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ADVOKATHU
S Salgsopstilling 

Toidbodgade 4, 7700 Thisted tlf. 96172582 

(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejde! af 
Advokatrådet og Dansk ejen dornsmæglerforen ing 

J.NR. 02-124509/LB AS 191/2022 

Ejendommens matr.nr.: i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

beliggende: Fiydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 

Tilhørende: Marias Boliger ApS 

boende: østertorv 7B, 7800 Skive 

Auktionstidspunkt: Tirsdag den 4.  oktober 2022 kl. ii:oo 

Auktionssted: Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted 

Rekvirent, hæftelses nr.: DLR Kredit AIS - hæftelse i 

Ved advokat: Henrik Tinggaard 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: beboelsesejendom 

Ejendomsværdi pr.: 01-10-2021, kr. 780.000,00 heraf grundværdi: kr. 152.500,00 

Vurdering i h.t. 
Retsplejelovens § 562: 

Areal ifølge tingbogen: 790 m2 heraf vej: o ru2 

Forsikringsforhold: 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 2022 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 
andrager og omfatter: kr. 4.791,21 

Forslag til særlige 
vilkår ifølge auktions-

 

vilkårenes pkt 10 og ii. 

Skal der betales moms af budsummen: Ja Nej 

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

Se beskrivelse næste side. 

Fremvisning af huset finder sted den 28-09-2022 kl. 11:00. Tilmelding nødvendig senest dagen før 
på tlf. 96172582 eller mail: LB@advokathuset.dk Er der ingen tilmeldte vil der ikke være 
fremvisning. 

Iflg. BBR er der påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes separatkloakering senest den 19.12.2022. Udgiften 
hertil skal afholdes af auktionskøber. 

Lejemål: Ejendommen er udlejet - lejekontrakt er vedhæftet salgsopstillingen 

Byrder og servitutter Se vedhæftede tingbogsattest 
(Evt, henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Sagsnr.: 02-124509/LB 

,%~~ 
ADVOKATHUS ET 

FUNCH \':1 S}N 

BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 
Frydsbrøndvej 7 

En auktionskøber bør være opmærksom på, at denne indtræder i den nuværende 
ejers forpligtelser og rettigheder overfor ejendommens lejere. Der er indbetalt de-
positum kr. 21.000,00. 

Beboelsesejendom opført i mursten i mursten i 1947 med til-/ombygning i 1993. Tagdækning er 
tegl. Bebygget areal iflg. BBR er på 89 M2 med udnyttet tagetage på 27 M2. Kælder på 69 M2. 

Ejendommen indeholder entre/mellemgang med trappe til i. sal og med nedgang til kælder, ba-
deværelse med brusehjørne, dejlig lys stue med åben forbindelse til køkkenet, der er med mørke 
elementer. Fra stuen er der udgang til en dejlig udestue og derfra til en overdækket terrasse og 
med udgang til haven. i. sal er indrettet med repos, et værelse samt et stort værelse. 

Kælderen, der ikke er registreret i BBR som beboelse, indeholder disp.rum med plads til vaske-
maskine, badeværelse med brusehjørne samt 2 værelser. 

Ejendommen fremtræder i pæne lyse farver. Der er skimmelsvamp forskellige steder i huset, 
som skal udbedres. 

Herudover er der en garage og et udhus med adgang til haven bag huset. 

Ejendommen opvarmes iflg. BBR med olie, og der står en olietank i garagen. Tanken anvendes 
ikke, idet lejerne har installeret brændeovn/pilleovn i stuen, som de anvender til opvarmning. 

I haven er der to drivhuse samt en fuglevoliere med tilhørende skur, ligesom der er opført et 
"udhus" i træ med plasttag og åben ud mod haven. 

Lejerne oplyste ved besigtigelsen, at samtlige hårdehvidevarer, to opsamlingsbeholdere til regn-
vand og den i stuen værende brændeovn/pilleovn tilhører dem. 

Der er alment vandforsyningsanlæg og der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Iflg. 
BBR er der påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes separatkloakering senest d. 19.12.2022. 
Udgiften hertil skal afholdes af ny ejer. 

Thisted afdeling: Toidbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. 97923333 
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Prioritetsopgørelse 
PANT- OG UDLÆGSHAVERE 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, 
nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. 
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 

i. Fordring 
opgjort pr. 
auktionsdato 

2. Restgæld 
på hæftelser, der 
kan forventes 
overtaget med tillæg 
sfuforfaldne renter forventes overtaget.

 

3. Restancer 
og evt, 
eierskifteafdrag p 
hæftelser, der kan 

4. Hæftelser 
der kræves indfriet. 

    

Transport 

Hæftelse nr. i: Pantebrev. 

DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København 
480.333,46 0,00 0,00 480.333,46 

V, CVR 25781309. 

    

Opr. kr. 520.000,00. 

    

Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. 

    

Lånet forfalder til indfrielse v. tvangsauktion. 

    

Kursrisiko påhviler auktionskøber. 

    

Der er kautionist på lånet. 

    

i altved 
budsum kr. 

480.333,46 0,00 0,00 480.333,46 

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

ialt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

i alt ved 

        

budsum kr. 

    

Hæftelse nr.: 

    

Transport i alt ved 
budsum kr. 

480.333,46 0,00 0,00 480.333,46 



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

opgjort pr. 
auktionsdagen 

på hæftelser, der 
kan forventes 

og evt, 
ejersldfteafdrag  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. 

    

Transport 474.281,46 0,00 0,00 474.281,46 

Hæftelse nr. 2: Udlæg. 4.015,44 0,00 0,00 4.015,44 
Goenergi A/S, Ndr Ringvej 4,  690 Ringkøbing, 

    

CVR 36031204. 

    

Opr. kr. 12.538,00. 

    

i alt ved 478.296,90 0,00 0,00 478.296,90 
budsum 

    

A. Total kr. 478.296,90 0,00 0,00 478.296,90 

B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: 64.543,84 

Heraf kontant at betale inden 4  uger: 43.543,84 

Gæld, der kan overtages 

(størstebeløbet - kontantbeløbet): (depositum) 21.000,00 

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 

a. rekvirentens udlægs- og 

     

auktionsomkostninger 

  

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
(salærer og gebyrer m.v.) kr. 27.670,00 

   

b. rettighedshavernes 

  

5. vandafgifter kr. 0,00 
modesalærer mv. kr. 1.250,00 

      

6. brandforsikringsbidrag kr. 4.000,00 
De under a og b nævnte beløb er 

  

(anslået) 

  

anslået ud fra det under 

     

sikkerhedsstillelsen anførte auk- 

  

7. krav i h.t. leje- eller 

  

tionsbud ,jfr. nedenfor. 

  

brandsikringslovgivningen kr. 21.000,00 
c. restancer vedrørende: 

        

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

i. ejendomsskatter kr. 9.623,84 

      

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

  

3.kloakbidrag m.v. kr. 0,00 io.administrationsregnskab kr. 

 

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

 

Ved et auktionsbud på kr. 780.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7  kr. 486.000,00. 

/ 
ADVOKATHUSET 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den o6. september 2022 af  L I i 5 N F 1SF 5j 
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J.nr.: 124509/LB Ejendommen: Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 

OPGØRELSE 
ADVOKATHUSET t 

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

kr. 780.000,00 (vurderingen) 

Rekvirentens inkasso-, udlægs- og auktionsomkostninger: 

Inkassoomkostninger kr. 1.625,00 

Fogedgebyr kr. 750,00 

Tilkendt mødesalær i fogedretten kr. 500,00 

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. 18.562,50 

I alt kr. 27.670,00 

Størstebeløbet: 

Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger kr. 27.670,00 

Rettighedshavernes mødesalær kr. 1.250,00 

Ejendomsskatter kr. 9.623,84 

Brandforsikring kr. 4.000,00 

Depositum indbetalt af lejer (overtages) kr. 21.000,00 

Befordring panthavere (anslået) kr. 1.000,00 

STØRSTEBELØB IALT kr. 64.543,84 

Bereonina afrekvirentsalær: 

Kontantværdi (vurdering) kr. 780.000,00 

25% tillæg kr. 195.000,00 

beregningsgrundlag kr. 975.000,00 

0,6% af beregningsgrundlag kr. 5.850,00 

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

 

kr. 14.850,00 

"+ 25 % moms kr. 3.712,50 

Rekvirentsalær kr. 18.562,50 
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ADVOKATHUSET
 

• Ii 

Sikkerhedsstillelse: 

Størstebeløb kr. 64.543,84 

1/4 af de hæftelser der kan kræves indfriet kr. 119.574,23 

Teknisk friværdi kr. 301.425,78 

I alt kr. 485.543,85 

Afrundet til kr. 486.000,00 

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

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

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

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

ejendomsværdi eller købesum 
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TILLÆG TIL SALGSOPSTILLING 

De angivne oplysninger i beskrivelsen af ejendommen er givet dels på baggrund af en visuel 
besigtigelse (ikke sagkyndig) af ejendommen, og dels på baggrund 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 forudgå ende 
henvendelse til rekvirenten, selv af besigtige ejendommen. 

Beskrivelse 

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

Generelle forbehold 

Auktionskøber kan ikke uden videre påregne at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne. Evt. 
liebhavere (en køber, der ikke har pant i ejendommen) eller efterstående panthavere anmodes om at rette 
forudgående henvendelse til kreditforeningen for at opnå tilkendegivelse om, hvor vidt gældsovertagelse 
vil kunne opnås. Et selskab (ApS eller A/S) må forudse krav om supplerende personlig hæftelse. 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 indfrielses-,ilkår. Såfremt restancerne betales til 
realkreditinstitutterne senere end den 10. 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 derfor ethvert ansvar for fakti-
ske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Auktionskøber kan således ikke gøre 
nogen form for mangelsbeføjelser 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 m.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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Udskrevet: 

Tingbogsattest 

05.09.2022 13:20:35 

rJa ri om 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Frydsbrøndvej 7 
7900 Nykøbing M 

5567734 

18.11.1982 
Dueholm, Nykøbing M. Jorder 
000 lakc 
790 m2 
0m2 

Adkomster 

Do k u m e n: 

Dokumenttype: Skøde 
Dato/løbenummer: 15.08.2018-1010029564 

Adkornst ham eÆ: 

Navn: Marias Boliger ApS 
Cvr-nr.: 39631164 
Ejerandel: i i l 

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

 

Købesum: 
Kontant købesum: 650.000 DKK 
Købesummen omfatter beløb 

 

til arv/gave: 0 DKK 
Købesummen omfatter 

 

overtagne restancer af skatter 

 

og afgifter eller af andre 

 

ydelser.: 0 DKK 
Købesummen omfatter 

 

servitutter, tinglyst på det 

 

købte, der kan forlanges afløst 

 

af en pengeydelse: 0 DKK 
Købesummen omfatter beløb 

 

til anlægsbidrag til vej mv., der 

 

er forfaldent til betaling på 

 

tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK 
Købesum i alt: 650.000 DKK 
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Dato for overtagelse.-

 

01.08.2018 

Hæftelser 
----------------------------------------------

 

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

Kirer: 
Navn: 
Cvr-nr.:  

16.08.2018-1010032863 
3 
Realkreditpantebrev 
520.000 DKK 
2,097517% 
Kontantlån 
Kontantlån 

DLR KREDIT AIS 
25781309 

---------

 

Debitorer: 
Navn: Marias Boliger ApS 
Cvr-nr.: 39631164 

Dokument: 
Dato/løbenummer: 17.03.2021-1012754402 
Prioritet: 4 
Dokumenttype: Udlæg 
Hovedstol: 12.538 DKK 
Rentesats: 0% 

Kreditorer: 
Navn: goenergi AIS 
Cvr-nr.: 36031204 

-----------

 

Debitorer: 
Navn: Marias Boliger ApS 
Cvr-nr.: 39631164 

Anmærkninger: 
Dato/løbenummer: 19441219-911326-72 
Servitut: Servitut 

Dato/løbenummer: 19550523-911327-72 
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Servitut: Servitut 

Dato/løbenummer: 16.08.2018-1010032863 
Prioritet: 3 
Dokumenttype: Reatkreditpantebrev 
Hovedstol: 520.000 DKK 
Rentesats: 2,097517% 
Låntype: Kontantlån 
Særlige lånevilkår: Kontantlån 
Kreditor: DLR KREDIT AIS 

Servitutter 

r o k u ment: 
Dato/løbenummer: 19.12.1944-911326-72 
Prioritet: I 
Dokumenttype: Servitut 

Areal a nye n det se 

Anvendelsesforhold 

Bebyggelse: 

Bebyggelsesforhold 

Andet: 
Andet 

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

 

Tillægstekst: 

Tillægstekst 
Dok om bebyggelse, benyttelse mv 

Dokument: 
Dato/løbenummer: 23.05.1955-911327-72 
Prioritet: 2 
Dokumenttype: Servitut 

Akt nr: 72 N 449 

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

 

Tillæg s tekst: 

Tillægstekst 
Dok om bebyggelse, benyttelse mv, samt 
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forbud mod beboelse af lysthuse i tiden 

15/9-15/5 

Øvrige oplysninger 

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

Indskannet aki: 
Akt nr: 

780.000 DKK 
152.500 DKK 
01.10.2020 
0773 
006768 

72 M 372 
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•
23 MAJ 1955. 

Justitsministeriets genprtpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 

og andre påtegninger rn. m. (vedr, fast ejendon). 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: i anr m.f1.Dueh1m Hovedgaerd Akt: Skab 
V 9 

(i København kvarter) Linder Nykøbing M.Købstads Jorder. (4f °°"°' 

eller (ide sønderjydske lands- Købers 
dele) bd. og bl. i ting- bopæl: 
bogen, art. nr., ejerlav, Kreditors 

I

 

sogn. 

- Anmelderens navn og bopæl (kontor): 
Gade og hus nr.: Chr. Graversen, 

(hvor såd&nt ttndes 
Landsretssagfører 
Nykøbing Mors. 

Stempel: J kr. (V øre. 

bEKLARATIO.N. 

Underskrevne Nykøbing Mors Kommune, der er Ejer af Parcellerne 

'Matr. Nr.labø, i arr laqh, laqi, laqk, laql, laqm, laqn, laqo, laqp, 

laqq, laqr, laqs, .1, laqt, laqu, laqv, laqx, laqy, laqz, laqæ, 

.laqø, lara, larb, larc, lard, lare, larf, larg, larh, Dueholm Hoved-

gaard under Nykøbing M.Købstads Jorder, paalægger herved de ovennævn-

teParceller følgende Servitutbestemmelser, som skal være gældende 

for fremtidige Ejere.og Brugere af samtlige Parceller 

1. Parceli.erne skal stedse renholdes paa forsvarlig Maade og eventu-

el1e-Hække skal holdes klippede og i passende Højde, ikke over 2m. 

2.Saalænge en Parcel er ubebygget, det vil sige, at der ikke paa Par 

cellen er opført en Ejendom, der opfylder Byggevedtægtens Bestem-

melse og for hvilken Bygningsattest kan udstedes, kan ingen Over-

dragelse finde Sted, og intet betinget eller endeligt Skøde ting-

lyses, uden Kommunalbestyrelsens Tilladelse, ligesom Parcellen ik-

ke uden Kommwalbestyrelsens Tilladelse kan. pantsættes eller paa 

anden Maade, frivilligt eller tvangsmæssigt behæftes for et stør-

re Beløb, end Ejeren med Godkendelse af Kommunalbestyrelsen har 

givet for Parcellen. 

Saafremt en Ejer- maatte ønske at afhænde en Parcel, inden der pa. 

