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BuuslMark 
a d V O k a t f' i r- ni a 

Sankt Ols Gade 4-6, 4000 Roskilde, tlf. 46302030 

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

J.nr. 16806 AS nr. 6-372/2020 Udarbejdet af 

Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Ejendommens matr. nr. :7 & 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

beliggende :Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

tilhørende :Allan Olesen & Joan Elise Sch0tt Stork 

boende :Vellerupvej 33 Elbjergvej 43 

:6534 Agerskov 8732 Hovedgård 

Auktionstidspunkt :torsdag den 28. januar 2021 kl. 09:00 

Auktionssted :Retten i Sønderborg, Retssal 9, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg 

Rekvirent, hæftelse nr. :Furreby Lock ApS 

Ved advokat : Thomas Buus Pedersen, BuusMark Advokatfirma, Sankt Ols Gade 4-6, 4000 Roskilde 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori 

Ejendomsværdi pr. 

Vurdering i.h.t. 

Retsplejelovens § 562 

Areal ifølge tingbogen 

Forsikringsforhold 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 

andrager og omfatter 

Forslag til særlige 

vilkår ifølge auktions
vilkårenes pkt. 11 

: Landbrugsejendom. 

:01.10.2019 kr. 900.000,00, heraf grundværdi kr. 149.600,00 

:33.639 m2 heraf vej 395 m2 

:Codan Forsikring - police nr. 9039821114 

:2020 kr. 1.289,45 

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

Se vedlagte beskrivelse. 
Bemærk vedlagte særlige vilkår for erhvervelse af landbrugsejendom på tvangsauktion. 

Byrder, servitutter og lejemål: 

Se vedlagte tingbogsattest og servitutter. 
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Prioritetsopgøre/se 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 

Pant- og udlægshavere opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan og evt. ejerskifteafdrag der kræves indfriet 

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, forventes overtaget med på hæftelser, der kan 

rentesats, lånenr. /serie / afd., indestående til tillæg af uforfaldne forventes overtaget 

samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. renter (kolonne 1 minus 

Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2) 

Hæftelse nr. 1 

Pantebrev tinglyst den 17.03.2006 for 

kr. 500.000,00. Restgæld pr. den 11.12.2020 

kr. 447.313,36 til Furreby Lock ApS, v/ advokat 

Thomas Buus Pedersen - REKVIRENT. 

Pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår 

684.718,82 450.789,51 233.929,31 

I alt ved 

budsum kr. 684.718,82 450.789,51 233.929,31 

Hæftelse nr. 2 

Pantebrev tinglyst den 12.04.2006 for 

kr. 410.000,00. Restgæld pr. den 11.12.2020 

kr. 273.594,74 til Furreby Lock ApS, 

v/ advokat Thomas Buus Pedersen. 

Pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår 

914.451,90 290.489,22 623.962,68 

I alt ved 

budsum kr. 1.599.170,72 741.278,73 857.891,99 

Hæftelse nr. 3 

Udlæg tinglyst den 06.02.2007 for kr. 3.742,00 

til Aktiv Kapital Portefolie lnvestment A, opløst 

efter frivilligt likvidering,v/ likvidator Kim Bonde. 

Mail: kb@bonde-noringriis.dk. 

Forespørgsel ej besvaret og medtaget for til 

tinglyste beløb. 

Udlæg foretaget i Allan Olesens anpart. 3.742,00 3.742,00 

I alt ved 

budsum kr. 1.602.912,72 741.278,73 857.891,99 3.742,00 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 1.602.912,72 741.278,73 857.891,99 3.742,00 
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Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 
Pant- og udlægshavere opgjort pr. auktionsdato på hæftelser, der kan og evt. ejerskifteafdrag der kræves indfriet 
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, 
rentesats, lånenr. / serie / afd., indestående til 
samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. 
Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. 

Hæftelse nr. 4 

Udlæg tinglyst den 09.06.201 0 for 
kr. 5.892,00 til Tønder Forsyning NS 
Mail: lni@tonfor.dk 

A. Total 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 

a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

kostninger (salærer, gebyrer m.v.) 
b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. 

De under a og b nævnte beløb er anslået ud 
fra det under anførte auktionsudbud, jf. 
nedenfor 

c. ejendomsskatter 

d. brandforsikringsbidrag 

e. renovation + SKAT - afsat 

f. kloakbidrag m.v. 

g. vandafgifter 

Transport 1.602.912,72 

11.514,53 

1.614.427,25 

kr. 42.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

42.000,00 

27.462,50 

3.750,00 

2.125,61 

866,78 

7.500,00 

forventes overtaget med på hæftelser, der kan 
tillæg af uforfaldne forventes overtaget 
renter (kolonne 1 minus 

kolonne 2) 

741.278,73 857.891,99 

741.278,73 857.891,99 

h. brugspantunderskud kr. 

i. andet jf. specifikation kr. 

j. depositum kr. 

k. krav i h.t. leje- eller 
brandsikrinQs-
lovgivning kr. 

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

Ved et auktionsbud på kr. 

udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 21. december 2020 

900.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

900.000,00 

3.742,00 

11.514,53 

15.256,53 
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BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B, jf. tvangsauktionsvilkårenes stk. 6: 

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 900.000,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Renovation og Gældsstyrelsen - afsat 

Ejendomsskat 

Mødesalær til øvrige mødende 

Bra ndforsi kri n gs præmie 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 900.000,00 

Restancer 

Størstebeløbet 

1 /4 af de hæftelser, der kræves indfriet 

I alt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

187,50 

19.687,50 

2.500,00 

27.462,50 

7.500,00 

2.125,61 

3.500,00 

866,78 

41.454,89 

857.891,99 

41.454,89 

0,00 

899.346,88 
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Miljø- og 

Fødevaremini•steriet 

Landbrugsstyrelsen 

Dato: 

Ref.: 

19. december 2018

ANNJEN 

Endelig adkomst på landbrugsejendomme erhvervet på tvangsauktion 
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom på tvangsauktion er landbrugslovens regler gældende. 

Efter tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9, skal du som køber tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen. 

Tvangsauktionsvilkår 
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til
ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen.

Når du køber en landbrugsejendom på tvangsauktion, skal du yderligere være opmærksom på, at landbrugslovens 
regler gælder. 

Er du almindelig køber: 
Såfremt du ikke er en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver1 gælder landbrugslovens almindelige erhvervelsesbe
tingelser. 

Det følger af landbrugslovens2 § 40, stk. 1: 
§ 40. Tilladelse eller dispensation til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone eller til forpagt
ning af en landbrugsejendom skal søges inden 4 uger efter, at der er indgået aftale om køb eller forpagtning,
medmindre ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter ansøgning i det enkelte tilfælde beslutter at for
længe fristen.

Køb såvel på frivillig auktion som på tvangsauktion er omfattet af hovedreglen i landbrugslovens§ 40, hvilken gi
ver dig en 4-ugers frist efter tidspunktet for hammerslaget til at søge om tilladelse til erhvervelse af landbrugse
jendommen. 

Dette gør du ved at udfylde et erklæringsskema, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, lbst.dk. 
Her skal du som erhverver erklære at ville opfylde den 10 årige bopælspligt inden 6 måneder fra erhvervelsen, 
hvilket er tidspunktet for hammerslaget. 

Ved personers erhvervelse, kan bopælspligten opfyldes ved, at erhververen tager fast bopæl på den pågældende 
landbrugsejendom eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen eller dennes ægtefælle eller samlever 
ejer eller er medejer af3. 

Bopælspligten kan også opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller 
på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af4• I dette tilfælde skal der medsendes en 
kopi af lejekontrakten eller anden aftale om fast bopæl på den pågældende ejendom. Aftalen skal være underskre
vet af begge parter. 

1 Definition ufyldestgjort panthaver: En pant- eller udlægshaver i fast ejendom, der overtager ejendommen på tvangsauktion 
for et bud, som ikke dækker hans fordring fuldt ud. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 af lov om landbrugsejendomme. 
3 Jf. landbrugslovens § 8, stk. 1. 

4 Jf. landbrugslovens § 8, stk. 2.
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Ved virksomheders erhvervelses kan bopælspligten kun opfyldes ved udlejning. Her skal lejer tage fast bopæl på 
landbrugsejendommen eller en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer. 

Du skal søge Landbrugsstyrelsen om dispensation fra bopælspligten, hvis det ikke er muligt at opfylde den i tide6
• 

Der skal tinglyses endelig adkomst på landbrugsejendommen, inden 1 år efter at der er indgået bindende aftale 
om erhvervelsen7 • 

Vi kan give dig et afhændelsespåbud 
Hvis du ikke søger om tilladelse til at erhverve adkomst på landbrugsejendommen inden 4 uger efter tidspunktet 
for hammerslaget, kan vi give dig et afhændelsespåbud, fordi du ikke opfylder landbrugslovens betingelser for at 
eje landbrugsejendommen8

• 

Er du ufyldestgjort pant- eller udlægshaver: 
Hvis du er en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver, er du omfattet af en undtagelsesbestemmelse fra hovedreg
lerne om, at man skal søge om tilladelse til adkomst inden 4 uger efter tidspunktet for hammerslaget og tinglys
ning af endelig adkomst 1 år herefter. 

Det følger af landbrugslovens9 § 42: 
§ 42. En landbrugsejendom i landzone, der er overtaget på auktion eller til brugeligt pant, skal inden 1 år fra
overtagelsesdagen sælges til en person, en fond eller et selskab m.v. i overensstemmelse med lovens regler,
medmindre erhververen selv opfylder betingelserne for at erhverve adkomst på ejendommen eller brugspante
forholdet ophører. Miljø- og fødevareministeren kan dog forlænge fristen.

Karnov kommentar (237) til§ 42: 
Selv om det ikke fremgår af ordlyden, gælder bestemmelsen alene tvangsauktion, hvor erhververen er en ufyl
destgjort pant- eller udlægshaver. Andre tvangsauktionserhververe samt erhververe ved frivillig auktion om
fattes af landbrugslovens § 40. Se kommentaren side 732 ff. 

Landbrugslovscirkulære nr. 114 af 11. juli 1995

§ 98. Bestemmelsen i lovens § 25 [nuværende § 42] om overtagelse ved auktion gælder alene tvangsauktion og
omfatter alene erhververe, der er ufyldestgjorte pant- eller udlægshavere, samt panthavere, der tager den pant
satte ejendom til brugelighed.
Stk. 2. Der kan normalt meddeles op til 1 års forlængelse ud over den i lovens§ 25 fastsatte frist på 1 år, når
forholdene taler for det. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges yderligere.

Landbrugslovens § 42 gælder derfor alene for erhvervelser på tvangsauktion, og er alene gældende for ufyldest
gjorte pant- eller udlægshavere i ejendommen. 

Du har derfor, som en ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, 1 år fra tidspunktet for hammerslaget til at videre
sælge landbrugsejendommen eller til selv af få tinglyst endelig adkomst på landbrugsejendommen. 

Udgangspunktet er derfor, at hvis du ikke kan videresælge landbrugsejendommen inden for det år, som land
brugslovens§ 42 giver dig som ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, da må du sikre endelig adkomst på ejen
dommen. 

Hvis der foreligger særlige forhold kan denne frist på 1 år dog forlænges10 • 

s Jf. landbrugslovens §§ 20-21. 
6 Jf. regelbekendtgørelsens§ 9, stk. 2 (Bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 af bekendtgørelse om reglerne i lov om 
landbrugsejendomme). 
7 Jf. landbrugslovens§ 43. 
8 Jf. landbrugslovens§ 41, stk. 1. 

9 Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 af lov om landbrugsejendomme. 
10 Jf. landbrugslovens § 42, sidste pkt. 
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Hvis du vil søge om fristforlængelse, skal du fremsende oplysninger om, hvilke salgsbestræbelser der har været for 
landbrugsejendommen, herunder prisudviklingen i salgsperioden, hvor mange interesserede købere, der har væ
ret, om der er skiftet mægler undervejs osv. Ud fra de fremsendte oplysninger vil vi foretage en konkret vurdering 
af, hvorvidt der kan gives en fristforlængelse. 

Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 oo eller landbrugsloven@lbst.dk, hvis du har 
spørgsmål i forbindelse med et køb af en landbrugsejendom på tvangsauktion. 

Med venlig hilsen 

f. Palle Graversgaard
Enhedschef
Jordfordeling & Landbrugslov
Landbrugsstyrelsen

Ann Raundrup Jensen 
Fuldmægtig 
Jordfordeling & Landbrugslov 
Landbrugsstyrelsen 
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BESIGTIGELSE foretaget den 08.12.2020 

af ejendommen beliggende 

Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Ifølge BBR-meddelelse 

BuuslMark 
;i d v o k ;-1 r-. f' -i r Tn :-i 

Stuehus til landbrugsejendom opført i år 1760 i mursten med fibercement tagdækning, med et be

bygget-, samlet bygnings- og samlet bolig areal på 180 m2
• 

En 4-længet ejendom i meget dårlig stand. 

Fra hoveddøren, der ikke kan åbnes, da lysningen er faldet ned, kommer man ind i en forgang med 

trælofter og flisegulv. Fra forgangen er der adgang til stor stue med trægulv og træ/finer lofter. Gul

vet er ødelagt af fugt og buler op flere steder. Fra stuen er der adgang til 3 små værelser, og i det ene 

værelse mangler vindue, så der helt åbent. 

