 

Køb såvel på frivillig auktion som på tvangsauktion er omfattet af hovedreglen i landbrugslovens § 40, hvilken gi-
'er (lig en 4-ugers frist efter tidspunktet for hammerslaget til at søge om tilladelse til erhvervelse aflandbrugse-

jendommen. 

Dette gør du ved at udfylde et erklæringsskema, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, lbst.dk. 
Her skal du som erhverver erklære at ville opfylde den ;o årige bopælspligt inden 6 måneder fra erhvervelsen, 
hvilket er tidspunktet for hammerslaget. 

Ved personers erhvervelse, kan bopælspligten opfyldes ved, at erhververen tager fast bopæl på den pågældende 
landbrugsejendom eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen eller dennes ægtefælle eller samlever 
ejer eller er medejer af3. 

Bopælspligten kan også opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller 
på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af, I dette tilfælde skal der medsendes en 
kopi af lejekontrakten eller anden aftale om fast bopæl på den pågældende ejendom. Aftalen skal være underskre-
vet af begge parter. 

Definition ufyldestgjort panthaver: En Pant- eller udlægshaver i fast ejendom, der overtager ejendommen på tvangsauktion 
for et bud, som ikke dækker hans fordring fuldt ud. 

Lovbekendtgørelse ur. 27 af4. januar 2017 aflov om landbrugsejendomme. 
Jf. landbrugslovens § 8, stk. i. 

4 Jf land brugslovens § 8, stk. 2. 
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Ved virksomheders erhvervelse,-- kan bopælspligten kun opfyldes ved udlejning. l-cr skal lejer tage fast bopæl på 
landbrugsejendommen eller en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer. 

Du skal søge Landbrugsstyrelsen om dispensation fra bopælspligten, hvis det ikke er muligt at opfylde den i fidel. 

Der skal tinglyses endelig adkomst på landbrugsejendommen, inden i år efter at der er indgået bindende aftale 
om erhvervelsen7. 

Vi kan give dig el afhændelsespåbud 
Hvis du ikke søger om tilladelse til at erhverve adkomst på landbrugsejendommen inden I uger efter,  tidspunktet 
for hammerslaget, kan vi give dig et afhændelsespåhud, fordi du ikke opfylder landbrugslovens betingelser for at 
eje landbrugsejendomnien8. 

Er du ufy1dcrtgjort pant- eller udiæg;haver': 
I Nis du er en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver, er du omfattet af en undtagelsesbesternrn5 fra hovedreg-

 

lerne om, at man skal søge om tilladelse til adkomst inden 4  uger efter tidspunktet for hammerslaget og tinglys-
ning af endelig adkomst i år herefter. 

Det følger aflandbrugsloveiis9 § 42: 

§ 42. En landbrugsejendom i landzone, der er overtaget på auktion eller ti] brugeligt pant, skal inden i år fra 
overtaelsesdaensækes til en person, en fond eller et selskab m.v. i overensstemmelse med lovens regler, 
medmindre erhververen selv opfylder betingelserne for at erhverve adkomst på ejendommen eller brugspante-
forholdet ophører. Miljø- og fødevareministeren kan dog forlænge fristen. 

Karnov kommentar (237) ti] § 42: 
Selv om det ikke fremgår af ordlyden, gælder bestemmelsen alene tvangsauktion, hvor erhvervei'en er en ufyl-

 

destgjort pant- eller udlægshaver. Andre tvangsauktiunserhververe samt erhververe ved frivillig auktion om-
fattes af landbrugslovens § 40. Se kommentaren side 732 ff. 

Landbrugslovscirkulære nr. 114 af ii. juli 1995 

§ 98, Bestemmelsen i lovens § 25 [nuværende § 42] om overtagelse ved auktion gælder alene tvangsauktion og 
omfatter alene erhvcrvcre, der er ufyldestgjorte pant- eller ud]ægshavere, saml panthavere, der tager den pant-
satte ejendom ti] brugelighed. 
Stk. 2. Der kan normalt meddeles op til i års forlængelse ud over den i lovens § 25 fastsatte frist på i år, når 
forholdene taler for det. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges yderligere. 

Landbrugslovens § 42 gælder derfor alene for erhvervelser på tvangsauktion, og er alene gældende for ufyldest-
gjorte pant- eller udlægshavere i ejendommen, 

Du har derfor, som en ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, i år fra tidspunktet for hammerslaget til at videre-
sælge landbrugsejendommen eller til selv al' få tinglyst endelig adkomst på landbrugsejendomn-jcii 

Udgangspunktet er derfor, at hvis du ikke kan videresælge landbrugsejendommen inden for det år, som land-

 

brugslovens § 42 giver dig som ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, da må du sikre endelig adkomst på ejen-
dommen . 

Hvis der foreligger særlige forhold kan denne frist på i år dog forlængesbo 

5 if. landbrugslovens §§ 20-21. 
6 Jf. regelhekendigerelsens § 9, stk. 2 (Bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 afbekmdtggrelse om reglerne i lov om 
landbrugsejendomme). 
7 Jf. landbrugslovens § 43. 
8 Jf, landbrugslovens § 4], stk. i. 
' Lovbekendtgørelse nr. 27 af4. januar 2017 at tov cm landbrugsejendomme. 

Jf. landbrugslovens § 42, sidste pkt. 

3,,j iluziinj: i8-( —ÖCbO2 b 
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I vis du vi] søge om fiistforingelse, skal du fremsende oplysninger om, hvilke salgsbestræbe]. der har været fol-] an dbru gsejen dommen, herunder prisudviklingen i salgsperioden. hvor mange interesserede købere, der harvæ-ret, om der er skiftel mægler undervejs osv. Ud fra de fremsendte oplysninger vil Ni foretage en konkret vurdering a1 hvorvidt der kan gives en fristforLænge]se. 

Har du pçrgsmåJ? 
Du er velkommen til at kontakte Landbrugsstvrclsen på tlf. 3395 8o 00 eller landbru sloven , lbst.dk hvis du har spørgsmål i forbindelse med et køb af en landbrugsejendom på tvangsauktion. 

Med venlig hilsen 

f. Palle Graversgaard 
Enhedschef 

Jordfordeling & Landbrugslov 
Landbrugsstyrelsen 

Ann Raundrup Jensen 
Fuldmægtig 

Jordfordeling & Landbrugslov 
Landbrugsstyrelsen 

.uiflahiurnrner: 28-e40-oÜo2]2 
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