Parcellen er opført en Ejendom, der opfylder Byggevedtægtens Bestem-

melse, og for hvilken der kan udstedes Bygningsattest, er ban pligtig 

til først at tilbyde den t1 Nykøbing Mors Kommune til den samme14Pris 

som han selv med Kommunalbestyrelsens Godkendelse har givet for den 



som Byggegrund, men ikke med andre Forbedringer, der ikke har for-

højet Parcellens Værdi som Byggegrund, f.Eks, Udgifter til Beplant-

ning eller til Opførelse af Huse eller Skure,. 

Godtgørelse for udførte Forbedringer kan aldrig fastsættes 

til mere end det Beløb, med hvilket de har. forhøjet Parcellens 

Værdi som Byggegrund og aldrig til noget højere Beløb end til den 

faktiske afholdte Udgift ved den paagældende Forbedring. 

I Mangel af Enighed mellem Ejeren og Kommunen angaaende Vær-

dien af de Forbedringer, som Ejeren i Henhold til foranstaaende 

er berettiget til at faa dækket, fastsættes denne af 2 uvildige 

Mænd, hvoraf Ejeren vælger den ene og Kommunalbestyrelsen den an-

den Saafremt de uvildige Mænd ikke kan blive enige om Beløbets 

Størrelse, vælger de i Forening en Opmand, og kan de heller ikke 

blive enige om at vælge ham, udpeges han af Dommeren i Nykøbing 

Mors Saafremt Kommunalbestyrelsen ønsker at gøre sin Forkøbsret 

gældende, skal den give Meddelelse herom senest 14 Dage efter Mod-

tagelsen af Tilbudet om at overtage Parcellen. Udgifterne ved Ud-

færdigelsen af Skødet til Kommunen deles lige mellem Parterne, og 

Kommunen overtager eventuel Grandværdistigningsafgift uden Regres 

til Sælgeren. 

Kornmunens Forkøbsret skal ogsaa være gældende ved tvangsmæs-

sig Overdragelse af en Parcel, og Kommunen. skal i dette Tilfælde 

være berettiget til at overtage Parcellen til det Beløb, som Debi-

tor har givet for Parcellen med Tillæg af Værdien for afholdte For-

bedringer efter de foranstaaende Regler, men uden Tillæg af Omkost-

ningerne ved Tvangsrealisationen. 

Saafremt Kommunen ikke ønsker at gøre sin Forkøbsret gældende, 

er Ejeren berettiget til at overdrage Parcellen til Tredieina'nd, 

- men Købesummen maa ikke overstige det Beløb1  som Kommunen havde 

været berettiget til at overtage Parcellen til, og Købesummen fast-

sættes pas samme Maade som ovenfor nævnt, idet Kommunen skal god-

kende den aftalte Værdi af eventuelle Forbedringer., ligesom Kommu-

nen skal have en selvstændig Ret til at forlange Værdien fastsat 

ved Vurdering. 

Kommunens Forkøbsret skal ogsaa være gældende ved fremtidig 

Overdragelse af Parcellen, ligesom Kommunalbestyrelsens Tilladelse 

skal indhentes ogsaa ved Tinglysning af senere Ejerskifter, saa-

længe Parcellen er ubebygget. 

3. Paa Parcellerne maa alene opføres Beboelsesejendomme og kun een 

Ejendom paa hver IarceEen Bebyggelse maa finde Sted med mere 

end 2 Beboelseslag, og ingen Ejendom maa opføres med mere end een 

fuld Etage, bortset fra eventuel Kælderetage. 

4. Forinden Bebyggelse af en Parcel paabegyndes, skal samtlige Teg-

 

n 
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af Kommunalbestyrelsen. 
- 

5. Ingen Bebyggelse maa finde Sted i.mind±e end k m's Afstand fra 

Vejskel (Fortovets Bagkant) og 2,5 ni fra Naboskel. 

6. Parcellerne maa ikke uden Kommunalbestyrelsens Tilladelse ændres 

ved yderligere Udstykning, Sammenlægning, Mageskifte eller paa anden 

Maade, men skal opretholdes med det oprindelige udlagte Areal. 

7. Beboelse af eventuelle Lysthuse eller Sommerhuse maa ikke finde 

Sted i. Tiden mellem 15.Septernber og 15.Maj. 

8. KommunalbestyreÏn forbho1der'sig Ret til frit atdispensere 

fra samtlige foranstaaende Bestemmelser i det Omfang, Kommunalbesy-

relsen f1tder det hensigisrnæssigt. Specielt forbeholder Kommunalbe-

 

styrelsen sig at give Tilladelse til, uanset Bestemmelserne 

i § 3 og  5 kan opføres een Garage til en almindelig Personbil paa 

hver Grund, uanset om Afstanden fra Garagen til Naboskellet maatte 

blive mindre end 2,5 m. 

9. Naar der paa en Parcel er opført en Beboelsesejendom, der opfylde/
,
 

Byggevedtægtens Bestemmelser, er Ejeren af den paagældende Parcel bj 

rettiget. til ved Forevisning af Bygningsattest at begære de under 

Punkt 2 nævnte Bestemmelser udslettet af Tingbogen. 

Da der paa Matr. Nr. laqi, 1aq, laqz »g laq og larb er ved 

at blive opført Beboelsesejendomme, kvitteres Bestemmelserne i. foran-

staaende Deklarations § 2 btraks til Udslettelse af Tingbogen for 
saavidt angaar disse Matr.Nre. 

Nærværende Deklaration begæres lyst som servitutstiftende paa 

de foranstaaende Parceller, idet Paataleretten tilkommerng 

Mors Kommune, og idet der med Hensyn til de Parcellerne paahvilende 

Servitutter henvises til Parcellernes Blade i Tingbogen. 

Medunderskrevne Borgmester Axel Ivan Pedersen attesterer herved 

ved mi n Underskrift, at nærværende Deklaration er underskrevet af 
samtlige By±7aadets Medlemmer. 

Nykøbing Mors, den 2o.Maj 1955. 
Nykøbing Mors Byraad: 

O.Petersen. E. Sejersen. H. Nielsen. 

Ths. Have E.Thomsen Å.Juul Nielsen. 

Sv.T.Njelsen. Gertrud Haurum. Constantin Sørensen. 

Otto Jensen. Brudsig. J.Thesbjerg. 

Axel Ivan Pedersen. 
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- 

- 

- 

Retsanmærkning: til præjudice hæfter: 

1. Ejerpantebrev, Anders I'. Brændstrup, lyst 26/8 1954 for 48.341 kr. 
2. do, Viggo . Madsen, lyst 8/2 1955 for 35.000 kr. 

3. do., A.-C.:jndum,1.s.d. for 48.5oo kr. 

4. do., Oscar Peersen,l.s.d. for 25.500 kr. 

5., do., Harald Nielsen, 1.s.d., for 25.5oo kr. 



Vurderingsfortegnelsen 

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

vurderingsportalen.dk. 

Her på siden kan du finde oplysninger om de vurderinger, der ligger til grund for 

ejendomsbeskatningen, indtil vurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem er klar. Vær 
opmærksom på, at oplysningerne for 2020 er en kopi af vurderingen fra 2019. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 16 16 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: FRYDSBRØNDVEJ 007 , 7900 NYKØBING M 

Vurderingsår: 2021 

  

Kommune: MORSØ Ejendomsnr.: 6768 

Vurderingskreds: MORSØ/ØSTRE 

  

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

Matrikel: I AKC, DUEHOLM Grundareal: 790 

Ejendomsværdi: 780.000 Grundværdi: 152.500 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis seneste vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 

01 Kvmpris standard 790 100 kr. 79.000 kr. 
02 Bygretpris standard I 80.000 kr. 80.000 kr. 
03 Nedslag regulering 0 6.500 kr. -6.500 kr. 

I alt: 152.500 kr. 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Ejendomsværdi 2001: 680.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 680.000 kr. 
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 680.000 kr. 
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KOMMUNE 

EJENDOM 

JERNBANE VEJ 7 

7 ykøbing M 

FIK.NR. 84761206 

  

Eksped. man-tirsdag kl.10.00 - 1500 
onsdag fra kl.10.00 - 12,00 
torsdag fra kl.10.00 - 17.00 
fredag fra kl.10.00 - 13.00 

Telefonnummer: 9970 7000 

 

E-mail: ESR@morsoe . dk 

   

Udskrevet den: Moms-nr.: 

  

25/08-2022 41333014 

  

Debitornummer: 

 

Kornrnunenr.: 

   

xxx xx xxxxxx xx xx 773 

1Ejendomsnr.: 

006768 

Ejendommens beliggenhed: 

 

Vurderet areal: Anvendt skattegrundlag pt.: 

Frydsbrendvej 007 

 

790 2021 (01/10-2021) 

Matrikelbetegnelse: 

  

DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER lakc 

  

Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Skattegrundlag 

780.000 152.500 

 

152.500 

Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse tor grundskyld tit kommunen 

 

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsatgiftsptigtig værdi Fritaget dækningsatgiftsptigtig værdi 

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

Specifikation 

 

Beløb Heraf morris 

KOTUE promille af grundlag 

 

Grundskyld 24,680 : 152500 01/01-31/12 3763,70 

ROTTEBEKÆMPELSE 

 

46,80 

SKORSTENSFEJN.AFG-F! B SØRENSEN 

 

980,71 196,14 
BEMÆRK *** 

  

Er ejendommen IKKE på Betalingsservice, 

  

modtager du indbetalingskort til hhv. 

  

1. og 2. rate Ca. 14 dage før 

  

sidste rettidige indbetalingsdato 

  

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

  

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først IALT 4791,21 196,14 
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

  

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 

01 01/02-2022 08/02-2022 2395,61 01/02-2022 98,07 
02 01/07-2022 08/07-2022 

0 

0 

2395,60 01/07-2022 98,07 

ø 
0 

0 
0 
0 
L) 
0 
0 
0 

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

 

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 
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Betaling: 

Morsø Kommune udsender ejendomsskattebilletten og indbetalingskortene hver for sig. Skattebilletten 
udsendes i december, og indbetalingskortene udsendes fra Opkrævningen 2 gange årligt. 

Hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage indbetalingskort ca. 14 
dage før sidste rettidige indbetalingsdag. 

Du kan tilmelde til Betalingsservice i dit pengeinstitut. Du kan også rette henvendelse til Borgerservice med 
oplysning om reg. og kontonummer. 

Du kan også betale dine regninger via vores selvbetjeningsløsning - Mit Betalingsoverblik. Se mere på 
kommunens hjemmeside:www.mors.dklbetal 

Spørgsmål om ejendomsskatter mm. skal ske til Morsø Kommune, ejendomsskat på 
e-mail ESR@morsoe.dk eller telefon 99 70 70 00 - Du kan også se mere på www.mors.dklejendomsskat 

Vurdering/ejendomsværdiskat - spørgsmål kan !n ske til SKAT, telefon 72 22 18 18 

Ejerskifte: 

Husk at afmelde Betalingsservice. 

Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt, tidligere ejers navn. 

Ændring af skattebeløbet f.eks. pga. salg af arealer vil først ske i skatteåret efter omvurdering. Det betyder, at 
køber og sælger selv må fordele skattebeløbene indbyrdes indtil da. 

Skorstensfejning: 

Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring 
skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbage-
betaler for meget betalt skorstensfejerbidrag. 

Spørgsmål skal rettes til: 

Skorstensfejermester Kim H. Jensen tlf. 20 62 93 50 

Skorstensfejermester H.B. Sørensen tlf. 20 74 34 41 
Klager m.v., Teknik & Miljø tlf. 99 70 70 00 

Rottebekæmpelse: 

Gebyret udregnes som 6,0 øre pr. 1000 kr. ejendomsværdi. Ved tegn på rotter kan dette meddeles via 
kommunens hjemmeside: www.mors.dkirotter. 

Renter: 

Såfremt skatten ikke betales rettidigt, beregnes renter pr, påbegyndt måned fra forfaldsdagen i henhold til 
ejendomsbeskatningslovens § 27, stk. 2, og ved evt. rykning påløber yderligere et gebyr på kr. 250,- pr. gang. 

Pålagte renter + gebyr, som ikke betales ved fremsendelse af rykkerskrivelse, opkræves sammen med 
efterfølgende rate. 

Spørgsmål vedr. renter/gebyrer, henstand/restance skal rettes til: 
Borgerservice, tlf. 99 70 70 00 

KMD 0GCG7732 20. udg. 11.2021 20 



Morsø Kommune 
Teknik & Miljø 

Afsender 
Morsø Kommune, Teknik & Miljø 
Jembanevej 7, 7900 Nykøbing Mors 

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

Kommune nr. Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato 

773 6768 25-08-2022 

BFE-nr,: 5567734 

BBR adresse: 

Frydsbrøndvej 7 (Vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler i udskrift en bedes meddelt Id kommunen via e-mailadressen bb' rlusc.rQl eller lelefonnr 99707058 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 
Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg 

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes separatkloakering Frist for forbedret rensning: 19-12-2022 

Grundareal 

790 m2 

Matrikelnr. Ejerlav 

lakc DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Ejendom 

BFE-nr.: 5567734 Kommunalt ejendoms nr.: 6768 

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: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Beliggende på matrikel lakc i bygning 2 

Tank 

Fabrikat/type: Kn Smede- og Beholderfabnk 

Placering: Indendørs 

Fabrikationsnr.: 7920536 

Størrelse: 1200 L 

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13) 

Materiale: Plasttank med udvendig stålvæg 

Driftstatus: I drift 

Størrelsesklasse: 1 

Sløjfningsf rIst: 31-12-2048 

Typegodkendelsesnr.: 50-5323 

Type: Enkeltvægget 

Fabrikationsår: 2008 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: I 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsår: 1993 

Landsejerlavanavn: DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 1947 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskrifts dato: s4. 
Frydsbrøndvej 7 (Vejkode: 2100)7900 Nykøbing M 0773 6768 25-08-2022 115 



Antal helårsboliger med køkken: 1 Antal helårsboliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Tegl 

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

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 

Bebygget areal 89 Samlet andet areal 

Overdækket areal 22 Heraf affaldsrum i terræn 

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 

Samlet bygningsareal (excl. kælder 89 Heraf indbygget carport 

& tagetage) 

 

Heraf indbygget udhus 

Samlet kælderareal 69 Heraf lukkede overdækninger 

Heraf udnyttet kælder 0 Heraf indbygget udestue el. lign. 

Heraf dyb kælder 0 Heraf udvendig efter isolering 

Samlet tagetageareal 27 Heraf øvrige arealer 

Heraf udnyttet tagetage 27 Heraf indbygget garage i kælder 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk 

 

forvaltning 

m2 Bygningens arealanvendefse m2 

20 Samlet boligareal 118 

0 Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 0 

0 Samlet erhvervsareal 0 

0 Heraf erhverv i kælder 0 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

 

0 

  

20 

  

0 

  

0 

  

0 

  

Energioplysninger 

 

Varmeinstallation: Ovn til fast og flydende brændsel 

 

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

 

Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

 

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 

 

Samlet areal: 118 m2 Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Enhedens erhvervsareal: 0 m2 

Enhedens boligareal: 118 m2 

Andet areal: 0 m2 

Enhedens andel at fælles adgangsareal: 0 m2 

Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2 

Areal at lukket altan/udestue: 0 m2 

Areal at åben altan/tagterrasse: 0 m2 

Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2 

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

 

Antal værelser: 4 

 

Antal toiletter: 2 

 

Antal badeværelser: 1 

 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Metal 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 28 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bygningsnr.: 3 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning 

Landsejerlavsnavn: DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 1980 

Landsejerlavsnavn: DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 2014 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: S222. 
Frydsbrøndvej 7 (Vejkode: 2100)7900 Nykøbing M 0773 6768 25-08-2022 2 / 5 



Supplerende tagdækningsmateriale: Plastmaterialer 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 10 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning: 

Fuglehus/voliere 

Bygningsnr.: 4 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Ingen 

Tagdækningsmateriale; Plastmaterialer 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 21 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning: 

Overdækket areal 

Bygningsnr.: 5 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet). Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Glas 

Tagdækningsmateriale: Glas 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 5 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning: 

Drivhus 

Bygningsnr.: 6 
Adresse: Frydsbrøndvej 7 (vejkode: 2100), 7900 Nykøbing M 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: lakc 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Glas 

Tagdækningsrnateriale: Glas 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 13 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning: 

Drivhus 

Landsejerfavsnavn. DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 2014 

Landsejerlavsriavn: DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 2014 

Landsejerlavsnavn: DUEHOLM, NYKØBING M. JORDER 

Opførelsesår: 2014 

BBR BBR adresse: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
Frydsbrøndvej 7 (Vejkode: 2100)7900 Nykøbing M 0773 6768 25-08-2022 3 / 5 



Kortmateriale 

V)L.Otfl 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

Bit Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

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

 

Bygningsomrids, un0jagt1gt3 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen at det enkelte matrikelnummer. 