Der er videre fra forgangen adgang til flise-badeværelse med toilet, skab med vask samt bruser - og 

adgang til spisekøkken og videre til selve køkkenet. Køkkenet er også med flisegulv og trælofter. Ska

bene er lyst "træ" med melamin-bordplade. Der er komfur med ovn og kogeplader, emhætte, opva

skemaskine og køleskab. Alt er misvedligeholdt og meget beskidt. 

Der er eternittag på hele ejendommen, der er dog stor huller i taget på staldbygning. Der er plastik

vinduer i hele stuehuset. 

Der er endvidere en kælder, der er helt oversvømmet af vand, hvorfor der ikke kunne skaffes adgang 

hertil. 

Bygning 2 - stald til kvæg, får mv.: 

Opført ifølge BBR-meddelelse i år 1960 i mursten med fibercement tagdækning, med et bebygget-, 

samlet bygnings- og samlet erhvervs areal på 460 m2
• 

Bygning 3 - stald til kvæg, får mv.: 

Opført ifølge BBR-meddelelse i år 1800 i mursten med fibercement tagdækning, med et bebygget-, 

samlet bygnings- og samlet erhvervs areal på 84 m2
• 

Bygning 4 - lade til foder, afgrøder mv.: 

Opført ifølge BBR-meddelelse i år 1900 i mursten med fibercement tagdækning, med et bebygget-, 

samlet bygnings- og samlet erhvervs areal på 210 m2
• 

Staldbygning med båse til køer, alle vinduer mangler, mellembygningen er anvendt til opbevaring, 

der er tillige 2 heste-bokse. Den sidste staldbygning består af 4 hestebokse. 

Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af en ikke byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR

meddelelse, hvilke oplysninger der ikke indestås for. 
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Ejendomsvurdering 

�d7) I skat.dk 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: MOSEAGERVEJ 18 , 6780 SKÆRBÆK 

Vurderingsår: 2018 Kopi 

Kommune: TØNDER Ejendomsnr.: 13187 

Vurderingskreds: SKÆRBÆK 

Benyttelse: Bebygget landbrug Lejligheds antal: 1 

Matrikel: 7, REJSBY Grundareal: 33.639 

Ejendomsværd i: 900.000 Grundværdi: 149.600 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværd is pecifi kat ioner: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb 

01 Hektarpris 

02 Vejareal prisen er 0 

I alt: 

3,3244 

395 

45.000 kr. 

0 kr. 

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

Samlede ejendoms værdifordeling: 419.800 kr. Samlede grundværdifordel: 

Ejendomsværdifordeling: Grundværdifordeling: 

Total 

149.598 kr. 

0 kr. 

149.600 kr. 

8.100 kr. 
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Stuehusets ejendomsværdi: 419.800 kr. Stuehusets grundværdi: 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Stuehus: 

Ejerboligværdi 2001: 262.200 kr. Ejerboligværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 

Vis tidligere vurdering 

8.100 kr. 

262.200 kr. 

262.200 kr. 
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Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Samlet areal: 
Heraf vej: 

Hovednotering: 

Hovednotering: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 

21.12.2020 13:06:39 

Ting bogsattest 

21.12.2020 13:06:39 

Moseagervej 18 
6780 Skærbæk 

8469383 

15.06.2000 
Rejsby Ejerlav, Rejsby 
0759 
17668 m2 
0 m2 

15.06.2000 
Rejsby Ejerlav, Rejsby 
0007 
15971 m2 
395 m2 

33639 m2 
395 m2 

Landbrugsejendom 

Adkomster 

Skøde 
11.01 .2006-779-46 

Allan Olesen 
060570-**** 
1 / 2 

Joan Elise Schutt Stork 
061272-**** 
1 / 2 

795.000 DKK 

Side 1 af 5 
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Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

21.12.2020 13:06:39 

795.000 DKK 

11.01.2006 

Hæftelser 

17 .03.2006-4956-46 
5 
Pantebrev 
500.000 DKK 
6.25 

21.06.2019 14:00:04 

Furreby Lock ApS 
38402390 

12.04.2006-7509-46 
6 
Pantebrev 
410.000 DKK 
9 

21.06.2019 15:16:33 

Furreby Pottmeyer ApS 
38402382 

06.02.2007-3038-46 
7 
Udlæg 

Side 2 af 5 
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Hovedstol: 
Rentesats: 

Kreditorer: 

Navn: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

21.12.2020 13:06:39 

3.742 DKK 
0% 

Aktiv Kapital Portefolio lnvestment A 

Tillægstekst 
Vedr Allan Olesens ideelle anpart 

09.06.2010-1000769565 
8 
Udlæg 
5.892 DKK 
0% 

TØNDER FORSYNING A/S 
32065813 

Allan Olesen 
060570-**** 

Joan Elise Schutt Stork 
061272-**** 

19280601-9094 73-46 
Servitut 

19530921-909475-46 
Servitut 

19730816-9094 76-46 
Servitut 

20000330-5721-46 
Servitut 

17 .03.2006-4956-46 
5 
Pantebrev 
500.000 DKK 
F u rreby Lock ApS 

Side 3 af 5 
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Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Akt nr: 

Tillægstekst: 

21.12.2020 13:06:39 

12.04.2006-7509-46 
6 
Pantebrev 
410.000 DKK 
Furreby Pottmeyer ApS 

06.02.2007-3038-46 
7 
3.742 DKK 
Aktiv Kapital Portefolio lnvestment A 

Servitutter 

01.06.1928-909473-46 
1 
Servitut 

1 

46 L-L 133 

Tillægstekst 
Bidrags pligt til Kong Chr X's dige, akt Hviding 111-28 

21 . 09. 1953-9094 7 5-46 
2 
Servitut 

46 L-L 572 

Til lægstekst 
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 

7 

Side 4 af 5 
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Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Tillægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

21.12.2020 13:06:39 

16.08.1973-9094 76-46 
3 
Servitut 

Til lægstekst 
Dok om oversigt mv, Vedr 7 

30.03.2000-5721-46 
4 
Servitut 

Tillægstekst 
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 

Vedr 7, Om respekt se akt 

Øvrige oplysninger 

900.000 DKK 
149.600 DKK 
01.10.2019 
0550 
013187 

46 M-L 529 
- -

Side 5 af 5 
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Butnlln&t 
Fomiabr 

C 

��Yji_ ff't1/ ,,,j72,Ø.(
I 

Justitsministeriets Oenpartpapfr. TIi Skøder, Skadesløsbreve, KvitterInger tll 

Udslettelse og andre Paategnlnger m. m. (vedr. fast Ejendom). 

Mlr. Nr., Ejerlav, Sogn: �� ,tf;,,-;, #,,ø � ,,c'l9 hit: Stab Nr. 

(i København Kvarter) t/y0 -�- ✓/:? .J'' . .,,,.,_.,.,,,_ (Udl,ldll "Do,. .. 1rko•1•111> 

eller(ldesondcrJydskel.ands• ,ø � -?" 7'v•P, 
dele) Bd. og Bl. i Ting• _,.(,,-:,/,

1/ 
f,,,L.cAr Købers. } Bopæl: -+-

bogen, Ari. Nr., Ejerlav, '!f �/ � Kreditors 
Sogn. ,.--?,,._p; 

Gade og Hus Nr.: 
(hur ■udu1 ftadu) 

Kong Christian den Tiendes Dige. 
� 

TJdgif'tsforde!Ungsliste.· 
-----------------------

. .  
' . .  

.I. 

Stempel: 

;,: <' 
> ,  

, 

" � " 
. ... ... , .
• 

h .
' 

:: ., 

Kr. - Øre. 

: : 
. .  

I 

I; 
I, 

I 

. � ( ' 
. ·' 

� '·<. , 
, ! 

. i 

·'

GENPARTENS RIGTlGHEB BEKRÆ.FTES 
l.>OMMERKONTC>RS.T. RIISfi, 'OENID/rzcc'L 

. _<:Jr�fl� •
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,Lodsejer 

l 4 Andreas Hansen, Sni tker

15' Samme

16, Niels P. Schack

17 Samme

18 P. Konstmann 

19 Samme 

20' Peter Andreas :Boesen, 
! Landmd. , Sønderrues' I 

2ib: Samme 

22:samme 

23
1 

P. Konstmann

24jSamme

2,!semme 
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27\ Niels Pederseh ·Schack 
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29iSamme · ,.-.,. 
3o; Samme ,. , , 

31
1
samme
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33: Johannes E. Terpe Enke
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34
1

Swrune
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• 

Det attesteres herved, at de Rettelser og Tilføjelser, 

der Rf os er foretaget 1 foranstaaende Partsfordeling, ar udført 

efter Amnodning af' Hr. Etatsraad P. "Benzon og af Digebest�1relsæs 

:J!'onnana. Hr. StauninF, Jensen. Forandringer og Tilføjelser er sket, 

dels fordi de er krævet af l!'orholdene ( t:ll Digelaget er afgivet 

Arealer, som ikke skal være afgi:rtspligtige) og dels fordi selve 

Partsfordelingen ved Kommissionens Bestemmelser i enkelte Tilful

de er forandret. I andre Til1'ælde har vi slettet Parceller fordi 

a.c er saa smaa, at de ingen Afgi:rt er pa&l.ignet.

Alt i alt k1� det siges, at Forandringerne er foretaget 

for at bringe Listen (d. v. s. Forholdene i Marken) i OveÆ�else 

•. med K0rnmissionens Beslutninger.

•• 

Amtslandinspektørkontoret i Toftlund, den 14.Marts 1928. 

sign, A, J. Leide. 

At foranstaaende Fartsfordelingsliste fot saa vidt angaar 

Takst, Parter og Parcelbetegnelsen er en nøjagtig Ro�i af den Li

ste som er vedtaget af Digekommissionen som Grundlag for Ud.gifts• 

i'oI'df'lingen bekræftes at' undertegnede Fonnand for Digebestyrelsen 

hvorved dog bemærkes, at Parcelbetegnelsen er ændret i Overens

stemmelse med .AmtslandinS.l)ektørens :foranstaaende Paategning . 

§141:

J?. t. :Ribe, den 20. Marts 1928. 

sign. T, stavnin� Jensen. 

Genpartens Rigtighed bekræftes . 
.A/delingsko11loret J•

0
redse•e Nr. 90 og 91, 

Ribe, de11 /· 

P
· 
c/�. 

M•�u�:r 
z«Øt et;-•• ��.--�_,·:- dZ il I�:�· , 

� . ,..,_ ' 

: J• r-.1 " 

�<;SJ� 
.. :,\{/;:, 

: ii .� �''•
:::- .. : 

• �-
s " 
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tf r-fJ-t1f/ 
Akt: Skab nr. 

: /,i, .· •,;(·
6 

(I.. 21. SEP.1g53. 
(udfyldes ø.f dommerkontoret) 

Justitsmmisteriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1\
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse' over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom).
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Rejs by bdl ,Bl. 35, ltandvæsens:nævri.et 
(i København kvarter) m. f 1. art • 7 m. f 1. f-.s.:

eller(idesønderjydskelands- ReJ·sby ejerlav,
L 

.. -... "" 1-A •• ' 4 
•• -:-: !·�" ... �'==lds

dele) bd.· og bl. i ting- Rej,sby sogn. sgu.1.. ... .:-�...'...-.:..:- .... ;�fønder.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. Stempel: kr. øre. 

1?�-�-17'#.ff 

� t

Stempel- og gebyrfri.

����1U:lJlpi��- f� i���tt�t t� 

tø��,� ·�ø.�rft�� 
��r�h�1 11.J: •t� �•-

���'i!W-

. � 19:IJ itll 1J.J ·lti$t�a\�# � f efftcl."* �Y!Wfl, �-� � r�,- �

·�ki"l'O�

t:·�, t��n! ti.\l\att•� •�t•Jr �i .. � •n�, �- �� ��

it �,� Øo�� �, �(l@\i ,�li) 1-- --cl$ ��1:tt � -�. . . . 

·. · - 'luet� � � .VI# ��� JaM ·til � �o..æ fld• ftt
, I a., �I•- fi,d�i!l��

i� � t�1t, · 
i. ·b,�-M'it ,;!1� �il�3®� � ft�Q(!��\$t*- �tø��,� r.J!i�l. 1$$lt·
� �- �d:Vti® Mil ��i*-
� .- -� GI �� �l l�J �Øm"� uf Ø�ffl) •• antb���A �
·- :,�tt•l� �t, �•- tf� -�ft ��U-�lff\

i � -i ��r:t �e ���-- �� ���� � @b:<tt�l..Gt k1ov 
- t i1ØD��1t lt.iL
t � l�'\m�t!t� 1mw •et._.

l · .. Wffl bl® t��,tt�� � tU$l�i��t�� J,.�*��. ����t◄

I! f�§llØftf!t •d. �,.�. ae���� t�� � ,.��� Bi�
�-*

! . rl�t� tJidl�-� SiJ- �ø� J.l.8/iG� �* i,., �*. 1¼1� ��
I ·� k)J. .• � �i- ,. ,aq• øa. �, tt,- �-- -�,)i. 1 td .!�4-

- : -��1t �� ØJG.�e* �� �9JffllOM� �a -�li A �dlolll'- tll
� . � #�-�"-6 �).�� . 

�· - �t»1t.t-ø- �QtoJIO�� tn et :tt.l�tffi:kt i 4-M ���* �ø-�, � � 
. s;::�1!f:t.'. -i� vett lt't�M ��� ' �it�lØlurtt� �'ttt �

·H o�,.ø�Jensen & Kjeldskov, AJS, København. 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 22 af 119



-��i�t g�tt:1dtø#e•·� -ifill'S� � Ju�Jlit��M �c�ttll-t�� �t
�t��eB �- �� Å'}& l'lml �fl•tt(ht'bl.4g�a ��t 2 åtW4t�
�� at. �nttlttlt l.Or.1 �r4.�· tfttJ� ør lt�Ugirt-. 

-� li* /miltn'� ·�tMQi$�Jt-�t')tj,ti�t �. -,�11@g11 til tlti �la•
$� �iitz&U.$ Ul�t-

.. 

n:t:�� 14ff tt��b� ft1t �S$Ott øa tU1kuaet. t�t t�, ���1�$ 
mttt�tttm. ��Jr �-�$jJI� &S�n3 ·t;te�a� øftt• 
�-�.øl� fa �tu f�� •. ��e�ne �l'til � ;tøte1r øtw�

�t�• 
øø��· n� AffllO� . ut6 �@ 

-'tit• -�� 400 � 
��a Gc-,n� Fiat.�� • .,li!.i,1.�, 1:.kil•f'l �o( 

�" ,�ø��� 
������';if�;'-����.l'Jt�� 

. . ' 

�� ttt�ldt,g� ��tlae '"'��t-&1.ta• t.�®�•t til to���
' ,. .. ....... . " 

�--ut,:�·a.o- tU: ��� t:14 �ftdø �lt� �t �to ,ie/66• kblt l'-i 
lløJøb; 03 :b$tdøn "" ilil til: �f.ll' t14 �ø�o lbJtl� nt Il� tnter• 
:i,l!1BQ�in\� �-� �tø� l'ø�ållffllt;t Jtll�-#føde� fe;,: ®lt��.,, it 
stft�t-
tztJ: � il$$· 1tl.®tel\� oi bw,1.tti t.t�.r- ·k�t,t' a�n ��vq. en«. 
t

f 

tfl% 
$t��� � e�p �� o.t \1$t- bltV- d#ait 1:�lP� l- �vc.r�-
�l.M m� .følw.lflt�e� �t bl.V ��t,- at i:en€t�.� � 1t1l� 
l'\fa�t »fl ttøtlP-\flld u=ø 4$g �� lu* ���Ul!Ule� ,ntttlttt\otlet 
h:Lt t,•f*
�i -�!A:$44 �-- 16 �1ttøtt«�

it��:il� talt 

A�J(tøt .tt��Ø�� i W�1'�1B� �4- to�t�ø�1fJll 11/l�til)lf< 
tfJ� � :ttttbQlitlts .t•tø1edø�llie •� �ø.itaizlt� Y04 �te 
�ll��il htaD.ø •. �nlf:O- � �rte� '1# e�on <;it. 

ited•�· ��filflt3f 'Ut�m:t� �ea m&VMt#- ;f,q�trllt� »Il .dti 
�« ti·�n fs�� ��ffit�-w.-

f.tltt:t1etto�ett�$.S<A: ø 4� t� �-;t- t14_ �titl-e tY�.,�• -af t1:.e bfl�Jt-i«l 
A::ot,8--.J)A��a bllOWill �-e.llh9. . 

- • 

""� --��f: .. '• ol),< --�� 

�hi b•ø·t.••••• 
»;.�-!lf�·��,t,li�."ijymfl'19'1Mr'"-�l!i!I� ,. 

Vø :t� �tltlhtle U't'\HJ,S(to� v.U "?0:#fl At t�-=o 1-Utføø �t -v�u.-
tehøl«� og. �lft� «t�v� at atnoldø #� t'n�n be1.twmt :o& i. a.01 
lel¾.J �� ••� ,ttftu, lwa. 
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Akt: Skab nr. 

· (udfyldes af dommerkontorst) 

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter. 

2 tit�# �1.lttt� · 
s .. ·•t,it�ff -�•-tø�t" 

. , 

��- m1fila ?a�a,n.jj .. 

• 

• 

Bcstllllngs• 
formular 

X 

�* �tirunini .ti��
;tb\�s.t��•,· 

�, løM* Ø�·• �. 
t�t� 

• I 

Udskri:rt�ns rigt1$�ed bekræftes. 

Kendslsens bestemme·lse· angående :rørledning begæres herved i. rried-
, ., � .. '"I ' • •  

før a.f vandløbslov·nx .. ··214 a:r 11/4 1949 § a9·1ys-t·-;soncseWitut-
stif"tende. på nedennævnte ejendomme med f'ort:rins;ret forud f'ox:· 
ejendommene �ventu�lt påhvilende priv�te hæftelser: 
1. Fare" 63:,· kbl 1:5-,. a.;rt�. &,� Rejsby bd I" bl� 35.,-. tilhørende

,!!�rgen H" A_!!dersen... , . . 
· 2� Pare .• 258/53 og 3-16/62.-;· kp� •. ·1},, a;rt •. 7., : Redsby bd�3, bl" 47,

tilhør.end�· Ge:r:trud i1i" Pete·r�.en.: · · · 
3. Paxc. ;1s/66-,,: kbl� 1�:t' �rt,. -21-� Rejsby bd-.. 9" bl. so'f, t:tlhø-
�� .rende Peter Schau.
med påtale�et som bestemt i ke,ndelsen�

'I 

Landvæsa,nsnævnet 
' fez ': 

· : �gumkloster- retskreds t den: /?_septem�er_ 1953'.� · ·· 

fm 
.. � . , 

. ; . �·�,
Indført i dagbogen for retskreds nr. I} Nørfa .. 
Rangstrup og. Hvldlng herreder, den �1. SEP.19 5 3. 

�yst. _!!ngbog � > bel. . t . bl • .u; !!T;?7 'j ¼ ,

Afd.Æ nr. 7.
Retsanm�rkning 1 {D.ef,;,f/U«AJ'7'n"-nu� bP � 

Jensen & Kfeldskov, AJS, København. 

-�
·',.' ' .  

. '44. (3enpartens Ri�tighed bekræftes. 

Domm�i:en :rTof�JJlEl'.i:!.53. 

�·� 
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• 

•• 

• 

Bestillings
formular 

H 

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

eller (i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i tingbogen,

· art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Matr.nr. 7 Stempel: 

Rejsby. 

kr. Akt: Skab !!i nr. �
(udly!des af dommerkontorol) 

Anmelder: 
Amtsvejvæsenet i 

, Tønder. 

Ekstraktgenpart - Eksp:r.'o·pri•a:ti•ons forretning. 

Med bemærkning, at Rejsby sognekommune ved kornmunesa1�menlægning er 

indg-ået som en del af Skærbæk komumne, foretoges af underskrevne 

borgmester for sidstnævnte kormnune år 1973 den 230 maj kontinua

tion af de af daværende Rejsby sogneråd- under 16. marts 1964 henhv�
13� aprit 1965 påbegyndte ekspropriat�onsforretn�nger til regulering 

af bivej nr. 4 i KærbØlling . 

Der forelå ekstraktudskrift af artikelbogen for Rejsby udfærdiget 
den 6. februar 1973 af Amtslandinspektøren i Toftlund. 

Endvidere forelå afrids efter matrikelk�rtet� 

Der pålægges nedennævnte ejendomme, nemlig: 

Det sydøstlige hjørne af pare. 359/?9, kbl. 13, Rejsby matr. nr. 7 

tilhørende Peter Adolf Petersen • 

sålydende oversigtsservitut: 

"Det påhviler ejeren. at dra<:;e omsorg f9r, at der på det på den 

farvelagte del af medfølgende plankort angivne 6versigtsareal, 
der vil blive målsat langs skel, hverken midlertidigt eller 
varigt: forefindes noget aJ større hØjde end l m over en flade 
gennem de tilstødende ve.jes midtlinier. Denne bestemmelse omfat
ter ikke sne. 

Påtaleberettiget er Skærbæk kornmunalbestyrelseo" 

Forretningen sluttet. S�led�s passeret� 

c. Findahl (sign.) o 

Je1:uen & Kjeldskov A/S, København 
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Genpartens rigtighed bekrætte.s,
<...)ommerøn for T Oiild"r kQgatad

Indført i dagbogen for Tønder 
retskreds den �16 AUG. 1973
dagbog nr. �-Z:$ 

Lyst servttutst1ttendo

' .: ",.-: 
.,. ....... �.,,, .... � ......

.. 
\•" .,_ .... :.07, ,·. '\,, 

S. A. Koustrup 

H. Speo�
kfm.

• 

• 

•

• 
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b 

i -

bd. bl. 

matr. nr" 7 

Rejs by 

· Rejsby

ejerlav. kortblad -t 3 

sogn 

Akt: Skab} nr. Y? 
(ucffrll• af dommarkontorec, 

Anmelder: arntsvejvæsend I Tender 

Pitalaberattlg1I: s kcer bæk ko mmuno I be Qtyrelse 

Oversigtsservitut 
vecl,.,.ncl• 

Pete.r Odolf Petersen 's ejendom 

� 
59 

moh:nr. 7 

li 

w-

� 
9b 

-. -.. -•--·-----kørebanekant 

1:2000 

OSS 88313654 
46 M-L 529 
Bulk Farve 

917845 

1111 111111 
.I ·l· .. 1··1 1-,-,-,�i-l 

Be1tlllinga

formular 

100 

Y• 1 fløj Jenien & Kjeldskov A'{S 

0 100 200m 
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Del af 

Ejerlav: Rejs by 
Matr. nr.: 7 m.fl. 
Beliggenhed: Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

EKSTRAKTUDSKRIFT AF 

Akt: skab nr. 

(udfyldes af tinglysningskontoret) 

j.nr. 99118 SS/dh

Anmelder: 
Regnskabskredsen .HNR 
Ejendomsafdelingen 
Ørderup Kirkevej 50, 
6520 Toftlund 
Telf.nr. 74 83 22 11 

BETINGET AREALOVERFØRSELSKØDE 

• Undertegnede: Leif Hinrichsen, Havervadvej 12, .Brøns, 6780 Skærbæk

• 

sælger og betinget overdrager herved til m�undertegnede:

Eddy Van Der Deen, Moseagervej 16, Kærbølling, 6780 Skærbæk 

et areal af den mig tilhørende landbrugsejendom

matr.nr. 7 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 1,8685 ha
matr.nr. 661 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 2,4226 ha
matr.nr. 742 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 1,5462 ha
matr.nr. 743 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 8,8103 ha
matr.nr. 744 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 4,3101 ha
matr.nr. 745 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 3,7634 ha
matr.nr. 746 Rejsby ejerlav, af areal ifølge tingbogen 5,3485 ha.

-----------------------------0-----------------------------

§1

Handle,g.s omfang 

Det er aftalt parterne imellem, at der ønskes tinglyst en servitut vedr. rørledning:

Køber foranlediger, for egen regning, nedlagt en rørledning fra egen ejendom, betegnet som
matr.nr. 28 m.fl. Rejsby ejerlav, til gyllebeholderen over restejendommen matr.nr. 7 �.fl ..
Rejsby ejerlav, jvf. kortskitse.
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2. 
> l.

Servitutten begæres tinglyst servitutstiftende på restejendommen matr.nr. 7 m.fl. Rejsby " J 

ejerlav .i tingbogens afd. II med respekt af, hvad der her måtte være tinglyst i forvejen, idet 

der iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

Med hensyn til tingbogens afd. III respekteres alle de på ejendommen nu tinglyste pante

hæftelser, samt fremtidig størst mulig lån i særlig og almindelig realkredit, lån i bank og 

sparekasse, herunder også ejerpantebreve. 

Påtaleberettiget er ejeren af matr.nr. 28 m.fl. Rejsby ejerlav. 

------------------------------0---------------------------

Toftlund, den 29.4.1999 

Sælger: 

Sign. Leif Hinrichsen 

Leif Hinrichsen 

Til vitterlighed om underslaiftens ægthed, dateringens rigtighed samt underslaiverens 

myndighed f. s. v. angår sælger: 

Navn: 
Stilling: 
Bopæl: 

Sonja Beck 
Advokatsekretær 
Kongehøjen 4 
6520 Toftlund 

Toftlund, den 29.4.1999 

Køber: 

Sign. Eddy V an Der Deen 

Eddy Van Der Deen 

Navn: 
Stilling: 
Bopæl: 

ENDELIGT SKØDE 

Dagny Andersen 
Kontorassistent 
Møllekobbel 3 
6510 Gram 

Idet betingelserne i foranstående betingede skøde hermed er opfyldte, gives der endeligt 

skøde til gdr. Eddy V an Der Deen på: 

•

• 
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C. � 'V 

� C, A 

Akt: skab nr., 3. 
(udfyldes af tinglysningskontoret) 

C. 

! { delnr. 4 af matr.nr. 7 Rejsby ejerlav, Rejsby, af areal 2.714 m2, 
-� \ 
Q) 
'li, 

J med frist for endelig approbation. 
::> ...., 

• 

• 

D�r gøres opmær�omt på, 'at der på_hele ejendommen matr.nr. 7 m.fl. Rejsby ejerlav pr.' 
12.11-.1999 er ti�glyst se�itrit vedrørende deklaration om samdrift. 