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

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

Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på htt,os:/,korl.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.: Udsknftsdato: sU 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. 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.dk/matriklen/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 på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der 

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

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

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dkidar. 

BBR BBR adresse: Konimunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
Frydsbrøndvej 7 (Vejkode: 2100)7900 Nykøbing M 0773 6768 25-08-2022 515 



Din pligt som ejer 

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

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

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

Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende 
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på 
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - feks, folkeregistret eller ved hjælp 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 af flere matrikler, 
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
afløbsforhold. 

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

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller 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 af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for feks. forsikring, realkredit- og boliglån, 
fjernvarmeregning mm. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk. 

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen 

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

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

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

For ejendommen 
Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 
Ejendommens adresse: .............................................................. Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 

Matr.nr ................................................................................... lakc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

 

Ejendomsnummer: .............. ................................................................................... 006768 

 

Kommune: ................................................................................................. Morsø Kommune 

 

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

 

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

 

Antalbygninger:...........................................................................................................6 

 

Antalenheder'............................................................................................................. 

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

Ejerforhold: ............................................... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) 

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

 

Samlet grundareal:..................................................................................................790 m2 

Samletbebygget areal'.. ......................... .................................................................. 166 m2 

 

Samlet boligareal: ................. .................................................................................. 11 8 m2 

 

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

Samletantal værelser: .............................................................. ...................................... 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

= 

E RHVLRVSSTYRE LSEN Rapport-ID: e8edl 82b-42c6-4c27-a8O/-5176009f186b 27 



2 : 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

OBS Ejendomsdatarapporten understøtter pt ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Derfor er tekster og 
ordforklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurderinger Erhvervsstrelsen arbejdet på at 
udvikle en integration, således de nye vurderinger bliver 
en del at ejendomsdalarappor ten. Indtil dette er afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på -' 

= . såfremt disse er blevet frigivet 
at Vurderingsstyrelsen Læs mere om processen på 

For ejendomme med de nye ejendomsvurderinger vil der 
fremgå «Inpen vurdering registreret" i rapoortens resumé, og 
den seneste 'gamle" vur deri ngsmeddel Ise vil fremgå som 

ççb7 = 

ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-IB: e8ed182b-42c6-4c27-a807-5176009t186b 28 



EJENDOMS Indhold 
DATA 

Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
RAPPORT  

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

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M Uddybning af enkelte svar 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 Bygninger ................................................................. ............. ... ...............  8 
Olietanke. ........................................................................... ..............................8 

Økonomi.................................. ................ ........ ....... ..................... .............  8 
Ejendomsskat (grundskyld) ......................................................................... .... ...... ...8 
Ejendoms-  og grundværdi... ................................ .................................... ... ............. 9 
Forfalden gæld til kommunen ........................................................................... ......10 

Planer.....................................................................................................14 
Zonestatus......................................................... .............................................. 14 
Kommuneplaner............................................ ..................................................... 14 
Spildevandsplaner...............................................................................................18 
Varmeforsyning..................................................................................................19 
Vejdirektoratets projekter ....................................... ........ .... .................................... 20 

Spildevand og drikkevand .................................. .............................. 21 
Aktuelle afløbsforhold ........................... ...... ... ... ......... ......... .... .............................. 21 
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen ... ..... ..... ....... ... .... .............................. ..21 
Aktuelvandforsyning .................................. ........ ............. ..................................... 21 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ...................................... .................... ................. 22 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder .............. .... ... ....... ....... ...... ................... .... 22 

Jordforurening.................................................... ..... ...... ....................... 23 
Områdeklassificering......................... .... .... .... ............ ... ....... .... ... .......................... 23 

Om ejendomsdatarapporten .................. ... .........................................  24 
Generelt om ejendomsdatarapporten ........... ....... .... ...... .... ...... .................. ................. 24 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .............................................. ............................ 24 

Følgende bilag kan hentes: 

• BBR-meddelelsen 

• Energimærkning 

• Tilstandsrapport 

• Elinstallationsrapport 

• Ejendomsskattebillet 

• Vurderingsmeddelelse 

• Forfalden gæld til kommunen 

• Vejforsyning 

• Vejdirektoratets projekter 

• Jordforureningsattest 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrondvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport tærdtg 25/8 2022 

Resumé 
Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen9... 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke?.................. 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen9..... 
Oplysninger er indhentet d. 25, august 2022 

Elinstallatiorisrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag tor ejendommen'?... 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

ja, se bilag 

Se detaljeret besvarelse 

ja, se bilag 

ja, se bilag 

Nej 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ..................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Flexboligtilladelse 
Er der registreret flexboliger på ejendommen? ....................................... ....................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ........ .......... .......................... 3 764 kr 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .............................................. ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? ..... ......... ............................... ..... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................... 780,000, kr, 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? .............. ..... ......................... ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed 
overtages af køberen? ....................................... ................... ... .................... ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Side 4 at 28 30 



Bemærk: Som udgangspunkt omfatrer oplysningen ikke fonrinsberettigei gæld til forsyn!ngsselskaber 

)-luslejenævnssager 
Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?..............Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? ................... ....... .................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse'?...................................... 

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

Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færcfig 25/8 2022 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning at skov efter stormfald? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?....................................................Byzone 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?.........................................Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Landzonetilladetser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ..... .................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .......................................................................................... ........ ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? .................................................. ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ................................ ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Vejdirektoratets projekter 
Er ejendommen beliggende nær Vejdirektoratets projekter?......................................Nej, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Landspiandirektiv Baltic Pipe 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe'? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Landsplandirektiv Udviklingsområder 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?..... .......... .............. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Spildevand og drikkevand 
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Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?......Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen?...................................Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen?.......................................ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Medlemskab af spildevandsforsyning 
Er der registreret medlemskab at spildevandsforsyningsselskab på ejendommen?......................Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. .............. Alment vandforsynirigsanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 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. 25. august 2022 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ........................ ......................... ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?............................................................Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? .......................... ..... ja 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?.. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?...................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?.............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb pa ejendommen? Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 
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De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 

EJENDOMS yderligere information. 

RAPPO
DATA 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
RT Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 

Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Frydsbrondvej 7 Landbrugspligt 
7900 Nykøbing M Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.. ............................ .... .................................... Nej 

Rapport købt 25/8 2022 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? .... ..... ...... ................. .................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ........ ........ .................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Se- og åbeskytteiseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en Sø- eller åbeskyttelseslinje? .................... ................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en kliffredningslinje? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 

Strandbeskyttelsestinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? ......................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 25. august 2022 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 

ORT Bygninger 
RAPP 

Frydsbrøndvej 7 Olietanke 
7900 Nykøbing M 

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ........................ ..........  Ja 
Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (SEK 
724/2008). 

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette 
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Nr en olietank sløjfes, 
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal 
sløjfes, herunder sløjfningsterrniner for forskellige typer af 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" tit 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. 25. august 2022 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

Olietank 

 

Bygningsnummer................................................. ........ ....... .... ... .......................... 2 

 

Nummer for teknisk anlæg..................................................................................... 

Fabrikationsår........................... ....... ...... .......... ...... ........ ................................ 2008 

Størrelsesklasse.... ............................................ ......... ......... ................... Under 6.000 I 

Størrelse................................... ................. ... .................. .......... ..... ............ 1.200 I 

Placering........................... ................................ ...... ................................ Indendørs 

Sløjfningsfrist............ ............................................. ........... ........... .......... 31-i 2-2048 

Fabrikationsnr.................................. ..... .......................... ........................... 7920536 

Typegodkendelsesnr ......................  ............ ...................... .................. ........... 50-5323 

 

Type..................................................................................................Enkeltvægget 

Indhold.........................................Mineralske olieprodukter (0lietankbekendtgørelsens 5, nr. i 3) 

Materiale ............................................ ............. ........ ....... Plasttank med udvendig stålvæg 

Kontaktoplysninger 

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat tor ejendommen? ...................... ...........  3.764 kr, 
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0 
EJENDOMS Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 

DATA 
den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 
at kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 

RAPPORT stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består at arealer beliggende i flere kommuner, 
skal der for at tå et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 

Frydsbrøndvej 7 opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

7900 Nykøbing M Oplysninger vedr. ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 25. august 2022 

Rapport købt 25/8 2022 
Skatteår................................................................................................ 

Rapport færdig 25/8 2022 

Kommune.................................... ....... ...... .... ... .... ............................ Morsø Kommune 

Grundskyld.............................. ..... ... ... .... ................... ............................ 3.763,70 kr. 

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

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

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

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

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

Dækningsafgift at grundværdi (statsejendomme) .... ............................... ....................... 0 kr. 

Skatialt ....................................................................... ......................... 3.763,70 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ......................  780.000, kr. 

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, 
der er omfattet at offentlig vurdering. Vurdenngen 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 optort på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra 
ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurdenngstidspunktet. 
Grundværdi er værdien at grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien at eventuel 
byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i økonomisk henseende. 

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

Oplysninger vedr. ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 25. august 2022 

Vurderingsår............................................. ........................... .......................... 2022 

Dato for seneste vurdering eller ændring ................................. .... ..................... 01- 10-2022 

Ejendomsværdi ............................................ ........... ......... ........................ 780.000 kr. 

Grundværdi................................ ........ ........ .................. .............. ............ 1 52,500 kr. 

Fradrag.................................. .......... ...... .......................... ......... ....................  o kr. 

Stuehusgrundværdi .......................................................... ................................ 0 kr. 
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EJENDOMS 
Stuehusværd 0kr. 

RAPPORT Kontaktoplysninger 

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

Frydsbrøndvej 7 Kontaktoplysninget - forklaring ... ......................... Ny Østergade 9-11 4000 Roskilde 

7900 Nykøbing M 
Telefonnummer ............................................ 7222 1616 

wan,o adresse.............................................https://www.vurdst.dk/ 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Forfalden gæld til kommunen 

Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæller på 
ejendommen og dermed overtages af køberen?.................................................... ja 

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

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 inddrivelsesforretningen. Størrelsen at disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 

Der tages forbehold tor yderligere tortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem trem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bar rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter Ira den nye ejendomsskattebillet, hør kommunen kontaktes. 

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT 

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

EJENDOMSSKAT i og 2 halvår 

I starten at 1. og 2. halvår kan det fremgå at ejendomsdatarapporlen, 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. 25. august 
2022 

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

Forfalden gæld i alt ...................................... ................... .......................... 9,623,84 kr 

Gælden er opgjort pr. ............................................................................... 04-) 0-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................04-10-2022 

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

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ..... .... ..................... .... ...... .......... ........... 3,763,70 kr 

Gældsposter vedrørende: Renovation 

Krav i ah vedrørende denne gældstype........... 2.525,00 kr 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 
7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse - Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............... ...................... ........................... 46,80 kr 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning -Ejendomsskat 
Krav i alt vedrørende denne gældstype ................... ......... .................................. 980,7] ki 

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................. ...... ..... ........ .................... ..... 2.000,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype........ 307,63 kr 
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Gældsposter vedrørende: Container 800 L Renovatør 

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

Gældsposter vedrørende: Salg af beholdere til affald 

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

Gældsposter vedrørende: Ekstra tømning - Dagrenovation 

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

Gældsposter vedrørende: Fejlsortering - Dagrenovation 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................ ...... .......... .....0 kr 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 
7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 



Gældsposter vedrørende: Viderefakturering dagrenovatio 

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

Gældsposter vedrørende: Køkkenposer papir - Salg 

 

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

Gældsposter vedrørende: ødelagte beholdere til affald 

 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesags gebyrer - Lukket 

 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesags gebyrer 

 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse - SD 

 

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

Gældsposter vedrørende: Oprydning - påbudOprydning - 

 

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

Gældsposter vedrørende: Tinglysningsafgift påbud 

 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse 

 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat - Afsavnsrenter 

 

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

Gældsposter vedrørende: Indefrysningslån Grundskyld 

 

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

Gældsposter vedrørende: Landvingslag - Ejendomsskat 

 

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

Gældsposter vedrørende: Udlæg iflg lejeloven 

 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskattelån renter 

 

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

Gældsposter vedrørende: Nykøbing Enge - Ejendomsskat 

 

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

Gældsposter vedrørende: renovation 

 

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

Gældsposter vedrørende: Vejbidrag - Ejendomsskat 

 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 
7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 
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Krav i alt vedrørende denne gældstype....................... 

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr 

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

Kontaktoplysninger 

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/82022 

0kr 

Okt 

0 k 

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

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

Planer 

Zonestatus 

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?........................................ Byzone 

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt afhængig al 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. 25. august 2022 

Zonestatus: Byzone 

Matr.nr. i akt: Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner 

Kommuneplaner................................................... ....... ..... ................................ ja 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for 
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det 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 
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EJENDOMS Oplysninger vedr. kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 25. august 2022 

DATA 
RAPPORT Kommuneplan: Kommuneplan 2021 - 2033 

Planens navn........................................................................Kommuneplan 2021 - 2033 

Frydsbrøndvej 7 Kommune .................................................................................................... Morsø 

7900 Nykøbing M Dato for vedtagelse at plan ................ ..... ..... .................................. . ............ 07-05-202? 

Rapport købt 25/8 2022 Dato for ikrafttrædelse af plan.. .................................... ..... ........................... 10-05-2022 
Rapport færdig 25/8 2022 

Linktil plandokument ........................... .... .............................. ..... ....................... l ink 

Matr.nr. i akt: Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr, kommuneplaner, forslag er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplartramme, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplan: NykøbinR, Fruevej 

Planens navn ........................................................ ..... ...................... Nykøbing, Fruevej 

Plannummer...............................................................................................] 7.B.03 

Kommurteplanid på den kommuneplan, rammen vedrører ........................................ i 0583725 

Navn på plandistrikt.....................................................................................Nykøbing 

 

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

Dato for vedtagelse af plan ................. ..... ................................................... 07-06-2022 

Dato for ikrafttrædelse af plan ......................................... ..... ........................ 10-05-2022 

Generel anvendelse ............................... .......... ......... ..... .......... ................. Boligområde 

Fremtidigplanzone ........................... ...... ................................... .................... Byzone 

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

Maksimal bebyggelsesprocent..............................................................................30 % 

Maksimalt antal etager ................................ ......................................................... 1,5 

Maksimal bygningshøjde....................................................................................8,5 m 

Notat om generel anvendelse ................... ..... ............. ............. ...................... Boligformål 
og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning (max 500 
m2) eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger 
i forhold til omgivelserne. På adressen Fruevej 37-41 kan indrettes en butik på op til 1000 m2, 

Notat om områdeanvendelsen... . Specifik anvendelse er angivet til boligområde, 

 

erhvervsområde, butikker, område til offentlige formål og rekreativt formål i form af nærrekreativt område, 

Notat om bebyggelse.. .. Bebyggelsen 

 

ligger indenfor bevaringsværdigt kulturmiljø. Se Retningslinje "Værdifulde kulturmiljøer' 

Notat om ophold. ... Mindst 

 

10% at det samlede areal til boligbyggeri forbeholdes bolignære fælles friarealer at forskellig type. 