Det skal præciseres, at servitutten om rørledning ønskes tinglyst servitutstiftende på delnr. 2 
og 3 af matr.nr. 7 Rejsby ejerlav. 

Nærværende skøde begæres tillige tinglyst servitutstiftende på delnr. 4 af matr.nr. 7 Rejsby 
ejerlav, Rejsby, jvf. vedhæftede af Kort & Matrikelstyrelsen udarbejdede tinglysningsrids. 

Ifølge fuldmagt. 

Toftlund, den 6. marts 2000 

Sign. Svend Sommerlund 

Svend Sommerlund 

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underslaiftens ægthed og underslcriverens 
, myndighed: ,.,·: •. : 

Navn: DortheHolm 
Stilling: Advokatsekretær 
Bopæl: Kongehøjen 58 

6520 Toftlund 

1.'. � 
: :f • ,. 

Navn: 
Stilling: 
Bopæl: 

--..11 .. .&, ... ,1 - • 

, "•
I

• 'a

t � 

. ' ... . 

Doris Skinnerup 
Assistent 
Spandetvej 3 
6760 Ribe 
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Matr: 7 . 

Rejsby Ejerlav, Rejsby 

. Retten i : Tønder 
Indført den 07.03.2000 

� under nr;: 4425 

J. nr. 27-12 /ys 

PÅTEGNING 

A 

, .., 

Skærbæk Byråd meddeler herved i medfør af§ 42, stk. 1, i lov om planlægning 
godkendelse af ovennævnte deklaration. 
Byrådet bekræfter samtidig, jf. § 42, stk. 2, i lov om planlægning, at til
vejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet iflg. planlovens§ 13, stk. 1 og 2. 

Skærbæk, den 21. januar 
For Skærbæk Byråd: 

�/ //./ltoJ..--
Peter A. Petersen / 
borgmester 

•

• 
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• 

• 

• . ( I 
I• 

- ,. 

' -� /':: ' : ,'' 

-

I 
T 

Akt: skab nr. 

(udfyldes af tinglysningskontoret) 
10. 

' J 

� ' � i I l 
,._ ., 

, .... 

Rzrlednlng jfr.pkL. 1 skrzde 

KORT & MATRIKELSTYRELSEN 

Landinspektørsektionen l Tønder 

Ribe Landevej 30 P DK-6270 Tønder 

Telefon 74 72 10 34 Telefax 74 72 19 11 

Malrikelnre�7 maflc 

28 

Ejerlav� Rejsb� Ejerlav 9 Rejsb� 

Kommune� Skærbæk 

Tingl�sning af rørledningo 
Målforhold 1: 2000 

Dalo: • 07.01.2000. 
t4 � l " r / ... 

Målt: Skitse J. Nr. 11999-155

_J 
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Måleblad 
• 

:'t 
{ t SYSlcM :d4, 

PKi. NR. Y Cm) X Cm) AFH, 

89925.01 315846.3c !,L.J 

2 89895.13 31586B.72 .J 

3 89758.79 315900,26 .J 

4 89799.13 315698.20 J 
5 89796.76 315681.95 J 
6. 89802.43 315668.40 J 
7 89814.01 315658.92 J 
8 89829.11 315656.24 J 
9 89844.12 315661.74 J 

14 89822.62 315716,18 J 
15 69808.82 315710,54 J 
12 89850.15 315704.93 J 
13 89836,88 315714,56 J 
10 89853.87 315673,72 J 
11 89856.46 315689.73 J 

100 69800.16 315711.01 BYGN.HJ/MUR

101 89801.35 315718,23 BYGN,HJ/J1UR 

102 89795.46 315719,38 BYGN,HJ/MUR

103 89796.40 315725.70 BYGN,HJ/MUR 

104 89796,15 315725.79 BYGN,HJ/HUR 

105 69799.42 315748,17 BYGN.HJ/HUR 

146020071 87240.62 314992.89 GPS-BASISPKT, 
14G020037 092 I 9. 1,7 'a15022.33 MV-PKT, 

KORT & MATRIKELSTYRELSEN 
londlnspektzrsekllonen 1 Tender 

. Ribe Londeve} 30, DK-6270 Tønder 
Telefon 74 72 10 34 Telef�x 74 72 19 11 

Mstr. nr. 7 rn. fl. 
ReJsby Ejerlav, Rejsby 
Skc:irbak 

m.m.

Moll 6-7-1999 I J,Nr. T1999-155 

Dole 
�(}. 3, �0 ,}J, / 0 �Øz,/' /vt / � 

,� 
·, 

.. ·.
• 

/ 
�- I 

·. FORELØBIGT TRYK

N 

t 
+ 

':l,._ 

(J) 
2,5433 ha 

l �/ 11' ----
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744 
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/'79 
� ----

- ,

1/ · l , ho der 
·": 

Gy lebe � 
14 
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�---- 15 
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10!) 10 4 
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+ 
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<\� -

1,5971 h�@ / I I 
ttosoog� ��� � / 

� �' 
------
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..... 
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.,:I I 

• 

• 

,•; 

Akt: skab nr. 
(udfyldes af tinglysningskontoret) 

Tillæg til endeligt skøde af 06.03.2000 mellem Leif Hinrichsen og Eduard Van Der 

Deen. 

. : ' . - . :· {' I •" 

' l -

.. ,._ _, . i. ... , 

Anmelder: 
'J- ,. I • f 

Sønderjysk Landboforening.
1 

• ... ., _, • 

Ejendomsafdelingen 

Ørderup Kirkevej 50 

6520. Toftlund 

·· · · Telf.: 74832211

Det oplyses, at Eddy Van Der Deen retteligt hedder Eduard Van Der Deen, jvf. vedlagte 

underslcrevne erklæring af 17.03.2000 . 

Samtidigt hermed præciseres, at servitutten om rørledning ønskes tinglyst servitutstiftende 

på delnr. 2 af matr.nr. 744 Rejsby ejerlav og på delnr. 3 af matr.nr. 7 Rejsby ejerlav. 

Ifølge fuldmagt. 

Toftlund, den 20. marts 2000 

Sign. �vend Sommerlund ., .>--:,, , ... 
I l, 

. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... • .. • .. . . . .. . . .. .

Svend Sommerlund 

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og underskriverens 

myndighed: 

Navn: Sonja Beck 

Stilling: Advokatsekretær 

Bopæl: Kongehøjen 4 

6520 Toftlund 

Navn: Dorthe Holm 

Stilling: Advokatsekretær 

Bopæl: Kongehøjen 58 

6520 Toftlund 

. ' 
- .

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 34 af 119



Matr: 7 \),'\}f.,-

Rejsby Ejerlav, RejsbY
A 

Retten; : Tønder

Indført den 30.o3 .zooo

LY s t
/ 

un
.
der nr

_ 
•' 5721 

\... _ ;' �o- j
(.:._ ... 

. 

�� ��ctQ_ re: cLv.-n..r� 2i ej i'Y\wl,, � + ¾�·. 
Aj-06t- d-: !), v. euis0 �M�d.J... po �. � OJ .{Y)� .flltt

i½6� l 1� ..buvt� ��d,'6 a.,t uc.?U, � �. -Jt· korf
Annelisa Pedersen· assistent

e.b. 

$ente Bresseno.ass 

•

• 
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li,, 

• 

• 

onge til tillæg til endeligt skøde af 20.03.2000 mellem Leif Hinrichsen og Eduard 

.)'I ,-. I 

Anmelder: 
Sønderjysk LandbQf Qfe$.g 
Ejendomsafdelingen "' � .-
Ørderup Kirkevej 50 

6520 Toftlund 

.-":, � ·:�� · ::; ,· ::-r.:; .. ;b-:1 :,5_::r.r.:.Telf.:·14832211:t.: - ;::: 

D t skal hermecl'yderligere·præciseres,�a1:-'""�rvifutteii,omrmfedning alehe�nskes tinglyst� r,·. :--� .:: 
·tutstiftende på delnr:-3 af mafr}iir.;7 Rejsby,ejerfav♦ -�Y- r_:; -�ct/_.:; .. J ;..=.·: . �•i ... :.� ·-1:, •• • �!< -- : -:q 

T l vitterlighed om dateringens rigtighed, underslaiftens ægthed og underslcriverens 
di hed "1_._,... . ..... 

yn g : , � . - - . ,·, -·· . , .. 

/ .... 
;•�øe>R'f�I-i�2� .... -· 

· Advokatsekr�t�--- . :o 

Kongehøjen. 58. ._ . . . 
��. ::: r:: � 6520 Toftlund . - , 

, '-,' . . .. •') 
,..• i .. ..__ � .. ., ...:. 
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INDFØRT I DAGBOGEN 
den i-=r. li). lOOO (nr. -':f 1Lf .g ) 
RETTEN I TØNDER _ ,, �--� ,.t 

I ,1,4
,.

•·•" 

LYST AKT. 
--· "• -'-lr. NR.

S.bc 

Bente Bresseno.ass 

!> l9'l ·uuo...i 

•

• 
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• PKT. NR. 

� 

.. 

2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 

,114 
15 

I 1 12 
13 
10 
11 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Y Cm) 

89925.01 
89895.13 
89758.79 
89799.13 
89796.76 
89802.43 
89814.0l 
89829.11 
89844,12 
89822,62 
89808.82 
89850.15 
89836.88 
89853.87 
89856.46 
89800.16 
89801,35 
89795,46 
89796.40 
89796,15 
69799.42 

X Cm) AFH 

315846.32 J3L.J 

315868.72 J 

315900.26 J 

315698.20 J 

315681.95 J 

215668.40 J 

315658,92 J 

315656,24 J 

31566l,7ll J 
315716

_.
18 J.

315710.54 J 
315704.93 J 

315714,56 J 

315673.72 J 

315689.73 J" 

315711,01 BYGN.HJ/MUR 
315718.23 BYGN.HJ/MUR 
315719,38 BYGN.HJ/HUR 
315725,70 BYGN.HJ/MUR 
315725. 79 BYGN.HJ/MUR 
315748.17 BYGN.HJ/HUR 

J46020071 E72ll0.62 314992,89 GPS-BASISPl<T, 
146020037 89219.47 315022.33 MV-PKT. 

KORT & MA1RIKfLSTYRELSEN 
Lcnd!nspektersekt!onen 1 Tender 

• Ribe LcndeveJ 30, DK-6270 Tender 
Telefon 74 72 10 34 Jelefex 74 72 19 11 

Metr. nr·. 7 r.i, fl.
ReJsby Ejerlav, Rejsby
Sk2rb2k

m.m.

Mol L 6-7-1999 J.Nr. Tl999-155 

3. '20-00
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. ,._ 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Moseagervej i 8 

6780 Skærbæk 

Rapport købt 22/11 2020 

Rapport færdig 22/11 2020 

-----
=

---

ERHVERVSSTVRELSEN 

Overb I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ............................................................... Moseagervej 1 8, 6780 Skærbæk 
Ejendomsnummer: ................................................................................................ 013187 
Kommune: ............................................................................................... Tønder Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Antal samlet fast ejendomme: .......................................................................................... 1 
Antal matrikelnumre: ..................................................................................................... 2 
Antal bygninger: ........................................................................................................... 4 
Antal enheder: ............................................................................................................. 4 

Bygninger 
BBR-meddelelsen .......... ................................................................................... Ja, se bilag 
Energimærkning ............................................................... Ejendommen har ikke noget energimærke 
Tilstandsrapport ......................................................................................................... Nej 
El installationsrapport ................................................................................................... Nej 
Byggesag ................................................................................................................ Nej 
Byggeskadeforsikring .................................................................................................. Nej 
Olietanke ................................................................................................................... Ja 
Fredede bygninger ..................................................................................................... Nej 
Byggeskadefonden (BvB) .............................................................................................. Nej 

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ...................................................................................... 1.083 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................. Nej 
Ejendoms- og grundværdi. .................................................................................. 900.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse .......................................................................................... Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................. Ja, se bilag 
Huslejenævnssager ..................................................................................................... Nej 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

Planer 
Zonestatus ........................................................................................................ Landzone 
Lokalplaner .............................................................................................................. Nej 
Landzonetilladelser ..................................................................................................... Nej 
Kommuneplaner .......................................................................................................... Ja 
Spildevandsplaner ...................................................................................................... Nej 
Varmeforsyning .......................................................................................................... Nej 
Vejforsyning ........................................................................................................ Se bilag. 
Hovedstadsområdets transportkorridorer ........................................................................... Nej 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" ....................................................................................... Nej 
Landsplandirektiv "Udviklingsområder" .............................................................................. Nej 

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold ........................................ Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ....................................................... Ja 
Aktuel vandforsyning ............................................................... Privat, alment vandforsyningsanlæg 
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen ............................ Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ................................................................................... Ja 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder ....................................................................... Nej 

Jordforurening 
Jordforureningsattest. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Kortlagt jordforurening ................................................................................................. Nej 
Områdeklassificering ................................................................................................... Nej 
Påbud iht. jordforureningsloven ...................................................................................... Nej 