Notat om infrastruktur ..................................... Parkeringskrav fremgår af Retningslinje "Parkering". 
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Notat, andet. Det pågældende rammeområde er screenet i forhold til en fremtidig oversvømmelsesrisiko. Ved 
en efterfølgende lokalplanlægning skal det vurderes, om der skal etableres afværgeforanstalininger til sikring 
mod oversvømmelse og erosion, når der planlægges for byudvikling, tekniske anlæg eller ændret anvendelse 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse ....................... ...................................... ..... ............ .... Boligområde 

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 

Specifik anvendelse ..................................... ...... .......... ... ...................... Erhvervsområde 

Specifik anvendelse: Butikker 

Specifik anvendelse ....................... .... ........... .... ............................................. Butikker 

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål 

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

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Andel ar' matrikel dækket at plan ......................................................................... 100 % 

Kommuneplanramme, forslag 
-. 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 
7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 
Rapport iærdig 25/8 2022 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne" 

 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplan: Planstrategi 2016 

 

Planens navn ..................................................... ........ ...................... Planstrategi 2016 

Plannummer.........................................................................Kommuneplanstrategi 2016 

Kommune.................................................................................................... Morsø 

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

Omfang af revision...................................................................................Fuld revison 

Dato for vedtagelse at plan.........................................................................05-12-2016 

 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 09-12-2015 

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

Matr.nr. i akt: Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

 

Kommuneplan: Planstrategi 2008-2011 

 

Planens navn ......... ............................. ........ .................. ............ Planstrategi 2008-2011 

Kommune.................................................................................................... Morsø 

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

Omfang af revision...................................................Delvis revision at området eller planemner 

Dato for vedtagelse at plan ....................... ....... .................. ......................... 19-05-2008 

Dato for ikrafttrædelse at plan ...................... ................ ................................ 30-05-2008 

Link til plandokument ......................................... ................................................ Link 
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Matr.nr. 1 akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Kommuneolan: Planstrateei 2011 

Planens navn .......................................... ...... ................................... Planstrategi 2011 

Plannummer.......................................................................... .......... Planstrategi 2011 

Kommune...................................................... . ............................................. Morsø 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ............................................ .... ......................... 19-1 2-2011 

Dato for ikrafttrædelse af plan .............. ...... .................................................. 23-12-2011 

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

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

 

Kommuneplan: Udviklingsplan 2030 

 

Planens navn ................................ .... ........................................... .Udviklingsplan 2030 

Plannummer .......... .................... ...................................................... Planstrategi 2019 

Kommune.................................................................................................... Morsø 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ................. ........ ................................................ 28-1 1-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ................................ ...................................... 29-1 1-2019 

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

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

 

Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrondvej 7 
7900 Nykøbing M 

Rapport købi 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 25. august 2022 
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Q 
EJENDOMS 

Spildevandsplaner 
DATA Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?....................................... ja 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 
Kloakopland, vedtaget 

7900 Nykøbing M 
Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsslatus de evt, planlægges at få i 

Rapport købt 25/8 2022 fremtiden. 
Rapport færdig 25/8 2022 Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 

aktuelle afløbsforhold på ejendommen. 

Oplysninger vedr. kloakopland, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

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

Spildevandsplan: 119 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber 
samme ledning) 

Navn på område med kloakopland .................................................................. .......11 g 

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

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

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

Årstal for planlagt ændring at status .................................. . .................................... 2019 

Årstal for planlagt ikrafttrædelse ...................... ............. ........ ...... ..... .................... .2020 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Andel at matrikelnummeret, der er dækket at planen ................................................... 100% 

Kontaktoplysninger 

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

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. kloakopland, forslag er indhentet d. 25. august 2022 

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

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 
svarer på, om kommunen evt, er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til 
spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. udtræden al spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 25. august 
2022 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed....... Kommunen 

Kontaktoplysninger - forklaring. Kontakt egen kommune 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under 'Udtræden al Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysninger vedr. udtræden af spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 25. august 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 

Rapport købt 26/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 Kontaktoplysninger 

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

Renseklasse 

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

Oplysninger vedr. renseklasse er indhentet d. 25. august 2022 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Varmeforsyning 

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ...............  ja 

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

Forsyningsområde, vedtaget 

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

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

Oplysninger vedr. forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde? ...................................... . ..... ........ ja 

Varmeforsyning: Naturgasområde Nykøbing Mors - Individuel naturgasforsyning 

Navn på forsyningsområde .................................................... Naturgasområde Nykøbing Mors 

Forsyningsform ........ .............................................................. Individuel naturgasforsyning 

Forsyningsselskab ................. ............. .... ........................... ... .............. HMN Naturgas VS 

Matr,nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ................................................... i 00 % 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger ' forklaring............................Kontakt egen kommune 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Område med forsyningsforbud, vedtaget 

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse at varmeplanlægningen, kan kommunen 

bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende 
eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud 

foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. 

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

Oplysninger vedr, område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

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

Varmeforsyning: Naturgasområde Mors - El 

Navn på område med forsyningsforbud .................. ... ............................ Naturgasområde Mors 

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

Hvader Andet"? ....................... ......................................................................... 0 

Matr.nr. 1 akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med tilslutningspligt, vedtaget 

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

Oplysninger vedr, område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 25. august 2022 

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt'2 .................... .... Nej 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring. Kontakt egen kommune 

Vejdirektoratets projekter 

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

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering om 
ejendommen er beliggende indenfor et af Vejdirektoratets projekter, som vejmyndigheden 
enten undersøger, planlægger eller er ved at anlægge. På kortet vil det fremgå hvilken 
anlægsfase som projektet befinder sig i. På kortet fremvises Vejdirektoratets projekter som 

en 150 meter bulter omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse - det er alene en bulter, der kan 
bruges til at fremsøge mio om, om en ejendom ligger i nærheden at et projekt. 

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

Oplysninger vedr. vejdirektoratets projekter er indhentet d. 25. august 2022 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed........................ Vejmyndigheden (Vejdirektoratet eller kommunen) 
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0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Administrativ myndighed: Vejdirektoratel 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? 
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

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

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

område. 

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

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

arealer) og spildevand (køkken, toilet og had mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt 
bortiedes i ét og samme rørsystem. 

Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af 
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. 

Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr, aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 25. august 2022 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. lorder 

Afløbsforhold ..................................................... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

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

Påbud vedr, spildevandsforhold på ejendommen 

Er der registreret påbud vedr, spildevandsforhold på ejendommen? ..........................  Ja 

Hvis kommunen har givet påbud vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her. 

Oplysninger vedr, påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen er indhentet d. 25. august 
2022 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Er der påbud om forbedret rensning? ........................................ Skal tilsluttes separatkloakering 

Frist for forbedret rensning ......................................................................... 19-1 2-2022 

Kontaktoplysninger 

Kontaktoplysninger - forklaring............................kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? 
Alment vandforsyningsanlæg 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller 
privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment 

vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. 

Oplysninger vedr, aktuel vandforsyning er indhentet d. 25. august 2022 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Vandforsyning......................................................................Alment vandforsyningsanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne 'Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-

 

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

Oplysninger vedr. grundvand - drikkevandsinteresser er indhentet d. 25. august 2022 

Matr.nr. lakc Dueholm, Nykøbing M. lorder 

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser ............................................ 

Områder på matriklen: 

Type at område.....................................................Områder med drikkevandsinteresser (I stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

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

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
OSD. 

Der udpeges to typer at følsomme indvindingsområder; Nitratfolsomme indvindingsområder 
(NFI) og Sprøjtemiddeftølsomme indvindingsområder (SF1). 

Oplysninger vedr. grundvand - følsomme indvindingsområder er indhentet d. 25. august 
2022 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

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

Områder på matriklen: 

Type af område ..................................................... Nitratfolsomme indvindingsområder (i stk.) 
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EJENDOMS 
Kontaktoplysninger 

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

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

Frydsbrøndvej 7 jordforurening 
7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 Områdeklassificering 

Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?.............. ja 

Her oplyses det, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere 
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved 
større jordflytning. 

Oplysninger vedr. områdeklassificering er indhentet d. 25. august 2022 

Matr.nr. lakc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?............................ja 

Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal ............. ................................................ link 

Områder på matriklen: 

Type .................................................................................. Områdeklassificering (1 stk.) 

Klasse..............................................................................Område med krav om analyser 

Kontaktoplysninger 

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

Generelt om ejendomsdatarapporten 

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

0 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Rapport købt 25/8 2022 

Rapport færdig 25/8 2022 

Du får besked pr e-mail/SIVIS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke 
fremgår at 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 
• Jordforureningsaftest 
• 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-meddeletsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom 
de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren at 
ejendommen. 

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

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet at en bygningsgennemgang foretaget at en beskikket bygningssagkyndig. 
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdedng at en boligs synlige skader og tegn på skader. 

Elinstallationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet at en autoriseret elinstallatervirksomheds gennemgang at bygningens 
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang at 
elinstallationernes tilstand. 
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Q 
Byggesag 

EJENDOMS En byggesag vedrører nybyggeri, liVornbygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). 

DATA Kommunen registreret oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets 

RAPPORT omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke 
BBR. 

Frydsbrørldvej 7 Byggeskadeforsikring 

7900 Nykøbing M Siden 1, april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring 

 

i forbindelse med nybyggeri at private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle 
Rapport købt 25/6 2022 tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet at 
Rapport færdg 25/8 2022 byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. 

 

Olietanke 

 

Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer 

 

typisk fra den 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. 

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 flexbotigtilladelse udstedes at kommunen. En fleksboligtilladetse giver ejeren at en helårsbolig mulighed 
for at benytte sin helårsbolig som ferie- og fritidsbolig, med ret til senere at vende tilbage til at benytte boligen 
til helårsbeboelse uden krav om landzonetilladelse. En flexboligtilladelse kan følge enten ejer eller selve 
ejendommen. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Fjendomsskat opkræves af 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 saml forskellige dækningsbidrag. 

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

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

Ejendoms- og grundværdi 
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. 
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskafter(ejendomsværdiskat og 
kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under 
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2112 
procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgår at vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter 
ejendomsværdi, grundværdi og evt, fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 
ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny 
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for 
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under "Ejendoms- og grundværdi". 

Forfalden gæld til kommunen 
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Dør Oplyses 
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og 
lignende. At et gældskrav er fortrinsbereftiget 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. 
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Q 
Huslejenævnssager 

EJENDOMS I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private 

DATA lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i 

RAPPORT nævnet den I. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 
huslejens størrelse. 

Frydsbrøndvej 7 Arbejderbolig 

7900 Nykøbing M 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 gældsovertagelse. 

Rapport købt 25/8 2022 Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

Rapport tærdig 25/8 2022 

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

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

Zonestatus 
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig at zonestatus kan der være 
forskellige bestemmelser for anvendelse al ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse 
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse 
at arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv, i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - 
efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

LandzonetiHadelser 
En landzonetilladelse udstedes at kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone 
må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og 
ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den 
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen tor udarbejdelse at lokalplaner og er grundlag for behandling 
at en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller 
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligllforblivelsespligt til en forsyningsform samt om 
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som 
vejmyndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Transportkormidorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner mm. 
De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 
grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet 
omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, 
samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "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. 
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Landspiandirektiv Udviklingsområder 

EJENDOMS Inden for et udviklingsområde i kystnærhedszonen har en kommune mulighed for at inddrage nye arealer 

DATA byzone og planlægge for anlæg i landzone, uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse 

RAPPORT for kystnær lokalisering efter reglen i planlovens § 5 a, stk. i. nr. 1. I et udviklingsområde er landzonereglerne 
lempelige end i den øvrige kystnærhedszone 

Frydsbrøndvej 7 Aktuelle atløbsforhold 

7900 Nykøbing M 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. 

Rapport købt 25/5 2022 Aktuel vandforsyning 
Rapport færdig 25/8 2022 Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment 

 

vandforsyningsanlæg. 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger at betydning for ejendomshandler med henblik på 
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige 
database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor el drikkevandsområde. Afhængig at 
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på 
ejendommen. 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøltemiddeltølsomme indvindingsområder. 
Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for 
anvendelse at arealerne på ejendommen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Miljøporlals jordiorureningsattest viser oplysninger om lOrdtorurening for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortiagt på hhv. vidensniveau i (Vi) og/eller vidensniveau 2 (V2) 
henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også at jordforureningsatlesten. 

Områdeklassificering 
Områdeklassificeringen inddeles i tre klasser; 'Analysefrit område (Kategori 1)", "Analysefrit område (Kategori 
2)" og 'Område med krav om analyser". Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere 
forurenet. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Hvis 
ejendommen er omfattet at områdeklassificering, kan der være anmeldepligt ved større Jordflylning. 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. 
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. i i bekendtgørelse om indberetning at 
jordforureningsdata. 

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

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

Beskyttet natur 
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse at 
arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskytielsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyltelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse at arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt 

EJENDOMS Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 ml.  Når en ejendom 
DATA er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af 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. 

Frydsbrøndvej 7 Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 

7900 Nykøbing M Vedr. fredningsstatus: 

A. Fredet før 1937 
Rapport købt 25/8 2022 B. Fredet 1937 eller senere 
Rapport færdig 25/8 2022 C. Ikke fredningsværdig 1937-56 

D. Ikke fredet eller aflyst tør 2009 
u.. 

Beskyttede Sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, Ø. museumsloven, 
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. 

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Sebeskytlelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generefl forbud mod ændringer, 
dvs, at 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. 

Klitlredningslinje 
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 
Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan fare til eget risiko 
for sandflugt. 

Strandbeskyttelsestinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100  
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. 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring mar.nr, i akc, Dueholm, Nykøbing M. jorder 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 25. august 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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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Oversigt over Vejdirektoratets projekter 

Vejdirektoratets projekter omkring ejendommen 

Oplysninger om Vejdirektoratets projekter er indhentet d. 25. august 2022. 

I 500
Styrelsen for Data nh3g Effektivi 

Signaturforklaring: 

LLJ Ejendommens placering 

Vejdirektoratets projekter: 

Ingen projekter nær ejendommen 

OBS: Vejdirektoratets projekter fremvises som en 150 meter buffer omkring projektets midterlinje. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at 
bufferen IKKE angiver projektets geometri eller udbredelse det er alene en buffer, der kan bruges til at fremsøge info om, om en ejendom ligger i 
nærheden af et projekt. 
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Danmarks MtIjportaI 
)SI u THpL. )Hl .dI Den 25-08-2022, kl. 10:50 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet 
"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 
oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 
kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn Dueholm, Nykøbing M. Jorder 

Matrikelnummer lakc 

Region Region Nordjylland 

Kommune Morsø Kommune 

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

 

.............................. 

                   

¶ . - ---- 

2-

    

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 
matrikel. 

Matriklen er omfattet at områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved 
jordflytning. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. 

Udgået Efter Korng 

• Udgået Før  Koitleegning 

• Jordforurening 

• FO Nuanceret 

Fi Nuanceret 

F2 Nuanceret 

• Jodforurening. Vi 

Lokaliseret (uafklaret) 

Pâbtjd - Aktjv 

Påbud - Irrgervereede vic6r 

Danmarks Miljøportal, Nyrops gade 30, 1780 København V, 963a862f-ff20-4546-9546-94fe42063af5 
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Danmarks MiIjportaI 
Den 25-08-2022, kl. 10:50 

Kontaktoplysninger 

Adresse Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst 

Mail region@rn.dk 
Web www.rn.dk 

Bemærkning Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands 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 Jernbanevej 7 1 7900 Nykøbing M 

Mai] kommunen@morsoe.dk 
Web http://www.morsoe.dklB orger/Natur%200g%2Omiljoe/Jord%2Oog %2001ietanke.aspx 

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, 963a862f-ff20-4546-9546-94fe42063af5 
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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 at 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 at den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle 
anvendelse til boligformål 

Udgået Efter kortlægning 
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau i eller 2, men som er udgået at kortlægningen 

Udgået For 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 at 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 at matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 
fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder 
oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen 
på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distributionJ. 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, 963a862f-ff20-4546-9546-94fe42063af5 
www.miljoeportal.dk Side 4 Af 4 
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Den 25. august 2022 

Sendes pr. e-mail: lb@advokathuset.dk 

Advokat Henrik Tinggaard 
Advokathuset Funch& Nielsen 
Toidbodgade 4 
7700 Thisted 

 

tfl r. k re. d it 
DLR Kredit A/S I CVRnr. 25781309 

Nyropsgade 21 I 1780 København V 
Tlf. 70 10 00 90 1 dlr@dlr.dk 

wwwdlrdk 

Vores ret.: 
RHP/Kirsten Bjørkman 
Tlf.: 33 42 07 77 (direkte) 
E-mail: kib@dlr.dk 

alt. Lone Berg 

Deres ref.: 
02-12531 5/LB 

Vedr.: DLR Kredit sag nr. V 158.202 
Ejendommen matir. nr. lakc Dueholm, Nykøbing M. Jorder, beliggende 
Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M, tilhørende Marias Boliger ApS  

Efter aftale fremsendes vedlagt opgørelse over DLR Kredits tilgodehavende pr. 
auktionsdatoen den 4. oktober 2022. 

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Maria Mira Oussama Elsahli, 
I.P. Jacobsens Plads 7, 7700 Thisted hæfter som selvskyldnerkautionist på DLR 
Kredits lån opr. kr. 520.000. I den forbindelse skal vi bede jer sikre, at kautionisten 
indkaldes til tvangsauktionen. 

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 i .1 2. 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 befalingsdag 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 at opgørelsen). 

Det bemærkes, at DIR Kredits lån forfalder til indfrielse ved tvangsauktionen, og 
lånet/lånene alene kan forblive indestående, såfremt DLR Kredit kan bevilge 
gældsovertagelse til auktionskøberen. 
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Fordringen/erne forudsættes anført i kolonne i og 4 i salgsopstillingen. 

Med venlig hilsen 
DIR Kredit 
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Opgørelse over DLRs tilgodehavende 
Pr. 4. oktober 2022 

+d sagnr V 158202 Ejendom nr. 1 
Eid.matr.nr lakc Dueholm, Nykøbing M. Jorder 
Beliggende Frydsbr'ondvej 7, 7900 Nykøbing M 

IJLRs reference 

Særlige engagementer og lnkasso/kib 
E-mail: jurmaildlr,d 

Udskrevet:  6. september 2022 

Lnenr. Hovedstol Nori.rt. Konverterbar serie 
60 520,000,00 2,000043 A B 2050 

Seneste noterede børskurs: 88,1500 

Obligationsrestgæld kr. 469.828,98 

v 4-

 

Kontantlån Kontant rente 
Annuitetslån 2,0774 

IItlILrs+.gæiu pr. 0I.09.2022 
Rente i 3 dage 

dm.bidrag i 3 dage 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

465.536,20 

78,84 

75,90 Kr. 465.690,94 

Restancer pr. 01.09.2022 Kr, 6.965,52 Kr. 6965,52 

Kræves indfriet ved ejerskifte 

 

Ialt Kr. 472.656,46 

Næste ord, ydelse pr. 01.12.2022 Kr. R 11 59 

)6/S 

DLRs totale tilgodehavende andrager Kr. 472.656,46 

Med venlig hilsen 

DLR Kredit 
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Lone Berg 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer:  

Lisbeth Andersen <Ian@rah.dk> 
26. august 2022 10:37 
Lone Berg 

VS: Installation: 873002, regningnr. 6 - Ang. sag nr. 02-124509/LB Frydsbrøndvej 7, 
7900 Nykøbing Mors 
873002_2_6.pdf; 873002-02.xlsx; Sig naturbevis.txt 

Hej Lone Berg 

Jeg sender lige den restance der er vedr. Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing Mors. 

Gæld til Go energ er kr. 4.015,44 

Regning er på kr. 15.515,44— 11.500,00 fra Advokat = kr. 4.015,44 

Jeg vedlægger faktura og kontoudtog. 

På forhånd tak. 

Lisbeth Andersen 

: 

go'energi als 
Ndr. Ringvej 4 
6950 Ringkøbing 

Direkte: +45 8711 3414 
Hovednr: +45 8711 3400 
e-mail: lan@rah.dk 
Web: www.go-energi.dk 
CVRnr: 36031204 

Fra: Lisbeth Andersen 
Sendt: 26. august 2022 10:13 
Til: ib@advokathuset.dk 
Emne: Installation: 873002, regningnr. 6 - Ang. sag nr. 02-124509/LB Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing Mors 

Hej Lone Berg 

Jeg sender lige den restance der er vedr. Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing Mors. 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag dannet 25/8 2022 

Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 
Ejendommens adresse:....................... 

Matr.nr........................................... 

Ejendomsnummer............................. 

Kommune:...................................... 

Antal bygninger: ........... ..................... 

Ejerforhold...................................... 

Anvendelse...................................... 

Samlet grundareal............................. 

Samlet antal værelser:......................... 

Frydsbrøndvej 7, 7900 Nykøbing M 

I akc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

006768 

Morsø Kommune 

6 

Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtageninteressentskab) 

Fritliggende enfamiliehus 

790m2 

4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. i akc Dueholm, Nykøbing M. jorder 

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 al ejendomsdatarapporten Indtil dette er afklaret, 
kan boligejere hente deres nye vurderinger på 

. , såfremt disse er blevet frigivet 
af Vurderingsstyrelsen Læs mere om processen på' 

For ejendomme med de nye e]domtt,i[tIijfler vil der 
frm.ngnvstrring registreref i raQportens ra5umé, Qg 

= 

ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID e8ed182b-42c6-4c27-a807-5176009l186b 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrondvej 7 

7900 Nykøbing M 

Bilag dannet 25/8 2022 

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

Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen at disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT 

 

Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 

 

fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. 

 

EJENDOMSSKAT i og 2 halvår 

 

I starten at 1. og 2. halvår kan det fremgå al ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 

 

på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 

 

Problemet opstâr, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

 

Oplysninger vedr, forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 25. august 

 

2022 

 

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

Forfalden gæld i alt .......................... ..................... .................................... 9.623,84 lv 

Gælden er opgjort pr. ............................................................................... 04-10-2022 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 04-1 0-2022 

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 .......... ............. ...................................... 3.763,70 kr 

Beløb........................................ ........................................................... i .881.85 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01 -02-2022 

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

Beløb......................................................... 

Forfaldsdato ................................................. 

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

GældsDoster vedrørende: Renovation 

Gæld vedrørende......................... 

Krav i alt vedrørende denne gældstype 

1.881,85kr 

01 -07-2022 

Nej 

Renovation 

2.525,00 kr 

Beløb................................... ............................................. ................... 1.262,50 kr 

Forfaldsdato............................................ .............................................. 01 -02-2022 

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

Side 2 al 7 
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Q 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Bilag dannet 2518 2022 

Beløb.......................................................................... ......................... 1262,50 ki 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-07-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse - Ejendomsskat 

Gæld vedrørende............................................................Rottebekæmpelse - Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............. .................................................. 46,80 kr 

Beløb...................................................................................................... 23,40 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................01-02-2022 

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

Beløb......................................................................................................23,40 kr 

Forfaldsdato................. ............. ... ............................ ...... ... .................... 01-07-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning -Ejendomsskat 

Gæld vedrørende ............................................................... Skorstensfejning -Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ... ........................................................... 980,7 kr 

Beløb.................................... ................................................................. 490,36 kr 

Forfaldsdato................................................................... ....................... 01 -02-2022 

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

Beløb......................................................... 490,35 kt 

Forfaldsdato................................................. 01-07-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

Gæld vedrørende........................................... Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype................... 2.000,00 kr 

Beløb........................................... ....... ................................................... 250,00 kr 

Forfaldsdato------------------------------------------------------------------------------------------01 -03-2022 

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

Beløb....................................................................... .............................. 250,00 kr 

Forfaldsdato.................................................... ...................................... 01 -03-2022 

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

Beløb........................................................ .... .... ............................ ......... 250,00 b 

Forfaldsdato..........................................................................................22-03-2022 

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

Beløb..................................................................................................... 250,00 kr 
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Forfaldsdato 22-03-2022 
EJENDOMS 

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

Beløb................................. ....... ................. .................................... ........ 250,00 kr 

Frydsbrøndvej 7 Forfaldsdato .......................................................................................... s. 07-2022 

7900 Nykøbing M Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ...... ... .... .......................... ............................ Nej 

009 dannet 25/8 2022 

Beløb...................................... ............................... ..... ... ......... ............... 25000 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................29-07-2022 

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

Beløb, .......................................... .............................. ............................ 250,00 kr 

Forfaldsdato............................................ .......... .................................... 19-08-202? 

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

Beløb....................................................... ... ...... ..... .... ..... . ...................... 250,00 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................19-08-2022 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

Gæld vedrørende .............................. ................ ..... ........ ................................ Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype..............................................................307,63 kr 

Beløb........................................ ..... ............................. ................... ......... 25,25 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb......................................................................................................] 5,05 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb................................................................. ..................................... i 5,05 b 

Forfaldsdato 

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

Beløb...................................... ................ ... ... ....... ...... ............................. 25,25 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb............................................ .... ...... .................. ................................ 3,92 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb..................................... ................................................................... 3,92 kr 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...................................................................Nej 
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Q 
EJENDOMS 
DATA Beløb . i 2,30 kr 

RAPPORT Forfaldsdato ........................................... .... ........................................... 02-02-2022 

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

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M Beløb .............................. ................. ............... ..... ..... ................................ 7,53 k 

Bilag dannet 25/8 2022 Forfaldsdato ............................................ . ............................................. 02-02-2022 

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

Beløb..................................... ...................  .......................... ...................... i , k 

Forfaldsdato................................................................ .......................... 28-02-2022 

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

Beløb........................................................................................................ .7 kr 

Forfaldsdato..................................................................... ..................... 28-02-202? 

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

Beløb........................................... .............................................. ............. i 2,63 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................28-02-2022 

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

Beløb......................................... ....... ....... ............. .... ..... ......................... i 2,63 b 

Forfaldsdato .............................. ............................................................ 01 -03-2022 

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

Beløb.............................................. ..........................................................  o,ig kr 

Forfaldsdato.................................................... ...................................... 01 -03-2022 

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

Beløb................................... .......... ... ..... .......... ... ...................................... 7,53 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................01-03-2022 

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

Beløb................................................................ ...... ... ............................... 1,96 kr 

Forfaldsdato..................................................... ..................................... 01-03-2022 

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

Beløb................................... ................................................................... 1 2,63 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 02-04-202 2 

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

Beløb.......................................................................... .... .......................... 7,53 kr 

Forfaldsdato............................................... ........................................... 02-04-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 1,96 kr 

Side 5 at? 
69 



0 
EJENDOMS Forfaldsdato 02-04-2022 

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

RAPPORT 

Beløb....................................... ........................ ........ ............................... i 263 kr 

Frydsbrøndvej 7 Forfaldsdato ................................................................. ......................... 01-05-2022 

7900 Nykøbing M Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ..... ............ ............ .................... .................. Nej 
Bilag dannet 25/8 2022 

Beløb..................................... .... ............... .............. .................................. 753 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 01-05-2022 

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

Beløb......................... .................. ............................................................. 196 kr 

Forfaldsdato............................................ ...... ......... ............................... 01 -05-2022 

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

Beløb...................................... ...... .................... ......... ............................. i 2,63 kr 

Forfaldsdato............................................... ............ ............................... 02-06-2022 

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

Beløb...................................... ...... ..... ... ........... ......................................... 753 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-06-2022 

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

Beløb........................................................................................................ 196 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-06-2022 

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

Beløb.................................. .......... ..... .................. .... ............................... 1 2,63 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-07-2022 

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

Beløb................................... ..................... ................................................ 753 kr 

Forfaldsdato........................................ .................................................. 02-07-2022 

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

Beløb.......................................................... .............................................. 1,96 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-07-2022 

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

Beløb.......................................... ............ ....... ... ........................................ 1,96 kr 

Forfaldsdato..................................... ..................................................... 29-07-2022 

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

Beløb............ ................................. ... ....................... ...... ....... .................... 0,09 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................29-07-2022 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT .............................. ..................................... Nej 
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Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Bilag dannet 2518 2022 

Beløb........................................................................ . ........... .................... 753 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 29-07-2022 

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

Beløb.................... ....... ..................... .............................................. ........ .253 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................29-07-2022 

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

Beløb....................... ............................................................................... i 253 kr 

Forfaldsdato ........................................ . ................................................. 02-08-2022 

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

Beløb................................................................................................ ........ 7,53 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 02-08-2022 

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

Beløb.............................................................................. ........ ..... ....... ...... ,g5 kr 

Forfaldsdato... ....................................................................................... 02-08-2022 

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

Beløb.................................... ......... .... ............... ........................................ 7,53 kr 

Fortaldsdato.......................................................................................... 02-08-2022 

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

Beløb................................................... ........ ... .... ...................................... 1,98 kr 

Forfaldsdato.......................................................................................... 02-08-2022 

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

Beløb............................................................................. .... ..... ................ i 263 kr 

Forfaldsdato..........................................................................................02-08-2022 

 

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

Frydsbrøndvej 7 

7900 Nykøbing M 

Bilag dannet 25/8 2022 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

— rT 
L. .,• .. " for beboelse 

Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, 
herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejnirysejen-
domme. 

Lii r.ekkc hesieninicl,,cr i lejelos givningen er ulravigelige. re-

dens andre gyldigt kan fravige ved aftale. ønsker pi -terne 
al aftale fra s incl sCr af lejelos gi n iligens almindelige regler og! 
eller Ieekonlrakteii. skal det altalle aultres i konlrakteii II. 

Al'ialte ûtivigelsci ina ikke aflk)rcs direkte i kontraktteksten 
(ved overstregning elle, unit, ). mednundre dci' i den forlrykte 
tekst er 1ivc1 sar1in adgang heri I. 

Enkelte vilkat i den fortrykte tekst el freinhcsei med frd og 

Çursii Disse ilkar er fravigclscr af lcjclos girnitigelis alniindc-
luvc regler, lis is parterne har aftalt de forhold, de, er kursive-

  

Autoriseret at Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den 1. juli 
?D1t. 

mel i kontrakten, er del ikke iiodsendigt al anlore de sainnie 
førhold i kontraktens II. Vilkår, som er anfori i § 11, er til-
sirsekkeligi l'u-emh;evel 

Udlejercus og lejerens reffighedel og pligter i lejeforlioldet er 
i-eg ii kici i (len til en lis er id gak1em ide leje ko ni iii rie. nied-
Tilindre p:irl erflr' al'la ler andel.  hvor lovens regler kan frasiges. 

Som bilag til lcjckounrakteiu horer s-ç'jledrting edrurende le-
jekouttiakt til anvendelse i kjeaQalei om hehoelseslejligheder, 
herunder blandede lejenial, og vt'relscr i private udlejningsejen-
dontutie. Vejledningen er en dcl al' den autoriserede lejekonirak i. 

§ 1. Parterne og det lejede 

Lejemålet: Det lejede er EJ en lejlighed fl et enkeltværelse EJ en ejerlejlighed EJ en andelsbolig 

andet: _,_B US - - - EJ Lejeforholdet er et fremlejeforhold 

Beliggende: ' Yckc -r I(C1-)) By: 

Udlejeren: Navn:  
CVR-nr/reg. nr.: 

Adresse: 1) t(1ç  2 I-) 

Lejeren: Navn: 

Adresse: 

Areal: Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør m2, der består at — værelser 
Erhvervslokaler mv. udgør heraf _ 

Brugsret til: Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret 
til folgende lokaliteter: (sæt x) 

o Fællesvaskeri 0 Fælles gårdanlæg D Loft /kældcrrurn nr.: 
D Cykelparkering 0 Garage nr.: Andet: i(Y 4M m 

(3enyttelse: Det lejede må ikke tiden udlejerens skrfft1i.e samtykke benyttes til andet end: 
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§ 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør 

Begyndelse: Lejeforholdet begynder den t ' og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre 
lejemålet er tidsbegrænset, ji § 11. 