Natur, skov og landbrug 
Fredskov ................................................................................................................. Nej 
Majaratsskov ............................................................................................................ Nej 
Beskyttet natur .......................................................................................................... Nej 
Internationale naturbeskyttelsesområder ............................................................................ Nej 
Landbrugspligt. ........................................................................................................... Ja 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer ......................................................... Nej 
Beskyttede sten- og jorddiger ........................................................................................ Nej 
Skovbyggelinjer ......................................................................................................... Nej 
Sø- og åbeskyttelseslinjer ............................................................................................. Nej 
Kirkebyggelinjer .................... · ..................................................................................... Nej 
Klitfredningslinje ......................................................................................................... Nej 
Strandbeskyttelseslinje ................................................................................................. Nej 
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ERHVERVS STYRELSEN 

For ejendommen 

Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 
Ejendommens adresse: ................................................................ Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 013187 

Kommune: ................................................................................................ Tønder Kommune 

Ejerforhold: ........................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 

Antal samlet fast ejendomme: ........................................................................................... 1 

Antal matrikelnumre: ...................................................................................................... 2 

Antal bygninger: ........................................................................................................... 4 

Antal enheder:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 
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Indhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

Resume ...................................................................................................... 3

Uddybning af enkelte svar 

Bygninger ................................................................................................ 7 
Olietanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
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Ejendoms- og grundværdi ....................................................................................... 8 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................... 9 

Planer ..................................................................................................... 11 
Zonestatus ....................................................................................................... 11 
Kommuneplaner ........... _. ..................................................................................... 11 

Spildevand og drikkevand ................................................................ 13 
Aktuelle afløbsforhold ........................................................................................... 13 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ................................................ 14 
Aktuel vandforsyning ............................................................................................ 14 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ........................................................................... 15 

Natur, skov og landbrug ................................................................... 15 
Landbrugspligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Om ejendomsdatarapporten .............................................................. ,7

Generelt om ejendomsdatarapporten ......................................................................... 17 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .......................................................................... 17 

Følgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen

• Ejendomsskattebillet

• Vurderingsmeddelelse

• Forfalden gæld til kommunen

• Vejforsyning

• Jordforureningsattest
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Resume 

Bygninger 

BBR-meddelelsen 

Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .................................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Energimærkning 

Hvad er ejendommens energimærke? ............................. Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Tilstandsrapport 

Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? ........................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Elinstallationsrapport 
Findes der en el installationsrapport for ejendommen? ..................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Byggesag 

Er der igangværende byggesag for ejendommen? ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Byggeskadeforsikring 

Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Olietanke 

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Fredede bygninger 

Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ..................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Byggeskadefonden (BvB) 

Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ............................................ 1.083 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .............................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Indefrysning af grundskyldsstigning 

Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................... 900.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Vurderingsmeddelelse 

Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ............................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

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. 22. november 2020 
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. 

Huslejenævnssager 
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? .............. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? ................................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .................................................. Landzone 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ......................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .................................................................................................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? .............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? .... Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med 
tilladelse 
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Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? ............................ ja 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ........ Privat, alment vandforsyningsanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

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. 22. november 2020 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ...................................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ................................................. ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ............................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? .............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 

yderligere information. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ........................................................................ Ja 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? ............................ . . ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? ......................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 22. november 2020 
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Bygninger 

Olietanke 

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? .................................. Ja 

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 
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. Når en olietank sløjfes, 
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal 
sløjfes, herunder sløjfningsterminer 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 af ejer eller 
bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv 
er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra 
ejendommen. 

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

Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 22. november 2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Olietank 

Nummer for teknisk anlæg ...................................................................................... 1 

Etableringsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960

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

Sløjfning ..................................................................................... Tanken er afblændet 

Indhold ................................... Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 1 3) 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ................................. 1.083 kr. 

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 
den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 
af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, 
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 22. november 2020 

Side 7 af 21 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 46 af 119



4l 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

Rapport købt 22/11 2020 

Rapport færdig 22/11 2020 

Skatteår ....................................................................................................... 2020 

Kommune ....................................................................................... Tønder Kommune 

Grundskyld ..................................................................................................... 0 kr. 

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug .......................................................... 9 11,26 kr. 

Grundskyld at værdi at stuehus ....................................................................... 172,04 kr. 

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

Dækningsafgift at torskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr. 

Dækningsafgift af grundværdi. ............................................................................... 0 kr. 

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

Skat ialt. ............................................................................................... 1.083,30 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ...................... 9 00.000, kr. 

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, 
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan 
også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. 

Fra andet halvår af 2020 sker vurderingen af 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 af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

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

Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen 
som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 20 11-vurderingen 
med fastsat nedsættelse (rabat). 

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 22. november 2020 

Vurderingsår .................................................................................................. 2019 

Dato for seneste vurdering eller ændring .......................................................... 01- 10-2019 

Ejendomsværdi ........................................................................................ 9 00.000 kr. 

Grundværdi ............................................................................................ 149.600 kr. 

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

Stuehus grundværdi ..................................................................................... 8.1 00 kr. 

Stuehusværdi .......................................................................................... 419.8 00 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

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

www adresse ............................................. https://www.vurdst.dk/ 
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Forfalden gæld til kommunen 

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

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til 
forsyningsselskaber." 

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

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion i næste kalenderår 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 1 og 2 halvår 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 22. 
november 2020 

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

Forfalden gæld i alt. .................................................................................. 1.456,69 kr

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 28-01-2021 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 28-01-2021 

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

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

Gældsposter vedrørende: Digebidrag 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 84,37 kr

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 1.083,30 kr

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 250,00 kr
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Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 39,02 kr 

Gældsposter vedrørende: Ejendomsafgifter 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 

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

Gældsposter vedrørende: Facadeafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Renholdelse 

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

Gældsposter vedrørende: Lånerenter 

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

Gældsposter vedrørende: Adm.gebyr for affald 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelser 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Side 10 af 21 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 49 af 119



4l 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

Rapport købt 22/11 2020 

Rapport færdig 22/11 2020 

Planer 

Zonestatus 

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

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 

regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 

sommerhusområder fremgår af planlovens§ 34. 

Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 22. november 2020 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

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

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Andel af matrikel dækket af zonen ....................................................................... 1 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 land. 
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. 

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af 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 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017-2029 

Planens navn ......................................................................... Kommuneplan 2017-2029 

Kommune ................................................................................................... Tønder 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 28-02-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 10-05-2019 

Link til plandokument. ........................................................................................ Link 
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Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktopl ysninger - for klaring ............................ Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 201 3 

Planens navn ........................................................................ Kommuneplanstrategi 20 l 3 

Kommune ................................................................................................... Tønder 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 27-03-2014 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 14-04-2014 

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

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kommuneplan: Temaplanstrategi, Nyt sommerhusområde på Rømø 

Planens navn ............................................... Temaplanstrategi, Nyt sommerhusområde på Rømø 

Kommune ................................................................................................... Tønder 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 28-11-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 29-11-2019 

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

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 
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Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kommuneplan: Planstrategi 2020 

Planens navn ................................................................................... Planstrategi 2020 

Plannummer ........................................................................................ Planstrategi02 

Kommune ................................................................................................... Tønder 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 28-05-2020 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 17-06-2020 

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

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 7 59 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 22. november 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 22. november 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ........................................ .. 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 

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

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

område. 

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

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

arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt 

bortledes i et og samme rørsystem. 
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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. 22. november 2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Afløbsforhold .......................................... Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med t illadelse 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

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

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

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 

Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? ............ Ja 

Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil 

de fremgå her. 

Oplysninger vedr. Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold er indhentet d. 22. november 

2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Udledningstilladelse ...................................................................... Der foreligger tilladelse 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? .............................. .. 
Privat, 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. 22. november 2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Vandforsyning ............................................................... Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .................................. Kommunen 
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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 af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal 
være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den 
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, 
hvor der findes grundvand 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 af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse 
udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 22. november 2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

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

Områder på matriklen: 

Type af område ..................................................... Områder med drikkevandsinteresser (1 stk.) 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

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

Områder på matriklen: 

Type af område ..................................................... Områder med drikkevandsinteresser (1 stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

Natur, skov og landbrug 

Landbrugspligt 

Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ................................................................ ja 

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). 
Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det 
betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. 

Oplysninger vedr. Landbrugspligt er indhentet d. 22. november 2020 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landbrugsstyrelsen 

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Landbrugsstyrelsen Kunder & Produktion Jordfordeling & 
Landbrugslov 

Telefonnummer ... ......................................... 33 95 80 00 

Emailadresse .............................................. landbrugsloven@lbst.dk 
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www adresse ............................................. http://lbst.dk/ 
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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 (pd� til elektronisk visning eller udskrift. 

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 

svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 

du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 

at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil 

ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller 

en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke 

fremgår af ejendomsdatarapporten. 

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste 

over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen 

findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse

• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

• Vurderingsmeddelelse

• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

• Energimærke

• Kort over vejforsyning

• Jordforureningsattest

• Eftersynsrapport
• Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-meddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret 

{BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom 

de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af 

ejendommen. 

Energimærkning 
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et 

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

Tilstandsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. 

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. 

Elinstallationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens 

elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af 

elinstallationernes tilstand. 
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Byggesag 
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). 

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

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

i BBR. 

Byggeskadeforsikring 
Siden 1 . april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring 

i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle 

tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af 

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 af 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. 

Byggeskadefonden(BvB) 
Her kan du se BvB's eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt 

byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbejder en 

eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt og 

byggeskader, der konstateres ved eftersynet. 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to 

seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den 

samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 

Ejendomsskattebillet 
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som 

ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der 

opkræves af 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 af grundskyld. Indefrysningen betyder, 

at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først 

tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

Ejendoms- og grundværdi 
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. 

fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(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 2½ 

procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014. 

Vurderingsmeddelelse 
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter 

ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag 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. Der oplyses 

typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og 

lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning 

og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 
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Huslejenævnssager 
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private 

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

nævnet den 1 . september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om 

huslejens størrelse. 

Arbejderbolig 
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet 

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. 

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

Jordrente 
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens 

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en 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 af private fredskove, der er væltet som 

følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. 

Zonestatus 
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være 

forskellige bestemmelser for anvendelse af 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 

af arealer. 

Lokalplaner 
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan -

efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes af 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 for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling 

af 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 tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om 

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kartet 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. 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. 

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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Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne 
til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af 
sammenhængende naturområder styrkes. 
Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller 
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. 

Aktuelle afløbsforhold 
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. 

Aktuel vandforsyning 
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 af 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 et drikkevandsområde. Afhængig af 
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på 
ejendommen. 

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

Jordforureningsattest 
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne 
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) 
i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. 

Områdeklassificering 
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. 
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden 
om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af 
lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. 
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af 
jordforureningsdata. 

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

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

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

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom 
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredningsstatus: 
A. Fredet før 1937
B. Fredet 1937 eller senere
C. Ikke fredningsværdig 1937-56
D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 
U. -

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

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen er en zone 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 
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, 
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. 

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. 

Klitfredningslinje 
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 føre til øget risiko 
for sandflugt. 

Strandbeskytte Ises I i nje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
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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Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 

landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet 

"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 

oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for 

de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. 

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Rejsby Ejerlav 

759 

Region Syddanmark 

Tønder Kommune 

Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i 

nærheden af det søgte). 

29a 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 

matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

■ Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

■ Jordforurening. V2 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening.V1 

i Lokaliseret (uafklaret) 

� Påbud- Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Kontaktoplysninger 
Region Syddanmark 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Tønder Kommune 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

jordforure ni ng@reg i onsyd d anmark.d k 

www.reg i onsydda nma rk .d k/jordforure ni ng 

Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg 

en forurenet grund" 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. I en mindre del af kommunen er der kun sket delvis 

adresseindsamling. I den resterende del af kommunen er der indsamlet 

oplysninger frem til midten af 1990'erne, og i dele heraf er sket 

systematisk kortlægning efter (Affaldsdepotloven). I områder med særlige 

drikkevandsinteresser er der indsamlet oplysninger frem til 2003, og sket 

systematisk kortlægning efter (Jordforureningsloven). 

Wegners Plads 2, 6270 Tønder 

toender@toender.dk 

https ://to ender.dk/borger/natur-og-mi ljoe/jo rd 

Hvis du har spørgsmål til jordforureningsattesten er du velkommen til at 

kontakte os. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller 

aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med 

høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening 

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortlægning. 

Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller 

oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 

sagsbehandling resultere i en kortlægning af en grund eller i en status som "Udgået før kortlægning" 

Nuancering 
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle 

anvendelse til boligformål 

Udgået Efter Kortlægning 
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen 

Udgået Før Kortlægning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på 

baggrund af de historiske oplysninger. 

0 mrådeklass ificeri ng 
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens§ 50a. Byzone klassificeres som 

udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en 

tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i,  at matriklen 

fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder 

oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen 

på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Eilers 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 af jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 

Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende. 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 759, Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 22. november 2020. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet 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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4l 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 7, Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 22. november 2020. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller 
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 
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Danmarks Milj�portal 
Data om m[ljøet i Danmark Den 22-11- 2020, kl. 16:50 

Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 

landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord. 

Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet 

"lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere 

oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på 

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for 

de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. 

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Rejsby Ejerlav 

7 

Region Syddanmark 

Tønder Kommune 

Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i 

nærheden af det søgte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 

matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

■ Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlæg_ning 

■ Jor<;lforurening. V2 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening.V1 

Lokaliseret (uafklaret) 

� Påbud - Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Mlljø1portal 
Data om rniljiøet i Danmark Den 22-11-2020, kl. 16:50 

Kontaktoplysninger 
Region Syddanmark 

· · · · 
··1 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

jordfo ruren i ng@reg i onsydd anma rk.d k 

www.reg i o nsyd da nma rk .d k/jordfo rure ni ng 

Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside "Søg 

en forurenet grund" 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. I en mindre del af kommunen er der kun sket delvis 

adresseindsamling. I den resterende del af kommunen er der indsamlet 

oplysninger frem til midten af 1990'erne, og i dele heraf er sket 

systematisk kortlægning efter (Affaldsdepotloven). I områder med særlige 

drikkevandsinteresser er der indsamlet oplysninger frem til 2003, og sket 

systematisk kortlægning efter (Jordforureningsloven). 

J"ø�der Ko"'.)mune . . . . 
Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Wegners Plads 2, 6270 Tønder 

toender@toender.dk 

https ://toender.d k/borg er/natur-og-mi ljoe/jord 

Hvis du har spørgsmål til jordforureningsattesten er du velkommen til at 

kontakte os. 
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Danmarks Milj�por ar 
Data om miljøet i Danmark Den 22-11-2020, kl. 16:50 

Bilag 

Jordforurening, V1 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller 

aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. 

Jordforurening, V2 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med 

høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening 

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

Lokaliseret (uafklaret) 
Et areal betegnes som lokaliseret (uafklaret), hvis der er oplysninger, som endnu ikke er i vurderet i forhold til kortlægning. 

Uafklarede oplysninger kan eksempelvis være historiske oplysninger vedrørende tidligere aktiviteter på en grund eller 

oplysninger om fund af forurening. Uafklarede oplysninger kan dermed efter yderligere gennemgang af eksempelvis arkiver og 

sagsbehandling resultere i en kortlægning af en grund eller i en status som "Udgået før kortlægning" 

Nuancering 
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle 

anvendelse til boligformål 

Udgået Efter Kortlægning 
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen 

Udgået Før Kortlægning 
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i 

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på 

baggrund af de historiske oplysninger. 

Områdeklassificering 
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens§ 50a. Byzone klassificeres som 

udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en 

tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder eller ændringer i matrikeltegningen resultere i, at matriklen 

fejlagtig overlapper en anden matrikel og påvirker informationer om områdeklassificering herpå. Hvis attesten indeholder 

oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen 

på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Eilers 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 af jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 

Kommunen kan oplyse om påbud efter andre hjemler og påbud, som er meddelt tidligere, når de er igangværende. 
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TØNDER KOMMUNE 

Afsender 

TØNDER KOMMUNE 

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

Kommune nr.: 

550 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

13187 

8469383 

22-11-2020 

Ejendommens beliggenhed: 

Moseagervej 18 (Vejkode: 1090), 6780 Skærbæk 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen BBR@taender dk eller telefonnr 74929292 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Moseagervej 18 (vej kode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 

Udledningstilladelse: Der foreligger tilladelse 

Matrikel nr. 

7 

Ejendom 

BFE-nr.: 8469383 

Ejerforhold: 10 

Ejerlav 

REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Kommunalt ejendoms nr.: 13187 

Adresse: Moseagervej 18 (vej kode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Matrikel nr. 

759 

Ejendom 

BFE-nr.: 8469383 

Ejerforhold: 10 

Oplysninger om tekniske anlæg 

Ejerlav 

REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Kommunalt ejendoms nr.: 13187 

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.: 1 
Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Beliggende på matrikel 7 

Beliggenhed (kvalitet): Usikker 

Tank 

Etableringsår: 1960 

Sløjfning: Tanken er afblændet 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Moseagervej 18 (Vej kode: 1090),6780 Skærbæk 

Driftstatus: Ikke i drift 

Størrelsesklasse: 1 

Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13) 

Kommunenr.: 
0550 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13187 22-11-2020 
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Stuehus til landbrugsejendom (Bygningens anvendelse 110) 

Matrikelnr.: 7 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 180 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Landsejerlavsnavn: REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Opførelsesår: 1760 

Antal boliger med køkken: 1 

m2 Arealanvendelse 

180 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 0 Bygningens adgangsareal 

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 0 Øvrige arealer 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 0 Antal etager u. kælder & tagetage 

Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 0 

bygningen 

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

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr 

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Stuehus til landbrugsejendom (Anvendelseskode: 110) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Fællesareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

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

Antal værelser: 8 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Bygningsnr.: 2 

180 m2 

0m2 

180 m2 

0 m2 

O m2 

O m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Stald til kvæg, får mv. (Bygningens anvendelse 212) 

Matrikelnr.: 7 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 460 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Landsejerlavsnavn: REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Opførelsesår: 1960 

Antal boliger med køkken: 0 

m2 Arealanvendelse 

460 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 0 Bygningens adgangsareal 

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Moseagervej 18 (Vejkode: 1090),6780 Skærbæk 

Kommunenr.: 
0550 

0 

0 

Øvrige arealer 

Antal etager u. kælder & tagetage 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13187 22-11-2020 

m2 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

m2 

0 

0 

460 
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Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Energi oplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

Staldbygning til kvæghold 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Stald til kvæg, får mv. (Anvendelseskode: 212) 

Samlet areal: 460 m2 

Enhedens erhvervsareal: 460 m2 

Enhedens boligareal: 0 m2 

Andet areal: 0 m2 

Fællesareal: O m2 

Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2 

Areal af lukket altan/udestue: 0 m2 

Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2 

Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2 

Bygningsnr.: 3 

Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Stald til kvæg, får mv. (Bygningens anvendelse 212) 

0 

Andet 

Matrikelnr.: 7 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Landsejerlavsnavn: REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Opførelsesår: 1800 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Antal boliger med køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 84 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i O Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 

Heraf indbygget carport 

Heraf indbygget udhus 

Heraf indbygget udestue 

Overdækket areal 

0 Dyb kælder 

0 Areal af indbygget garage i kælder 

0 Samlet tagetageareal 

0 Heraf udnyttet tagetage 

0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Energioplysninger 

Varmeinstallation: ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

Staldbygning til kvæghold 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Stald til kvæg, får mv. (Anvendelseskode: 212) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Fællesareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Moseagervej 18 (Vej kode: 1090),6780 Skærbæk 

84 m2 

84 m2 

O m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

Andet 

Kommunenr.: 
0550 

m2 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Arealanvendelse 

Samlet boligareal 

Heraf beboelse i kælder 

Samlet erhvervsareal 

Samlet andet areal 

Bygningens adgangsareal 

Øvrige arealer 

Antal etager u. kælder & tagetage 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13187 22-11-2020 

m2 

0 

0 

84 
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Bygningsnr.: 4 
Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Lade til foder, afgrøder mv. (Bygningens anvendelse 216) 

Matrikelnr.: 7 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 210 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Landsejerlavsnavn: REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Opførelsesår: 1900 

Antal boliger med køkken: 0 

m2 Arealanvendelse 

210 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 0 Bygningens adgangsareal 

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 

Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Energi oplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

Ladebygning 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Moseagervej 18 (vejkode: 1090), Kærbølling, 6780 Skærbæk 

Lade til foder, afgrøder mv. (Anvendelseskode: 216) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Fællesareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Moseagervej 18 (Vej kode: 1090),6780 Skærbæk 

210 m2 

210 m2 

0 m2 

0 m2 

O m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

Andet 

Kommunenr.: 
0550 

0 

0 

0 

Øvrige arealer 

Antal etager u. kælder & tagetage 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13187 22-11-2020 

m2 

0 

0 

210 

Side: 
4/5 

0 

0 

0 
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Kortmateriale 

Kortet kunne ikke genereres ved udsendelse af denne BBR Meddelelse, du kan dog altid få et detaljeret geografisk overblik 

over ejendommen på http://kort.bbr.dk. 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Moseagervej 18 (Vejkode: 1090),6780 Skærbæk 

Kommunenr.: 
0550 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
13187 22-11-2020 5/5 
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Din pligt som ejer 

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

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

Du skal være særligt opmærksom på: 
• Opførelsesår

Om- og tilbygningsår
• Bebygget areal 
. Antal etager
. Samlet boligareal eller erhvervsareal

Areal af udnyttet tagetage 
. Areal af udestue 
. Tagdækningsmateriale 
. Varmeinstallation 

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

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

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

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 en boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har en 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 m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan 
også ligge inde i en bygning. 

Arealerne på BBR-meddelelsen 

Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, 
fjernvarmeregning m.m. 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 af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. 

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

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

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

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse Materialer 

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

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

råstofudvinding m.v. 

• Industri, fabrik, håndværk m.v. 

• El-, gas-, vand- eller varmeværker, 
forbrændingsanstalter m.v. 
Anden bygning til landbrug, industri 
m.v. 

Handel, kontor, transport og service 
Transport- og garageanlæg, stationer, 
lufthavne m.v. 

• Kontor, handel, lager, herunder 
offentlig administration. 

• Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og 
anden service virksomhed. 

• Anden bygning til transport, handel 
m.v. 

Institutioner og kultur 
• Biograf, teater, erhvervsmæssig 

udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 

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

offentlige klinikker m.v. 

, Daginstitutioner m.v. 

• Anden institution. 

Fritids formål 
, Sommerhus. 
, Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 

fra sommerhus. 
, Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. 

• Kolonihavehus. 
, Anden bygning til fritidsformål. 

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

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

Køkken, toilet og afløb 

Toiletforhold 
Antal vandskyllende toiletter i bolig
eller erhvervsenhed. 

, Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
• Anden type toilet udenfor enheden 

eller intet toilet i forbindelsen med 
enheden. 

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

badeværelser. 

Køkkenforhold 
• Eget køkken (med afløb og 

kogeinstallation). 
, Adgang til fælles køkken. 
, Fast kogeinstallation i værelse eller på 

gang. 
, ingen fast kogeinstallation. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

Ydervæggenes materialer 
Mursten (tegl, kalksten, 
cementsten). 
Letbeton (lette bloksten, 
gasbeton). 
Fibercement, asbest (eternit el. 
lign). 
Fibercement, asbestfri. 
Bindingsværk (med udvendigt 
synligt træværk). 
Træbeklædning. 
Betonelementer (Etagehøje 
betonelementer). 
Metalplader. 
PVC. 
Glas. 
ingen. 
Andet materiale. 

Tagdækningsmateriale 
Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
Tagpap (med taghældning). 
Fibercement, herunder asbest 
(bølge eller skifereternit). 
Cementsten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Stråtag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grønt levende tag (Grønne tage) 
ingen 
Andet materiale 

Asbestholdigt materiale 
• Asbestholdigt 

ydervægsmateriale. 
, Asbestholdigt 

tagdækningsmateriale. 
• Asbestholdigt ydervægs- og 

tagdækningsmateriale. 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme. 
Centralvarme fra eget anlæg et
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brændeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
ingen varmeinstallationer. 
Blandet (kræver specifikation på 
enhedsniveau). 

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

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

Supplerende varme 
Ikke oplyst. 
Varmepumpeanlæg. 
Ovne til fast brændsel 
(brændeovn o.lign.) 
Ovne til flydende brændsel. 
Sol paneler. 
Pejs. 
Gasradiator. 
Elovne, elpaneler. 
Biogasanlæg. 
Andet. 
Bygningen har ingen supplerende 
varme. 

Afløbsforhold 

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

, Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 
, Afløb til fælles privat 

spildevandsanlæg. 
Afløb til samletank. 

• Afløb til samletank for toiletvand og 
mekanisk rensning af øvrigt 
spildevand. 

• Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse). 

• Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse). 

• Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandløb. 

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

vandløb, søer eller havet. 
• Andet. 

Afløbskoder nyt kodesæt 
Der er indført mange nye afløbskoder i 
BBR. De nye koder skal benyttes ved 

alle fysiske ændringer i afløbsforholdene 
på en ejendom. Kommunen har dog 
også ret til på eget initiativ at konvertere 
koden, uden der er sket fysiske 
ændringer i forholdene. 

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

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

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

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

En fuldstændig oversigt over 

afløbskoder i BBR og en vejledning hertil 
kan findes på www.bbr.dk. 

Andet 

Boligtype 
• Egentlig beboelseslejlighed. 
• Blandet erhverv og bolig 

med eget køkken. 
• Enkeltværelse. 
• Fællesbolig eller 

fælleshusholdning. 
• Sommer-/fritidsbolig. 
• Andet. 

Ejerforhold 
, Privatperson(er) eller 

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

selskab. 
, Forening, legat eller 

selvejende institution. 
Privat andelsboligforening. 

• Kommunen 
(beliggenhedskommune). 
Kommunen (anden 
kommune). 

, Region. 
• Staten. 

Andet, moderejendom for 
ejerlejligheder. 

Vandforsyning 
• Alment vandforsyningsanlæg 

(tidligere offentligt). 
• Privat, alment 

vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 

, Brønd. 
• Ikke alment 

vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 1 O ejendomme). 