Opsigelse: Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anført i 
kontraktens § 11 kan lejeren opsige en lejeaflale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en 
måned, der ikke er dagen for en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog i  måned. 
Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven. 

§ 3. Betaling af feje 

Leje: Deri årlige leje er kr. 

Betaling: Lejen m.v. forfalder til betaling den i hver (sæl x) Måned OKvartei 

Lejen pr. måned/kvartal udgor: .._7CC.C_ k i 

Betalinger udover lejen udgør:  
A conto varmebidrag .. ki 

ki 

It' 
A conto vandbidrag   

Aconto kollngsbidrag kr  

Antennebictrag kr 
lnternetbidrag kr, 
Bidrag tit beboerrepræsentation kr. ) 
Andet:   kr.  

Andet:   kr. 
1 alt betales pr. måned/kvartal: kr. 

Skatter og afgifter: 
I lejen indgiir skatter og afgifter pr. 
Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. 

Betalingssted: Lejen mv. betales påudlejerens kontonr. - - i 
(pengeinstitut):  

Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. 

Bemærk Særlige forhold vedrørende (ejefastsætletse, if. vejledningen, skal anføres i lejekontraktens §  11 

§ 4. Uepositu og forudbetalt feje 

tI I .•'i 
Depositum: Senest den Ft) betaler lejeren et depositum på 4j_-(j . . kr. 

svarende til måneders leje (højst 3 måneders leje). 

Forudbetalt leje: Senest den betaler lejeren endvidere forudbetalt leje 
svarende til måneders leje (højst 3 måneders leje). 

Indbetaling: Senest den 'i ?) betaler lejeren i alt ttr kr., svaieride til: 

Forudbetalt leje: . - . - kr. 
Leje mv. for perioden: 

til   kr. 
Depositum kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

I alt kr. 

Forste gang, der herefter skal betales husleje, er den 
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§ 5. Varme, koling, vand og el 

Varme: Udlejeren leverer varme og varmt vand? (sæt x) OJa,XNeJ 
Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: 

o fjernvarme/naturgas 

O centralvarme med olie 

G el til opvarmning 

o andet:  

Varmeregnskabsåret begynder den 

Lejeren sorger selv for opvarmning at lejemålet? (sæt x) Ja ONej 

Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: 

 

Del 

 

El gas 

 

`olie/petroleum 

 

o fjernvarme/naturgas 

 

O andet:  

 

Vand: Udlejeren leverer vand til lejemålet? (sæt x) 0 J ONej 

Hvis ja, udgiften til vand fordeles på grundlag at individuelle 

 

forbrugsmålere? (sæt x) Q Ja  0 Nej 

Vandregnskabsåret begynder den 

 

El: Udlejeren leverer el til andet end varme til lejemålet? (sæt x) 0 Ja Nej 

Efregnskabsåret begynder den 

 

Koling: Udlejeren leverer køling til lejemålet? (sæt x) 0 Ja Nej 

Hvis ja, udgiften til koling fordeles på grundlag at individuelle 
forbrugsmålere? sæt )) 0 Ja 0 Nej 

Kolingsregnskabsåret begynder den 

§ 6. Fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester 

Fællesantenne: Udlejeren leverer fælles signalforsyning, hvor til lejer skal betale bidrag (sæt x) Q Ja Nej 

Lejernes antenneforening i ejendommen leverer tælles signalforsyning (sæt x) 0 Ja Nej 

Internet: Udlejeren leverer adgang til internet, (elektroniske kommunikationstjenester) 
hvortil lejeren skal betale bidrag (sæt x) 0 Ja ØNej 

§ 7. Lejemålets stand ved indflytning 

Er/bliver lejeniålets stand konstateret ved et indflytningssyn? Ja ONej 

Bemærk: Pligten til at afholde indflytningssyn påhviler alle udlejere, som udlejer mere 
end én beboelsestejlighed. 

Btimnrk: Er dut lejede rriartgelfukit ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke al miste retten til at 
påberåhe sig manglen senest 14 dage efter Iejeforhnldets bojynt!' skrfffIit meddele 
udlejeren, at lejeren vil gøre den gældende. Fristen gælder, selv om lejeren inden fristens udløb har 
deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytningsrapport Fristen gælder dog ikke, hvis 
manglen bl.a. ikke kan opdages ved anvendelse at sædvanlig agtpågivenhed. 
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§ 8. Vedligeholdelse 

Pligt: Den indvendige vedligeholdelse at lejemålet påhviler: (sæt x) 

Otidlejeren Lejeren 

Konto: Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, er der oprettet en konto for 

indvendig vedligeholdelse. Ved kontraktens oprettelse den 

står der Kr. på kontoen. 

Beløbet kan efter kontraktens oprettelse være ændret i forbindelse med udlejerens 

istandsættelse at lejemålet. 

Bemærk Hvis udlejeren på traf lytningstidspunktet udlejer mere end en beboelseslejlighed, har udlejeren pligt 

tit at afholde fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport efter lejelovens § 98, stk. 3-5. 

§ 9. Inventar 

Følgende inventar i lejetorholdet tilhører ved lejemålets indgåelse udlejeren: (sæt x) 

D Komfur o Opvaskemaskine W Emhætte 0 Andet: 

Køleskab 0 Vaskemaskine LJ Elpaneler, antal: 0 Andet: 

Fryser 0 Tørretumbler 0 Vandvarmere, antal: 0 Andet: 

§ 10. Beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og øvrige oplysninger om det lejede 

Beboerrepræsentation: 
Der er ved kontraktens oprettelse etableret beboerrepræsentation 

i ejendommen? sæt x) Ja ONej 

Husdyr: Det er tilladt at holde husdyr i lejemålet? (sæt x) QJa  WØ Nej 

Bemærk: Er der aftalt særlige vilkår for husdyrtilladelsen anføres disse i kontraktens § 11. 

Husorden: Der foreligger ved lejeforholdets indgåelse en husorden 

for ejendommen? (sæt x) 'Ja ONej 

Husordenen vedlægges, såfremt en sådan findes for ejendommen. 

Øvrige oplysninger om det lejede: 

Der må ikke her anlores vilkår, som i sin helhed allerede følger al lejelovgivningens almindelige 

vilkår eller fravigelser, der skal anføres under § 11. 
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§ 11 - Særlige vilkår 

Fravigelser: Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler 

og standardkontraktens § 1-10. Sådanne fravigelser vil kunne medføre, at lejeren opnår 

færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i 

lejelovgivningen. 

Vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller af en 

husorden, må ikke anføres her. øvrige oplysninger om det lejede anføres i kontraktens § 10. 

Bemærk' I § 11 kan bl.a anføres om der gælder særlige vilkår tor lejefastsættelsen, som der skal oplyses 

om i lejekontrakten herunder fx i forhold til afkast (lejelovens § 4, stk. 5), regulering efter 

nettoprisindeks (lejelovens § 4, stk. 8), privat byfornyelse og boligforbedring (lejelovens § 4 a), 

aftalt grøn bylot nyelse (lejelovens § 4 b) og fri lejefastsættelse (lejeloveris § 53, stk. 3-5). 
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§ 12. Underskrift 

Dato: 

-- - 

-
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BILAG 

Vejledning juni 2015 

til typeformular A, 
9. udgave. af I. juli 2015. 

VEJLEDNING for beboelse 

Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i 

private udlejningsejendomme 

Denne vejledning er bilag til den autoriserede standard-

lejekontrakt, typefonnular A, 9. udgave, af x. juni 2015 og 

udgør dermed en del af den autoriserede lejekontrakt. 

Lejekontrakten indeholder en angivelse af parterne og en be-

skrivelse af det lejede samt lejerens betaling for lejemålet. 

Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er 

reguleret i den til enhver lid gældende lejelovgivning, medmin-

dre parterne aftaler andet-

 

Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens al-

mindelige regler og/eller lejekontrakten, skal det aftalte an-

føres i kontraktens § II. Aftalte fravigelser må ikke anføres 

direkte i kontraktteksten (ved overstregning eller lign.), med-

mindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil. 

Enkelte vilkår i lejekontraktens fortrykte tekst er fremhævet 

med fed og kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivnin-

gens almindelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, 

der er kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige at 

anføre de samme forhold i kontraktens § 11. 

Ønsker parterne ved lejeaftalens indgåelse at aftale fravigelser 

af lejelovgivningens almindelige regler og/eller lejekontrakten,  

kan de særlige aftaler anføres i el særligt tillæg, i stedet for i 

kontraktens § II. Kravene til et sådant tillæg følger af leje-

lovens § 5. Tillægget udgør herefter en del af lejekontrakten. 

Tillægget må ikke indeholde ensartede lejevilkår for flere lejere 

i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at 

lejeren må opfatte dem som standardiserede, da tillægget i så 

fald skal være autoriseret. Der er ikke autoriseret et særligt 

tillæg til typeformular A, 9. udgave. 

Denne vejledning indeholder med henvisning til kontraktens 

bestemmelser en beskrivelse af den gældende lejelovgivning. 

En række bestemmelser i lejelovgivningen kan ikke fraviges til 

skade for lejeren, medens andre bestemmelser kan fraviges ved 

aftale. Vejledningen er ikke udtømmende. 

For nærmere information henvises til den til enhver tid gæl-

dende lejelovgivning samt de vejledninger, der kan findes på 

ministeriets hjemmeside mv. 

Denne vejledning er udarbejdet i juni 2015. Opmærksomhe-

den henledes på, at lovgivningen kan være ændret på enkelte 

punkter efter dette tidspunkt. 
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I det følgende lindes oplysninger med henvisning til de enkelte 

bestemmelser i lejekontrakten: 

I. Til lejekontraktens § 1: 

Parterne og det lejede 

Lejelovens beskyttelse. 
De almindelige rettigheder i lejelovgivningen, som gives lejeren 

i lejeforholdet, er gyldige mod enhver uden tinglysning. Leje-

rens rettigheder er derfor sikret i de situationer, hvor ejendom-

men fx videresælges. En fly ejer af ejendommen må respektere 

de almindelige rettigheder, som lejeren har eller lejelovgivnin-

gen. Det samme gælder aftaler om forudbetaling af leje, ind-

skud, depositum eller lign, indenfor lovens rammer. 

Har en lejer derimod ved aftale erhvervet særlige rettigheder, 

som fx aftalt uopsigelighed, er denne ret ikke uden videre sik-

ret over for en ny ejer af ejendommen. Denne ret kan lejeren 

derfor kræve tinglyst. Udgiften betales af lejeren, medmindre 

andel aftales. 

En lejer, der er fremlejetager, nyder ikke den samme beskyttel-

se efter lejeloven som den almindelige lejer, da frenilejetageren 

i modsætning til den almindelige lejer ikke står i kontraktfor-

hold med ejendommens ejer. 

Fremleje. 
Lejekontrakten kan også anvendes ved aftaler om fremleje. 

Fremleje er, når den person, som efter lejeaftalen med udle-

jeren er lejer, videreudlejer lejligheden helt eller delvist til en 

anden person. 

Lejeren må som udgangspunkt ikke overlade brugen af det 

lejede til andre. 

Lejeren af en beboelseslejlighed har dog ret til at fremleje højst 

halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse (i blandede 

lejemål beboelsesdelen). Det samlede antal personer, der bor i 

lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. 

I lejligheder, der udelukkende anvendes til beboelse (dvs, ikke 

i blandede lejemål jf. side 9), har lejeren endvidere ret til al 

fremleje hele lejligheden i op til 2 år. når lejerens fravær er 

midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, 

midlertidig forflyttelse eller lign. 

Udlejeren kan dog modsætte sig fremlejeforhold vedrørende 

hele lejligheden, når ejendommen omfatter færre end I 3 hebo-

elseslejlighedcr, når det samlede antal personer i lejligheden vil 

overstige antallet af beboelsesrum, eller når udlejeren i øvrigt 

har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet 

Alle aftaler om fremleje, dvs, mellem fremlejegiveren og frem-

lejetageren, skal indgås skriftligt, og fremlejegiveren skal inden 
fremlejeperiodens begyndelse give udlejeren kopi af fremlejeaf-

talen. 

I fremlejeforhold kan lejeren ved lejeaftalens indgåelse såvel 

som i lejeperioden i stedet for depositum vælge at stille sikker-

hed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt depo-
neringskonto. 

2. Tillejekontraktens § 2: 

Lejeforholdets begyndelse og ophør 

Lejerens opsigelse. 
Det følger af lejeloven, at lejeaftalen af lejeren kan opsiges 

med 3 måneders varsel, medmindre andet varsel er aftalt imel-

lem parterne. Aftale herom anføres i kontraktens § II. 

Lejeren kan med I måneds varsel opsige en lejeaftale om et 
accessorisk enkeltværelse, medmindre andet er aftalt. Aftale 
herom anføres i kontraktens § 11. Et accessorisk enkeltværelse 
er et værelse, som er en del af udlejerens beboelseslejlighed, 
eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor. 

Lejeren kan med 3 måneders varsel opsige en lejeaftale om 

et separat enkeltværelse (klubværelse), medmindre andet er 
aftalt. Aftale herom anføres i kontraktens § II. Et separat 
enkeltværelse er et værelse, som ikke er en del af udlejerens 
beboelseslejlighed, eller en del af et en- eller tofamilieshus, som 
udlejeren bebor. 

Udlejerens opsigelse. 
Lejeaftalen kan af udlejeren kun opsiges i tilfælde, som er om-

fattet af reglerne i lejelovens § 82 og 83, og med det varsel, der 
efter reglerne i lejelovens § 86 er knyttet til den enkelte type 
opsigelse, hvoraf bl.a. fremgår: 

at accessoriske enkeltværelser kan opsiges med I måneds 
varsel, medmindre længere varsel er aftalt, og 
at en beboelseslejlighed i et hus, hvori der på tidspunktet for 
aftalens indgaelse kun findes to beboelseslejligheder, hvoraf 
ejeren bebor den ene, kan opsiges med I års varsel. 

Det fremgår endvidere, at andre lejeaftaler under visse betin-
gelser kan opsiges af udlejeren, når udlejeren ønsker selv at 
benytte det lejede. Opsigelsesvarslet er i disse situationer I år. 

Loven indeholder enkelte andre opsigelsesgrunde, herunder 
lejerens manglende iagttagelse af god skik og orden. Opsigel-
sesvarslet er her 3 måneder. 

Det skal i kontraktens § I oplyses, om det lejede er en lejlighed 
eller et værelse. Er der tale om en lejlighed, skal det ligeledes 
oplyses, om lejligheden er en ejerlejlighed eller en andelsbolig. 
Hvis der er tale om en anden type lejemål, angives hvilken. 
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En ejer eller en andelshaver, der kun udlejer en enkelt ejer-

lejlighed eller andelsbolig, har efter lejelovens § 82, litra c, en 

særlig mulighed for at opsige lejeren med 1 års varseL hvis 

ejeren eller andelshaveren selv agter at benytte boligen. For 

ejerlejligheder gælder i øvrigt den særlige regel i lejelovens § 84, 

litra d, hvor der er angivet en række betingelser, toni skal være 

opfyldt for, at udlejeren kan opsige lejeaftalen. 

Uanset opsigelsesvarslets længde gælder det, at der siges op 

til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en 

helligdag. 