• ingen vandforsyning. 
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Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Moseagervej 18 

Matrikelbetegnelse: 

REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Ejendomsværdi 

900.000 

Fradrag i grundværdi for forbedringer 

7 M.FL. 

Grundværdi 

149.600 

Åbningstider for telefoner og 
ekspeditioner: se venligst vor 
hjemmeside - www.toender.dk 
Telefon: 74929545 
E-mail: ejendomsskat@toender.dk

Udskrevet den: Moms-nr.: 

22/11-2020 29189781 
Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurdering sår: 

33639 2018 (01/10-2018) 

Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

8.100 158.300 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 
Specifikation 

KOMMUNE 

Grundskyld (stuehus) 
Grundskyld (land/skov) 

promille af grundlag 

21,240 8100 01/01-31/12 
6,440 141500 01/01-31/12 

DIGESKAT KONG CHR X'S DIGELAG 
ROTTEBEKÆMPELSE 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdato 

01/02-2020 
01/08-2020 

Sidste rettidige indb.dag 

17/02-2020 
17/08-2020 

!ALT

Ratebeløb 

663,43 
626,02 

Beløb 

172,04 
911,26 

168,75 
37,40 

1289,45 

Fakturadato 

01/02-2020 
01/08-2020 

Side 01 af 01 

Heraf moms 

33,75 

33,75 

Moms beløb 

16,88 
16,87 

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige 
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 76 af 119



Indbetaling: 
Du kan betale ejendomsskat via betalingsservice, via netbank eller mit betalingsoverblik. 

Er du tilmeldt betalingsservice, bliver beløbet automatisk trukket fra din bankkonto og overført til Tønder 
Kommunes konto, og du modtager derfor ingen regning. 

Du kan tilmelde regningen til betalingsservice via netbank, ved henvendelse til din bank, via borger.dk eller 
via mit betalingsoverblik på Tønder Kommunes hjemmeside. De oplysninger du skal bruge ved tilmeldingen 
står nederst på regningen. 

OBS! Er ejendommen ikke tilmeldt betalingsservice modtager du en regning i din digitale postkasse til 
hhv. 1. og 2. rate ca. 10 dage før forfaldsdato. 

Betaling fra udlandet: IBAN nr. DK7930000012336772 - BIC/SWIFT kode: DABADKKK 

Renter: 
Hvis du ikke betaler ratebeløbet til tiden, tillægges der rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. 

Rykkergebyr: 
Ved udsendelse af rykker opkræves et gebyr på 250 kr. 

Kontakt til ejendomsskattekontoret: 
Telefon 74929545 eller mail: ejendomsskat@toender.dk 

Skorstensfejerafgift: Henvendelser og ændringer skal rettes direkte til følgende skorstensfejere: 

Skorstensfejer: Adresse: Telefon: Mail: Område: 
Karl Otto Pilgaard Murervej 8, 6270 Tønder 74723557 mail@fejemesteren.dk Tønder Syd: 

21291917 Højer, Tønder, Bredebro, 

Løgumkloster, Rømø (syd 

for Småfolksvej) 

Bent Kurth Herredstoft 6, 6520 Toftlund 74830255 bent@kostogstige.dk Tønder Nord: 

40406255 Nørre Rangstrup, 

Skærbæk, Løgumgårde, 

Rømø (nord for 

Småfolksvej) 

Ejendomsskat: 
Ejendomsskatten (Grundskyld til kommunen) pålignes og opkræves af kommunen. Grundskylden er 
beregnet på grundlag af grundværdien (grundskatteloftsværdien). 

Ejendomsværdiskat: 
Ejendomsværdiskatten beregnes af ejendomsværdien af SKAT og opkræves via din forskudsskat. 
Har du spørgsmål til ejendomsværdiskatten, eller til ejendomsvurderingen, skal du kontakte SKAT på 
tlf. nr. 7222 1818. 

Ejendomsvurdering: 
Det er SKAT som er vurderingsmyndighed og derfor dem du skal kontakte på tlf. 7222 2826 såfremt du har 

spørgsmål til din vurdering. 

KMD OGCG5502 12. udg. 08. 2018 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag 
Bilag dannet 22/11 2020 

---
=

----

ERHVERVSSTYRELSEN 

Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 
Ejendommens adresse: ................................................................ Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 01 3187 

Kommune: ................................................................................................ Tønder Kommune 

Ejerforhold: ........................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 

Antal matrikel numre: ...................................................................................................... 2 

Antal bygninger: ........................................................................................................... 4 

Antal enheder:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Matr.nr. 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Rapport-ID: 8b953e7c-7b9f-4fec-a3b1-ca3fdb072737 
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4l 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Moseagervej 1 8 

6780 Skærbæk 

Bilag dannet 22/11 2020 

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.&#xD; 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.&#xD; 
&#xD; 
Ved JA til forfalden gæld&#xD; 
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 af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.&#xD; 

&#xD; 
Ved tvangsauktion&#xD; 

Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.)&#xD; 
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.&#xD; 
&#xD; 
Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT&#xD; 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.&#xD; 
&#xD; 
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår&#xD; 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. er indhentet d. 

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

Forfalden gæld i alt. .................................................................................. 1.456,69 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 28-01-2021 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 28-01-2021 

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

Gældsposter vedrørende: Digebidrag 

Gæld vedrørende ....................................................................................... Digebidrag 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 84,37 kr 

Beløb ...................................................................................................... 84,37 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-08-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Gæld vedrørende ................................................................................... Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 1.083,30 kr 

Beløb ..................................................................................................... 541,65 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01 -02-2020 

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

Beløb ..................................................................................................... 541,65 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-08-2020 

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

Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

Bilag dannet 22/11 2020 

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 250,00 kr 

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

Forfaldsdato........................................................................... . ............. 19-10-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 39,02 kr 

Beløb ........................................................................................................ 4,33 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 4,33 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 4,3 3 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 03-03-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-04-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-05-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-06-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-07-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-08-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 4,33 kr 
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4l 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

Bilag dannet 22/11 2020 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-09-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 17 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-09-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 17 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-10-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-10-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-11-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 2, 1 7 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-11-2020 

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

Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

Bilag dannet 22/11 2020 

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 det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 

udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Gitte Vejrup Sørensen <gvs1@toender.dk> 

15. december 2020 13:59
Maria Nilsson

Tvangsauktion over Moseagervej 18, 6780 Skærbæk - sags nr. 16806

signaturbevis.txt

Ejere: Joan Elise Schlutt Stork og Allan Olesen 

Ejd.nr./adresse: 13187 - Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Restance ejendomsskat, rottebek., skorstensfejer, digebidrag: 

1 & 2 halvår 2020 

1 halvår 2021 

Renter/gebyr pr. 28/1 2020 kr. 289,04 

I alt 

kr. 1.167,67 

kr. 668,90 

kr. 2.125,61 

Beløbet kan indbetales til Tønder Kommunes konto i Danske Bank 

reg.nr.: 4394 kto.: 0012336772 med oplysning om ejendomsnummer: 13187 

Venlig hilsen 

Gitte Vejrup Sørensen 

Team Opkrævning 

Regnskab og Opkrævning 

Økonomi og Løn 

Tønder Kommune 

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 

Tlf. +45 74 92 91 34 - Mobil +45 24 60 71 67 - E-mail gvs1@toender.dk 

Fra: Maria Nilsson [mailto:mn@buusmark.dk] 

Sendt: 23. november 2020 13:54 

Til: 'info@tonfor.dk'; Postkasse Ejendomsskat 

Emne: Tvangsauktion over Moseagervej 18, 6780 Skærbæk - sags nr. 16806 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 28. januar 2021 kl. 09:00 

ved retten i Sønderborg. 
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(!) Subject: VS: Tvangsauktion over Moseagervej 18, 6780 Skærbæk - sags nr. 16806 
From: Lone Nicolaisen <lni@tonfor.dk> 

To: "'mn@buusmark.dk"' <mn@buusmark.dk> 
Date: Nov 24, 2020 2:34:30 PM 

Hej Maria, 

Tak for det tilsendte. 

Vi har ingen fortrinsberettiget krav af nyere dato. Dog ligger senest renovationsrestance til inddrivelse hos SKAT -

beløb 4.462,32 kr. 

Vi har et udlæg på adressen iflg. Tingbogen på 5.892 kr., dog er restrestancen på fakturaen som udlægget er taget 

i nede på 2.636,92. kr. 

Hvordan skal vi forholde os mht. udlægget? 

Vi afventer at høre fra jer, i forhold til ejerforholdet, efter auktionen har fundet sted. 

Venlig hilsen 

Lone Nicolaisen 

Administrativ medarbejder 

Kundeservice 

Direkte: +45 88437516 

Mobil: 

E-mail: lni@tonfor.dk

Web: www.tonfor.dk 

. r,ønder F·ørsyning, A/S 
Hånø.værl<e'i"Vej.4, 6.261 Bredebro 
Tlf.-:88 43..7 5'  ·0·o 

(§) signaturbevis.txt [ .t. Save All I 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Gitte Heitmann (DK) <ghy@codan.dk> på vegne af box_inkasso (DK) 

< inkasso@codan.dk> 

21. december 2020 13:22

Maria Nilsson

SV: Police nr. 9039821114 - forespørgsel til tvangsauktion - sags nr. 16806

Vi kan opgøre skyldig brandpræmie til 866,78 kr. for perioden 01.01.2021- 28.01.2021, for 

ejendommen Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Vi gør opmærksom på vores fortrinsstilling og beder jer medtage beløbet uden for budsummen. 

Besvar til inkasso@codan.dk 
Denne mail bedes besvaret med historik og evt. vedhæftet fil. 

Venlig hilsen/ Best regards 

Inkassoafdelingen 

Finance Operation DK 
E inkasso@codan.dk 
T +45 3355 3842 mellem kl. 10-14 

CODAN 
Codan Forsikring A/S 
Gammel Kongevej 60 
DK-1790 Copenhagen V 
CVR nr. 10529638 
T +45 33 55 55 55 
codan.dk 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 

Sendt: 11. december 2020 11:51 

Til: box_inkasso (DK) <inkasso@codan.dk> 

Emne: Police nr. P9039821114 - forespørgsel til tvangsauktion - sags nr. 16806 

EJENDOMMEN MOSEAGERVEJ 18 6780 SKÆRBÆK 

MATR. 7 & 759 REJSBY EJERLAV, REJSBY 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 28-01-21, kl. 09:00 ved 

Retten i Sønderborg. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle krav udelukkende vedrørende den lovpligtige brandforsikring på 

ejendommen pr. ovennævnte dato og fremsende hertil snarest. 

Det bemærkes, at brandpræmieforsikringsrestancen alene har fortrinsret i 1 år fra forfaldsdato, jf. lov om finansiel 

virksomhed § 60. Opgørelsen bør derfor ske i forhold til fortrinsretten. 

Såfremt der ikke er skyldige brandforsikringsrestancer bedes I endvidere oplyse dette med oplysning om 

brandforsikringspolice nr. 
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<Formattering.Skuffe "blank"> Udskrevet d. 25-11-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 500.000,00 

Lånenr.: 503646/1-1560210 - 500596/1 

Matr.nr.: 7 Rejsbt Ejerlav, Rejsbt 

Opgørelsesdato: 28-01-2021

Restgæld pr. 11-12-2020 kr. 426.012,72 kurs 105,00
6,25% rente til 28-01-2021 47 dage 
Kolonne 2 .............................................................. : 

Ydelse pr. 11-03-2017 9.129,65 
Mora 0,00 
Påkrav 0,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-03-2017 til 28-01-2021 1397 dage 2.851,96 

Ydelse pr. 11-06-2017 10.992,49 
Mora 937,49 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2017 til 28-01-2021 1307 dage 3.212,66 

Ydelse pr. 11-09-2017 10.992,49 
Mora 1.118, 10 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2017 til 28-01-2021 1217 dage 2.991,44 

Ydelse pr. 11-12-2017 10.992,49 
Mora 977,97 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2017 til 28-01-2021 1127 dage 2.770,21 

Ydelse pr. 11-03-2018 10.992,49 
Mora 1.024,83 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-03-2018 til 28-01-2021 1037 dage 2.548,99 

Ydelse pr. 11-06-2018 10.992,49 
Mora 1.235,23 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2018 til 28-01-2021 947 dage 2.327,77 

Ydelse pr. 11-09-2018 10.992,49 
Mora 1.047, 14 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2018 til 28-01-2021 857 dage 2.106,54 

Ydelse pr. 11-12-2018 10.992,49 
Mora 1.114,92 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

503646/1-1560210 

447.313,36 
3.476, 15 

450.789,51 

11.981,61 

15.242,64 

15.202,03 

14.840,67 

14.666,31 

14.655,49 

14.246,17 
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Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

Inkasso 

Ejerskiftegebyr 

11-12-2018 til 28-01-2021

11-03-2019

11-03-2019 til 28-01-2021

11-06-2019

11-06-2019 til 28-01-2021

11-09-2019

11-09-2019 til 28-01-2021

11-12-2019

11-12-2019 til 28-01-2021

11-03-2020

11-03-2020 til 28-01-2021

11-06-2020

11-06-2020 til 28-01-2021

11-09-2020

11-09-2020 til 28-01-2021

11-12-2020

11-12-2020 til 28-01-2021

767 dage 1.885,32 

10.992,49 
1.356,42 

100,00 
0,00 

677 dage 1.664, 10 

10.992,49 
1.203,27 

100,00 
0,00 

587 dage 1.442,87 

10.992,49 
1.476,27 

100,00 
0,00 

497 dage 1.221,65 

10.992,49 
1.293,88 

0,00 
0,00 

407 dage 1.000,42 

10.992,49 
1.594,79 

0,00 
0,00 

317 dage 779,20 

10.992,49 
1.362,72 

100,00 
0,00 

227 dage 557,98 

10.992,49 
1.715,54 

100,00 
0,00 

137 dage 336,75 

10.992,49 
1.490,22 

100,00 
0,00 

47 dage 115,53 

Kolonne 3 .............................................................. : 

Kolonne 1 (fordring i alt) . . ................................................ : 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

503646/1-1560210 

14.092,73 

14.113,01 

13.738,63 

13.790,41 

13.286,79 

13.366,48 

13.013,19 

13.144,78 

12.698,24 

0,00 
0,00 

222.079, 18 

6.090,00 

5.760,13 

233.929,31 

684.718 82 
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• 
I 

Ejerlav 

Matr.nr. 