Reglerne i lejeloven om udlejerens opsigelse kan ikke aftales 

fraveget til skade for lejeren, før udlejeren har opsagt lejekon-

trakten. Parterne kan således fx aftale, at lejeren kan flytte 

efter en kortere frist. 

Tidsbegrænsede lejeaftaler. 

Parterne kan ved aftalens indgåelse aftale, at lejeaftalen skal 

være tidsbegrænsel, jf. lejelovens § 80, hvis tidsbegrænsningen 

er tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. En særlig be-

grundelse for at udleje tidsbegrænset kan fx være udstatione-

ring eller midlertidig forflyttelse. Boligretten kan tilsidesætte 

vilkåret om tidbegrænsning, hvis det ikke anses for tilstrække-

ligt begrundet i udlejerens forhold. Der foreligger en omfatten-

de praksis vedrørende begrundelse for tidsbegrænset udlejning. 

En aftale om tidsbegrænsning af lejeaftalen skal irtdføjes i le-

jekontraktens § II, og det kan være hensigtsmæssigt heri at 

oplyse begrundelsen for tidsbegrænsningen. 

En lejekontrakt, der indeholder aftale om en tidsbegrænsning 

af lejeforholdet, stiller som udgangspunkt lejeren ringere end 

efter de almindelige regler i lejeloven. Tidsbegrænsningsvilkå-

ret kan derfor i kommuner med boligregulering tilsidesættes, 

hvis det skønnes, at lejeaftalen efter en samlet bedømmelse er 

indgået på vilkår, der er mere byrdefulde for lejeren end de 

vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen, uanset at 

udlejeren har en særlig begrundelse for at udleje tidsbegrænset, 

Tidsbegrænsede lejeaftaler ophører uden opsigelse, når leje-

perioden efter lejeaftalen udløber. En tidsbegrænset lejeaftale 

kan kun bringes til ophør i lejeperioden, hvis dette er aftalt 

mellem parterne, eller hvis den anden part misligholder afta-

len. Aftalen indfejes i kontraktens § II. Er det mellem parter-

ne aftalt, at lejemålet i lejeperioden skal kunne opsiges, gælder 

lejelovens almindelige opsigelsesregler, jf. ovenfor. 

3. Til lejekontraktens § 3: 

Betaling af leje m.v. 

Fastsættelse og regulering af lejen. 

Reglerne om fastsættelse og regulering af lejen findes primært 

i lejeloven og boligreguleringslOvefl Det afhænger af lejemålets 

art og beliggenhed, hvilke regler i disse love lejen fastsættes og 

reguleres efter. 

Lejefastsættelse ved aftalens indgåelse-

 

] kommuner. hvor boligreguleringslOVenS kapitel 11-IV finder 

anvendelse - såkaldte regulerede kommuner- gælder der særli-

ge regler om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, jf. ho-

ligreguleringslovens § 5, stk. I. 

Hovedreglen er, at lejens størrelse ikke må overstige det beløb, 

som udgør den omkostningsbestemte leje for lejemålet med et 

beregnet tillæg for evt. forbedringer. 

Der gælder særlige regler for "små-ejendomme", jf. nedenfor. 

Som undtagelse herfra kan lejen dog for "gennemgribende for-

bedrede lejemål" aftales til et beløb, der ikke væsentligt over-

stiger det lejedes værdi, BoligreguleringsloveilS § 5, stk. 2, inde-

holder en definition af "gennemgribende forbedrede lejemål". 

Afgørelse af, hvorvidt lejen væsentligt overstiger det lejedes 

værdi, beror på en sammenligning med den leje, som betales 

for tilsvarende lejemål i kvarteret eller området med hensyn 

til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligehol-

delsesstand. 

For lejemål med omkostningsbestemt leje gælder endvidere, 

at der ved lejeaftalens indgåelse ikke kan aftales en leje eller 

lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde 

for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejen-

dommen. 

I kommuner, hvor boligreguleringslovens kap. 11-IV ikke er 

gældende - såkaldte uregulerede kommuner - gælder ingen 

særlige regler om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, 

men lejeren kan efter aftalens indgåelse forlange lejen sat ned, 

hvis den væsentligt overstiger det lejedes værdi. 

L,ejeregulerirlg I lejeperioden. 

Som udgangspunkt reguleres lejen for lejemål beliggende i 

regulerede kommuner efter reglerne om omkostningsbestemt 

leje, medens lejen for lejemål beliggende i uregulerede kommu-

ner reguleres efter reglerne om det lejedes værdi. 

Småejendomme. 

Som undtagelse fra de ovenfor nævnte regler om lejens fastsæt-

telse og regulering gælder der i regulerede kommuner særlige 

regler for lejemål i ejendomme, som I. januar 1995 omfattede 

6 eller færre beboelseslejligheder (småejendomme). 

Ved fastsættelse og regulering af lejen for disse lejemål gælder 

reglerne om det lejedes værdi således, at lejen i disse ejendom-

me kan forhøjes eller nedsættes, hvis den er væsentligt lavere 

henholdsvis væsentligt højere end den leje, der betales for til-

svarende lejemål i større ejendomme, hvor lejen er reguleret 

efter reglerne om omkostningsbestemt leje. 

Enkeltværelser. 

For separate enkeltværelser (klubværelser) i regulerede kom-

muner fastsættes og reguleres lejen efter reglerne om omkost-

ningsbestemt leje. 

1 enkeltværelser til beboelse, hvor værelserne er en del af ud-

lejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofami-

lieshus, som udlejeren bebor, og i klubværelser i uregulerede 

kommuner fastættes og reguleres lejen efter det lejedes værdi. 

Blandede lejemål. 

Lejen for blandede lejemål - dvs, lejemål, der anvendes både 

til beboelse og til andet end beboelse - reguleres som udgangs-

punkt på samme måde som rene beboelseslejemål. 

Hvis de lokaler, som anvendes til beboelse, og de lokaler, som 

alene anvendes til andet end beboelse, er beliggende i hver 

sin fysiske enhed, gælder der imidlertid særlige regler for de 

lokaler, der alene anvendes til andet end beboelse, jf. erhvervs-

lejeloven. 
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Skatler og afgifter. 

Både i regulerede og uregulerede kommuner er det muligt at 

varsle særskilte lejeforhøjelser som følge af stigninger i ejen-

dommens skatter og afgifter. I den omkostningsbestemte hus-

leje kan skatter og afgifter alternativt medtages i driftsbud-

gettet. 

Bortfalder eller nedsættes skatter og afgifter, skal udlejeren 

med virkning fra nedsæltelsestidspunktet foretage en tilsva-

rende lejenedsættelse for de lejligheder og lokaler, i hvis leje 

udgiften har været indregnet. 

Nettoprlslndeksreguleriflg. 

Udlejeren kan i visse situationer vælge at regulere lejen efter 

udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Der findes 

2 former for nettoprisregulering, som er undtagelser fra de 

almindelige regler om lejeregulering. 

For lejemål i ejendomme med omkostningsbestemt leje kan 

udlejeren beslutte, at lejen én gang om året og i perioder på 2 

år ad gangen reguleres efter nettoprisindeks i stedet for efter 

reglerne om omkostningsbestemt husleje. 

For andre ejendomme samt for lejemål, hvor lejen er fastsat 

efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, kan det aftales, at le-

jen under lejeforholdets beståen skal reguleres én gang årligt 

efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Den 

nettoprisindeksregulerede leje kan kræves nedsat, hvis den væ-

sentligt overstiger det lejedes værdi. 

En aftale om regulering af lejen efter nettoprisindeks skal 

indføjes i lejekontraktens § II. Det bor heraf fremgå, hvilket 

tidspunkt, der danner udgangspunkt for reguleringen, og hvil-

ken værdi nettoprisindekset har på dette tidspunkt. Det skal 

endvidere fremgå, hvornår lejen første gang vil blive reguleret. 

"Fri lejefastsættelse". 

Både i regulerede og uregulerede kommuner kan aftaler om 

"Fri lejefastsættelse", jf. lejelovens § 53, stk. 3-6, indgås i le-

jeaftaler om: 
- beboelseslejligheder i ejendomme, der er taget i brug efter 

den 31. december 1991 
- beboelseslejligheder, der den 31. december 1991 lovligt ude-

lukkende benyttedes til erhvervsformål. Det samme gælder 

for lokaler, der senest forinden denne dato lovligt var benyt-

tet udelukkende til eller lovligt var indrettet udelukkende til 

erhvervsformål og 
- beboelseslejlighed eller enkeltværelse, der er nyindrettet i en 

tagetage, som den I. september 2002 ikke var benyttet til 

eller registreret som beboelse, samt i nypåbyggede etager, 

hvortil der er givet byggetilladelse efter den I. juli 2004. 

Indgås en aftale om fri lejefastsættelse, kan lejen kun sattes 

ned i de tilfælde, hvor der er aftalt en leje, der er urimelig høj. 

I-ejeren har således ikke som ellers mulighed for at få lejen sat 

ned, selvom den aftalte leje væsentligt overstiger den omkost-

ningsbestemte leje eller det lejedes værdi. 

En aftale om fri lejefastsættelse og om lejeregulering i lejeperi-

 

oden skal indføres i lejekontraktens § II. 
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Er der indgået en lejeaftale om fri lejefastsætlelse, kan det 

aftales, at lejen i lejeperioden skal reguleres efter nettopris-

indeks. Aftalen skal indføjes i lejekontraktens § II. 

Fremgår det ikke af lejeaftalen, at lejen kan reguleres efter net-

toprisindeks, kan lejen ikke reguleres i lejeperioden. Lejen kan 

dog reguleres som følge af stigninger i og pålæg af nye skatter 

og afgifter. I lejemål i uregulerede kommuner kræves særskilt 

aftale herom. Aftalen skal indfojes i lejekontraktens § II. 

lndeksflnansieret boligbyggeri. 

Der findes særlige regler for lejefastsættelsen i ejendomme, hvis 

opførelse er finansieret med indekslån. 

Efter disse regler kan lejen fastsættes således, at den samlede 

lejeindtægt kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter 

på tidspunktet for ejendommens opførelse med tillæg af af-

kastning af ejendommens værdi. 

Tilsvarende regler gælder for ejendomme taget i brug efter I. 

januar 1989, der er opført af og udlejes af udlejere omfattet af 

lov om realrenteafgift. 

For begge typer af ejendomme gælder der særlige regler for 

regulering af lejen i lejeperioden. 

Forbedringer. 
Hvis udlejeren har gennemført forbedringer af det lejede, kan 

der efter nærmere fastsatte regler kræves lejeforhøjelse herfor. 

Lejens betaling. 
Udlejeren bestemmer, hvordan de nævnte beløb betales og 

anviser en konto i et pengeinstitut, hvor lejen og de hertil 

knyttede bidrag betales. 

Del kan aftales, at lejen skal betales for en periode af 3 måne-

der ad gangen. En sådan aftale skal fremgå af§ II. En længere 

periode end 3 måneder kan ikke gyldigt aftales. 

Pligtige pengeydelser. 

For en række betalinger i lejeforholdet gælder, at de er "pligti-

ge pengeydelser", hvilket betyder, at udlejeren kan ophæve le-

jeaftalen under iagttagelse af visse betingelser, hvis de pligtige 

pengeydelser ikke betales. Beløb, der er pligtige pengeydelser, 

er bl.a. leje, depositum og forudbetalt leje og regulering heraf, 

varmebetaling, antenne- og internetbidrag, a Conto bidrag for 

vand, betaling for køling samt betaling af påkravsgebyr. 

Forfalder lejen mv. til betaling på en helligdag, en lørdag el-

ler grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende 

hverdag. Rettidig betaling af husleje er betaling, som foretages 

senest på forfaldsdagen 

Betales lejen ikke rettidigt, kan udlejeren afgive påkrav her-

om. Påkravet kan tidligst afgives efter 3. hverdag efter sidste 

rettidige betalingsdag. Udlejeren kan opkræve et gebyr herfor, 

som er fastsat i lejeloven. 



4. Til lejekontraktens § 4: 

Depositum og forudbetalt leje 

Depositum. 
Udlejeren kan i lejeaftalen betinge sig, at lejeren betaler et de-

positum til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. 

Depositum kan højst svare til 3 måneders leje. I fremlejefor-

hold kan lejeren vælge at stille bankgaranti eller deponere i 

stedet for at indbetale depositum. 

Forudbetalt leje. 

Udlejeren kan endvidere betinge sig, at lejeren ved lejeaftalens 

indgåelse forud betaler et beløb, som højst svarer til 3 måne-

ders leje. Sådan forudbetalt leje kan lejeren lade indgå som 

huslejebetaling i de sidste 3 måneder af lejeperioden. 

Både depositum og forudbetalt leje kan kræves forholdsmæs-

sigt forhøjet, når lejen forhøjes. Forhøjelsen kan opkræves 

med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, 

som depositum og forudbetalt leje svarede til i forhold til le-

jen ved lejeforholdets indgåelse. Det bør fremgå specificeret 

af lejeopkrævningerne, hvilket beløb der udgør selve lejen, og 

hvilke beløb der vedrører regulering af forudbetalt leje og re-

gulering af depositum. 

5. Til lejekontraktens § 5: 

Varme, køling, vand og el 

Felterne i lejekontrakten afkrydses, dels af hensyn til oplys-

ning om del lejede, dels af hensyn til de oplysninger, som 

kommunen har brug for ved en eventuel boligstotteberegning. 

I ejendomme, hvor udlejeren leverer varme og varmt vand 

samt el til andet end opvarmning, og i ejendomme, hvor beta-

ling for vand og køling sker efter forbrugsmålere, skal lejeren 

som hovedregel indbetale a conto beløb til dækning af udle-

jerens udgifter. 

Udgiften til lejemålets opvarmning og forsyning med varmt 

vand samt el til andet end opvarmning kan ikke indeholdes 

i lejen. Det samme gælder for udgiften til vandforbrug og 

køling, hvis fordelingen af udgiften sker efter målere. Dette 

gælder dog ikke for enkeltværelser til beboelse, hvor udgiften 

til opvarmning, vand, el til andet end opvarmning og køling 

kan være indeholdt i lejen. 

Ved vand-, varme-, el- og kelingsregnskabsårets udløb skat 

udlejeren fremsende særskilte regnskaber for de afholdte ud-

gifter og indbetalte a conto beløb for regnskabsperioden. 

Regnskaberne skal være kommet frem til lejerne senest 4 må-

neder efter regnskabsårets udløb. Sker leverancen af varme, 

el og køling fra el kollektivt forsyningsanlæg, er regnskabet 

dog rettidigt aflagt, hvis det er kommet frem til lejerne senest 

3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning 

fra forsyningsanlægget. Sker leverancen fra et kollektivt forsy-

ningsanlæg, skal regnskabsåret følge forsyningsanlæggets. 

Varmeleverandører skal sikre sig, at nærmere oplysninger om 

lejerens varmefordelingsmålere stilles til rådighed For lejeren 

på dennes anmodning, jf. § 9 i bekendtgørelse om varmeforde-

lingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af var-

meudgifter. 

Har lejeren betalt for lidt i a conto bidrag, kan udlejeren kræ-

ve tillægsbetaling ved den første lejebetaling, der skal linde 

sted, når der er forløbet I måned efter, at lejeren har modtaget 

de enkelte regnskaber. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneders 

leje, kan lejeren beslutte at betale i 3 lige store månedlige rater. 

Har lejeren betalt for meget i a conto bidrag, gælder for både 

vand-, varme-, el- og kolingsregnskaber, at det for meget be-

talte skal tilbagebetales til lejeren, enten kontant eller ved fra-

drag i første lejebetaling efter, at regnskabet er udsendt. 

Kommer de enkelte regnskaber for sent Frem, kan udlejeren 

ikke kræve tillægsbetaling efter regnskabet. Fremsendes regn-

skabet ikke inden yderligere 2 måneder efter de nævnte frister, 

kan lejeren undlade at indbetale a conto bidrag, indtil lejeren 

har modtaget regnskabet og har modtaget et eventuelt for me-

get betalt bidrag for den afsluttede regnskabsperiode. 

Det skal ved afkrydsning angives, om udlejeren leverer el til 

lejemålet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal lejeren selv sørge 

for at indgå aftale med en el-leverandør om levering heraf. 

6. Til lejekontraktens § 7 

Vedllgeholdelsesstand ved indflytning 

I lejekontraktens § 7 skal parterne ved afkrydsning angive, 

om lejentåles stand er eller bliver konstateret ved et indflyt-

ningssyn. 

Udlejere af beboelseslejligheder skal udarbejde en indflytnings-

rapport. Udarbejdelsen skal ske i samarbejde med lejeren, så-

ledes at lejeren indkaldes til deltagelse i et indflytningssyn i 

forbindelse med indflytningen. 

Udlejeren, der kun udlejeren bolig, herunder ejeren af en enkelt 

ejer- eller andelsbolig, har dog ikke pligt til at afholde indflyt-

ningssyn. Udlejerens forhold på tidspunktet, hvor lejeren kan 

disponere over lejemålet, vil være afgørende for, om udlejeren 

har pligt til at afholde syn. Det vil typisk være fra lejeforholdets 

begyndelse. Er der tvivl om, hvorvidt udlejeren alene udlejer én 

bolig, kan lejeren anmode udlejeren om at underskrive en tro og 

love-erklæring om, at denne alene udlejer en bolig. 

Udlejere af enkeltværelser har heller ikke pligt til at afholde 

indflytningssyn. 

Udlejeren skal indkalde lejeren til deltagelse i indflytningssy-

net. Der gælder ikke specifikke regler for, hvornår og hvordan 

lejeren skal indkaldes, men det forudsættes, at lejeren indkal-

des med så tilpas lang frist, at lejeren har mulighed for at være 

til stede. 
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I indflytningsrapporten angives, hvordan lejemålets stand er 

ved indflytningen. 

Indflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller 

sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvis denne ikke er 

til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af 

rapporten 

Lejemålet skal til sin tid afleveres i samme stand, medmindre 

andet aftales, jf. dog nedenstående afsnit om istandsættelse 

ved fraflytning - indvendig. 

Det kan ikke aftales, at det lejede skal afleveres i bedre stand, 

end det var ved indflytningen. 

Er det lejede ikke ved overtagelsen i den stand, som lejeren 

ifølge aftalen kan kræve, skal lejeren overfor udlejeren gøre 

manglen gældende senest 14 dage efter lejeforholdets begyn-

delse. Fristen gælder, selvom lejeren inden fristens udløb har 

deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytnings-

rapport. Hvis udlejeren ikke reagerer, har lejeren mulighed for 

at lade væsentlige mangler udbedre for udlejerens regning, at 

kræve at udlejeren betaler en erstatning, eller at hæve aftalen. 

Lejerens mangeisbeføjelser er således afhængig af, at lejeren 

gør brug af sin indsigelsesadgang senest 14 dage efter lejefor-

holdets begyndelse. Har lejeren gjort indsigelse uden, at mang-

len er udbedret, hæfter lejeren ikke for manglen i forbindelse 

med fraflytning. 

7. Til lejekontraktens § 8: 

Vedligeholdelse 

Indvendig vedligeholdelse. 
Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning, 

tapetsering og lakering af gulve i det lejede. 

Maling omfatter maling af radiatorer og træværk i lejlighe-

den, herunder døre, karme, gerigter, paneler, entredør på den 

indvendige side og indvendige vinduesrammer til rammernes 

kant og fals. 

Hvis ikke andet aftales, påhviler den indvendige vedligehol-

delse af lejemålet udlejeren. 

Udlejeren skal i så fald månedsvis afsætte et beløb på en 

indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden. 

Udlejeren har også pligt til at afsætte beløb til indvendig vedli-

geholdelse for blandede lejemål - dvs, lejemål, der anvendes til 

både beboelse og til andet end beboelse - og for enkeltværelser 

til beboelse. Er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, 

skal der dog kun afsættes beløb til indvendig vedligeholdelse 

for beboelsesdelen. 

Udlejeren skal hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets 

afslutning skriftligt oplyse lejeren om, hvilket beløb der står 

på kontoen for indvendig vedligeholdelse. 

Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedli-

geholdelse al' lejemålet så ofte, at det lejede altid er i god 

vedligeholdt stand, og såfremt udgiften kan afholdes al' det 

beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen. 

Når udlejeren efter udførte vedligeholdelsesarbejder fradrager 

beløb på vedligeholdelseskontoen, skal lejeren samtidig have 

en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter med oplysning 

om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. 

Uden forudgående aftale med udlejeren kan en lejer, der selv 

har ladet arbejder udføre, ikke kræve betaling al' indestående 

på den indvendige vedligeholdelseskonto. Ligeledes kan udle-

jeren bestemme, hvilke håndværkere der skal udføre arbejdet. 

Det kan aftales, at den indvendige vedligeholdelse påhviler 

lejeren. Dette indebærer, at lejeren ud over lejen selv skal af-

holde udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og lakering al' 

gulve i det lejede. Aftale herom angives ved afkrydsning ved 

"Lejet-en" i kontraktens § 8. Udlejeren kan kræve, at vedlige-

holdelse skal ske så ofte, at det lejede altid er i god vedlige-

holdt stand. 

Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller 

skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. 

Udvendig vedligeholdelse. 

Al anden vedligeholdelse end maling, hvidtning, tapetsering 

og lakering af gulve i det lejede betragtes som udvendig 

vedligeholdelse. 

Hvis ikke andet aftales, påhviler den udvendige vedligeholdel-

se af lejemålet, bortset fra låse og nøgler. udlejeren. 

Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved 

lige. Alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas. 

vand, varme og kulde skal holdes i god og brugbar stand. 

Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvan-

lig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, 

ligesom udlejeren skal renholde Fortov, gård og andre fælles 

indretninger. 

Er der ikke aftalt andet, skal lejeren i lejeperioden foretage 

vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler, så 

disse altid er i god vedligeholdt stand. 

Der kan mellem lejeren og udlejeren aftales en anden vedlige-

holdelsesfordeling, fx således, at lejeren påtager sig at skulle 

vedligeholde og eventuelt forny toiletkummer, haner, køleska-

be, køkkenborde, blandingsbatterier, ruder, gulve, gulvbelæg-

ning og lign. Aftaler, hvorefter lejeren påtager sig at vedlige-
holde andet end låse og nøgler, skal indføjes i lejekontraktens 

§ 11. 

For lejemål, der er omfattet af boligreguleringslovens ka-

pitel 11-IV, kan det dog ikke aftales, at lejeren overtager 
udlejerens pligt til udvendig vedligeholdelse. Det kan dog afta-

les, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det 

lejede. 

Er der mellem lejeren og udlejeren aftalt en sådan anden 
vedligeholdelsesfordeling, skal lejeren i lejeperioden foretage 
vedligeholdelse så ofte, at de pågældende indretninger altid er 
i god vedligeholdt stand. 
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Fraflytningssyn mv.. 
Udlejere, der på fraflytningstidspunktet udlejer mere end én 

beboelseslejlighed, er forpligtet til at afholde fraflytningssyn 
sammen med lejeren og udarbejde en fraflytningsrappori 
efter lejelovens * 98, stk. 3-5. 

Istandsættelse ved fraflytning - indvendig. 
Har udlejeren pligten til at foretage den indvendige vedlige-
holdelse af lejemålet, vil lejeren alene kunne blive mødt med 
krav om at male osv., hvis lejeren har påført lejemålet 
skader. Lejeren skal således ikke udbedre forringelse, som 
skyldes slid og ælde. 

Har lejeren ved aftalen overtaget den indvendige vedligehol-
delsespligt, skal lejeren ved lejeforholdets ophør aflevere le-
jemålet i samme stand som ved overleveringen. Det betyder, 
at lejeren inden fraflytning skal udføre den vedligeholdelse af 
lofter, vægge, gulve osv., som burde have været udført i løbe; 
af lejeperioden. 

Istandsættelse ved fraflytning - udvendig. 
Låse og nøgler og eventuelle andre genstande, som efter 
aftalen er omfattet af lejerens udvendige vedligeholdelses-
forpligtelse, skal ved lejeforholdets ophør afleveres i 
samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den 
forringelse, som skyldes almindeligt slid og ælde, dog under 
forudsætning af, at genstandene har været løbende vedligeholdt. 

Del kan ikke aftales, al det lejede skal afleveres i en bedre 
stand, end det var ved indflytningen. 

8. Til lejekontraktens § 10; 

Beboerrepræsentation, husorden og øvrige 

oplysninger om det lejede 

Beboerrepræsentation. 

Beboerrepræsentanterne kan på nogle områder indgå aftaler med 
udlejeren på de øvrige lejeres vegne, herunder bl.a. aftaler om 
gennemførelse af fælles forbedringer i ejendommen. End-
videre gælder der i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser 
og varsling af fælles forbedringer særlige regler for ejendom-
me med beboerrepræsentation. 

Husorden. 
Det påhviler udlejeren at sørge for, at der i det hele hersker 
orden i ejendommen. Reglerne herfor kan være nedskrevet i 
en husorden. 

Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage 
en husorden. Den er gældende, medmindre udlejeren har 
vægtige grunde til at modsætte sig dette. 

Lejeren skal følge disse regler og andre rimelige påbud til 
sikring af god husorden og en forsvarlig brug af det lejede. 

Øvrige oplysninger om det lejede. 
Her anføres oplysninger om det lejede fx praktiske oplysninger 
om forholdene i ejendommen m.v. 
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9. Til lejekontraktens § 11: 

Særlige vilkår 

Her skal anføres alle aftalte fravigelser fra lejelovgivningen og 
lejekontraktens trykte bestemmelser. Sådanne aftaler vil kun-
ne medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges 
større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i le-
jelovgivningen. 

De aftalte særlige vilkår har forrang i forhold til lejeaftalens 
øvrige vilkår. 

Det angives i kontraktens § II, om der gælder særlige vilkår 
for lejefastsættelse, der skal oplyses om i lejekontrakten, her-
under fx i forhold til privat byfornyelse og boligforbedring, 
aÆastberegningen, aftalt grøn byfornyelse, regulering efter 
nettoprisindeks og fri lejefastsættelse. Opremsningen er ikke 
udtømmende. 

Er der ikke plads til de særlige vilkår under kontraktens § II, 
flyttes vilkårene om i eller fortsættes i et tillæg til lejekontrak-
ten. Det anbefales, at el tillæg til lejekontraktenen underskri-
ves særskilt, 

Øvrige oplysninger om det lejede, der ikke har karakter af 
særlige vilkår mellem parterne, anføres under kontraktens § 10. 

Aftale om digital kommunikation. 
Ønsker udlejeren og lejeren at give hinanden mulighed for al 
bruge fx e-mail til at udveksle digitale dokumenter, hvor der 
i lejelovgivningen stilles krav om skriftlighed, eller hvor der 
foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hen-
sigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skrift-
ligt, skal dette aftales mellem parterne. Er der ikke indgået 
en sådan aftale kan sknftlighedskrav i lejelovgivningen alene 
opfyldes ved at fremsende papirdokumenter. 

En sådan aftale kan angives i kontraktens § II. Der stilles ikke 
krav til indholdet af aftalen. Aftalen kan formuleres bredt eller 
afgrænses til bestemte meddelelser. Aftalen bør angive, hvil-
ke mailadresser der kan anvendes. Visse oplysninger kan dog 
ikke være omfattet af en sådan aftale, jf. lejelovens § 4, stk. 2. 
Aftalen kan til enhver tid opsiges uden varsel. 

Privat byfornyelse og aftalt boligforbedring. 
For lejemål, som er ombygget efter den tidligere gældende lov 
OII privat byfornyelse, eller efter kapitel 5 i den tidligere gæl-
dende lov om byfornyelse, og hvor lejeforhøjelse er beregnet 
efter samme love, skal det udtrykkeligt oplyses i lejeaftalen, at 
lejemålet er ombygget i henhold til lov om privat byfornyelse 
eller efter kapitel 5 i den tidligere gældende tov om byfornycl-
se. Af lejelovens § 4 a fremgår, hvilke oplysninger, der nærme-
re skal angives i kontrakten. 



Afkast. 

Ønsker udlejeren at opkræve en leje, hvor afkastet beregnes 

efter § 9, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforhol-

dene, skal det fremgå af lejeaftalen. Af lejelovens § 4, stk. 5, 

fremgår, hvilke oplysninger der nærmere skal angives i kon-

trakten. 

Aftalt gren byfornyelse. 

For lejemål, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt 

grøn byfornyelse i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvik-

ling af byer, og hvor lejeforhøjelse er beregnet efter lejelovens 

§ 58 a, skal det udtrykkeligt oplyses i lejeaftalen, at lejemålet 

er ombygget efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling 

af byer. 

Regulering efter nettoprisindeks. 

For lejeaftaler, som er omfattet af udlejerens beslutning om 

regulering efter nettoprisindeks, jf. § 9 a i lov om midlertidig 

regulering af boligforholdene, og som indgås, efter at udle-

jeren har truffet beslutning om en sådan regulering, skal det 

fremgå af lejeaftalen, at lejen reguleres efter nettoprisindeks. 

Af lejelovens § 4, stk. 8, fremgår, hvilke oplysninger der nær-

mere skal angives i kontrakten. 

Fri lejefastsættelse. 

Der henvises til afsnittet i vejledningens pkt. 3 herom. Af leje-

lovens §§ 53, stk. 3-5, fremgår, hvilke oplysninger der nærmere 

skal angives i kontrakten, 
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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER 
FAST EJENDOM 

1.Salgsopstilling. 

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 af 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) 
• 1/4 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 eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

. 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.Nyauktion 

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 fly auktion. 
Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke 
afholdes. 

6.Råderet over ejendommen 

En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele 
sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har 
været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 

7.Auktionsskøde 

Via www.tinglysninq 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 skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. 

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsioven og SKAT.dk - 

tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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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: 

§ 1. 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) 

1. Auktionen omfatter 

a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger og - hvis fogedretten ikke tilkende-
giver andet - driftsinventar og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, 
der hører til ejendommen, og ved landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning, gødning, 
afgrøder m. v. 

Ejendommen m. v. sælges, som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligtelser, hvormed 
den tilhører den nuværende ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er udlejet, kan køber efter ejendommens overtagelse 
kræve den leje, der ikke er betalt på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, stk. 2. 

2. Salgsopstilling 

Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig salgsopstilling. Salgsopstillin-
gen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre 
forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være af væsentlig betydning 
for køber. 

Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor. 
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3.Servitutter 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. 

ffi 

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. 
Ej endomsskatterestancer. 

d. Brandforsikringsbidrag. e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. f. Spildevands- og kloakbidrag. 

g. Restancer for forbrug af vand, leveret af offentlige almene vandforsyningsanlæg. 

h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m. v. af ejendommen. Overskud afskrives i brugspanthaverens fordring og deref-
ter i den i øvrigt bedst berettigedes fordring. i. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, 
drift og vedligeholdelse m. v., som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om ejendommen ikke 
har været taget til brugeligt pant. j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 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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c 

Afgifter m. v. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. c. Stempelafgift. 

De under a-c nævnte udgifter m. v. betales ved auktionens slutning. Købes ejendommen af en ufyl-
destgjort panthaver, skal stempelafgiften dog først betales ved udstedelsen af auktionsskødet. 

d. Køberen betaler eventuel merværdiafgift (»moms«) af det med ejendommen følgende løsøre m. 
v. efter nærmere aftale med toldvæsenet. 

7. Køberens sikkerhedsstillelse 

Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille sikkerhed for opfyldelse af auk-
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 1 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 

94 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94