Gade og 

hus nr. 

Ptb.nr. 

Debitors navn 

og bopæl 

Kreditors navn 
og bopæl 

Lånets 

Størrelse 

Rente- og 

betalings
vilkår 

Opsigelse 

Rejsby Ejerlav, Rejsby 
7 og 759 

Moseagervej 18, Kærbølling 
6780 Skærbæk 

Afgift 8.900 kr. 
Akt: Skab nr. 

Sælgerpantebrev [ ] 

Anmelder: 

,-:i.rl11r,l•·0tf I !'':1:;, f-i1 
HENFW< (,,�i:·-�ic. 'f r).1SEN

Algade 3·1 - 9000 /.\�1iiJ0rg 
Tlf. 9813 33 00 

215721 ✓4 > ; ,• Pantebrev 

'/�h, 
·?. J{'

Allan Olesen og Joan Elise SchOtt, sf��J-.. 
Moseagervej 18 ,,,.:tt, _ _p h. 
Kærbølling c� J)fft�HiAL. 17':I.B3�•; Oi O(IIJO.l)Ol��; U,OL2006 lf) 
6780 Skærbæk ... ._ ,/...;,)_ ... � 

3" {,;,uo f 0° K
'v...:it·� i\

erkender herved at være skyldig til 01U1.'iil1f�')�1$h1 ?2 Ol 0000" IJ0/4,!�, :l 1. OL 2006 T(-) 
{ IHl�AC-i Jt)f,. f*H1.8'33 F,J 

kr. 500,000,00 . ' e �,,-., 
skriver kroner femhundredetuslnde 00/100 / /) 

Pantebrevet forrentes fra 01.02.2006 gennem en f�t rentesats på 6,25% p.a. af
det ,�nh

1

�er tid skyldige beløb.
-JI I

!
' ;j \• 

�:'l't_, ..... 
Den årlige y9�l_si;bital�s over 4 terminer hver den 11.03, 11.06, 11.09 og 11.12. 
1 perioden 01.02.200·�··9,y,1,

.
indtil 11.12.2015 (i alt 40 terminer) betales alene renter. 

Ydelsesbetaling i d�rt��P�Jiåct,e,-r��gør kr. 7.812,50 i hver termin, dog 1. gang
11.03.2006 kr. 3.472,22. ... ./'Y t') i:. 
Fra 11.12.2015 afvikles pantøBre{et,;sp

�
m et annuitetslån indtil udløb (i alt 80 terminer), 

således at pantebrevets samlede tibeti, '(;!r 120 terminer. 
Ydelsesbetalingen fra 11.12.2015 udgø kr. 10.992,49 i hver termin, første gang 
11.03.2016 hvoraf 6,25% af det til enhver tid skyldige beløb er renter, medens resten 
er afdrag. 

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopslgeligt indtil udløb. 

Pantebrevet kan fra debitors side Indfries med 90 dages varsel. Førtidsindfrielse såvel 
helt som delvist kan kun ske til kurs 105,00. 

8" 900 f00 D 

j_;'..,01.2006 H) 
8.900t0Ct K 

� 
c:r, 
c::J 

'---57 
� 
·tr�-.

�) .. -� 
\ 

� 
... � ...." 

NBI Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan 
kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 
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Den pantsatte 

ejendom 
Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen: 
Matr.nr. 7 og 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Oprykkende Kreditor Oprindelig kr. Rente % Lånetype 
panteret efter 

Respekterede 

servitutter 

Særlige 
bestemmelser: 

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen
dommens blad I tingbogen. 

Ejerskifte 
Ved hvert ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og ud
leveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtag
else, et ejerskiftegebyr på 1,000% af pantebrevets restgæld på overtagelsesdagen, dog 
min. kr. 500,00. Manglende eller Ikke rettidig betaling af gebyret sidestilles med manglende 
eller for sen betaling af ejerskifteafdrag med heraf følgende konsekvenser. 
I tilfælde af ejerskifte eller overgang/overdragelse til medejer, ægtefælle, registreret partner, 
livsarvinger eller samlever af samme eller det modsatte køn, skal debitor godkendes af kre
ditor, og såfremt ny debitor ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige pantebre
vet og for[ ange restgælden Indbetalt. 
Ved ejerskifte til et aktie-, anparts- kommandit- eller lignende selskab, kan kreditor ifølge pan
tebrevet kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen 
som selvskyldnerkautionist. 
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved erlæg-
gelse af ejerskiftegebyr. 

Omprioriter lng 
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid 
(max. 30 år), dog Ikke Indeksregulerede og stående lån og lån i fremmed valuta, bortset fra 
lån i Euro, mod at nettoprovenuet i det omfang, det ikke anvendes til hel eller delvis Indfrielse 
af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette pantebrev, Så
fremt pantebrevet er sideordnet med andre pantebreve, skal afdrag fremkommet ved ompri
oritering fordeles forholdsmæssigt på pantebrevene. 
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående lån (excl. 
renter) medtages omkostninger tll tinglysningsafgift, tinglysning, eventuelle andre udgifter til 
det offentllge, gebyr tll pengeinstitut, samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, 
efterstående som nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke differen
cerente. Endvidere respekteres omprioriterlngssalær til medvirkende ejendomsmægler eller 
�dvokat. Kreditors ekspeditionsgebyr for behandling af respekt- og rykningsanmodninger 
m.v. andrager p.t. kr. 750.

Rente af ekstraordinære afdrag 

Ved betaling af ekstraordinære afdrag, herunder ejerskifteafdrag, betales rente af afdraget til 
betalingsdagen. 
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Ydelsesnedsættelse 
Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således at
den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 
gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver uændret. 

Respekt 
Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, sparekasse-, stats-, rentetilpas
nlngs- eller realkreditlån med variabel rente, skal det uden særskilt påtegning respektere 
ændringer i renten for disse lån. 

Særlige bestemmelser for ejerlejligheder 
Kreditor kan forlange kapitalen iridftiet, såfremt ejerlejlighedeti udlejes. Op$lgelse kan do_g
Ikke ske, såfremt der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets ter
minsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog Ikke, hvis udlejning sker til familiemed
lemmer i lige linie. 

Om- og/eller tilbygningsklausul 
Pantebrevet respekterer optagelse af lån i realkreditinstitut, dog ikke indekslån eller stående
lån eller lån i fremmed valuta, ·bortset fra lån i Euro, til dækning af udgifter til momsregistre
rede virksomheder til dokumenterede, varige, værdiforøgende om- og/eller tilbygninger. 
Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendom
men, og pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til ejendom
mens handelsværdi som det havde før påbegyndelse af om- og/eller tilbygningen. 
Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret ved vur
dering af ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er god
kendt af kreditor. Alle omkostninger I forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, her
under vurderingshonorar til ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor,
p.t. kr. 750, betales af debitor. 

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side) 

Debltor(er): 

Allan Olesen
(personlig underskrift)

TIi vltterll�hed om ægt� underskrift, dateringens rigtighed samt udstederens myn�had: .� J./7"\
Navn��·� Navn:o/. Uf.t'M� u vi· 
Stilling:��

- •
Stilling: !fbad� . 

. Bopæl:_� 2 c.C:Cu.-...., Bopæl: J,lan;%n,, 6, �/&ØJIJIJ#/. 
C2tW�/µt--��� �. &wfv

(personlig underskrift) 

Side 3 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 90 af 119



Justitsministeriets pantebrevsformular A 

1. Betalinger eller dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted Inden for landets grænsor, 

der opgives af kreditor. 

2. Alle betalInger er rettidige, når de sker senest 7 dage eller forfaldsdagen, for termlnsbetallnger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis for

faldsdagen eller sidste retUdlge betalingsdag falder på en helllgdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5.junl, udskydes dagen lil den føl• 

gende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev, Indbetaling Inden for ovennævnte frist til 

et pengeinstitut her I landet, bortset fra Grønland, Ul befordring Ul betalingsstedet er rellldlg belallng. 

3. Ophævet. 

4. Debitor har pligt til al underrette kreditor om bopælsforandring, Sådan underretning kan Ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blan

kettens tekst fremgår, at meddelelser III betalingsmodtageren Ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes 

Ul eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandrlng, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. 

Bliver kreditor opmærksom på, at an opsigelse som følge af bopælsforandring Ikke er kommet frem III debitor, skal kreditor straks give debitor 

meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret aller anden let lllgængelig ktlde. 

5. Pantet omfaller den faste ejendom med tilbehør ener tinglysningslovens §§37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt er

statnings• og forsikringssummer. 

6, Debitor forpligter sig III at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne I Finanslilsynets bekendtgørelse om minimums

betingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 

7, Kreditor har panteret for krav Ifølge pantebrevet på betaling af kapltal, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder admini

strationsbidrag og kautionsforsikringspræmier- morarenter og gebyr eller pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med 

føje er afholdt ved opsigelse, Inddrivelse, berlgllgelse af gældsovertagelse samt III varetagelse af kreditors Interesse I Ulf ælde af relsskrldt mod 

pantet fra anden side, For så vidt angår udenretlige Inkassoomkostninger, har kreditor pantret for de omkostninger, der kan kræves betalt i 

overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betallng mv, og den I medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenreUlge 

Inddrivelsesomkostninger I anledning af forsinket betaling. 

8. Kapitalen forfalder Ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget I pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejersklfle og kan for

lange, at den nye ejer berlgUger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 

uger ener, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapltalen indestår uanset ejerskifte, 

forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget I pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder 

ved ejersklfle, skal betallng ske Inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, if. pkt. 9f. 

9. Uanset uopslgellghed eller opslgelsesfrlst kan kreditor forlange kapitalen Indfriet I følgende tilfælde: 

a) hvis renter eller afdrag Ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en beUngelse for, al kapitalen kan forlanges Indfriet, al 

debitor Ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage eller, at skrirUlgt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være 

afgivet eller sidste rettidige betalingsdag og skal udlrykkellgt angive, at kapitalen kan forlanges Indfriet, hvis renter og afdrag Ikke betales 

inden fristens udløb, Jf. herved pkt. 2, 

b) hvis bygninger af væsentllg betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, 

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav sUlles betryggende sikkerhed, 

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægHg adgang til at ellerse pantet, 

e) hvis debitor Ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og 

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag Ikke betales rellldlgt, Jf. pkt. 8, 

10. Medmindre andel er allalt, forbliver pantebrevet Indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes mis

llgholdeise af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser I henhold til auk�onsvllkårene betales Inden 

udløbet af de I disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om mlsllgholdelse, herunder bestemmelserne I pkt. 9, og bestemmelser om, 

at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejersklfle, kan 1 så fald Ikke påberåbes af kreditor. Hvis auklionskøberen sælger ejendommen 

Inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes delte ikke som ejerskifte. 
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*** * ***

* * *

* * ***

* * * Retten i Tønder 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 500,000 

Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Dagbogsdato: 11.01.2006 

Dagbogsnr. : 780 

Afvist fra tingbogen den 16.01.2006 da debitor alene har betinget 

adkomst og dette ikke fremgår af dokumentet. 

Retten i Tønder den 16.01.2006 

tfw\/\Å;'-
.Ma�ianne Nissen 

side: 5 
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*** * ***

* * *

* * ***

*

* 

* * 

*** *** 

Retten i Tønder 
Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 500.000 
Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 
Dagbogsdato: 01.02.2006 
Dagbogsnr. : 2330 

Afvist fra dagbogen den 01.02.2006 som under den 11.1.2006. 

Retten i Tønder den 01.02.2006 

Side: 6 
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*** * ***

* * *

* * ***

*

* 

* * 

*** *** 

Retten i Tønder 
Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 500.000 
Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 
Dagbogsdato: 09.02.2006 
Dagbogsnr. : 2865 

Afvist fra dagbogen den 09.02.2006 p.gr.a. manglende genpart 

Retten i Tønder den 09.02.2006 

,-.-· 

Pia B�ring 
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* * * 

* * ***

*

* 

* * 

*** ***

Retten i Tønder 
Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 500.000 

Side: 

Akt.nr.: 
LM 529 

Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Ejendomsejer: Allan Olesen m.fl. 
Lyst første gang den: 17.03.2006 under nr. 
Senest ændret den : 17.03.2006 under nr. 

Anm: 
Pantebrev DLR Kredit, Dkk 648.000 

4956 

4956 

Ejerpantebrev med medd Danske Bank Retail Services-Kbh, Dkk 120.000 

Retten i Tønder den 22.03.2006 

·Pia Bo\s,ring

Aetsanmærkningerne 
begæres herved slettet. 

Anmelder: 

Advokatfirmaet 

HENRIK CHRISTENSEN & PARTNERE 
Algade 31 - 9000 Aalborg 

Tlf. 98 13 33 00 

8 
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*** * 
* * * 
* * ***
*
* 

Retten i Tønder 
Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 500.000 
Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 
Ejendomsejer: Allan Olesen m.fl. 
Lyst første gang den: 17.03.2006 under nr. 4956 
Senest ændret den : 30.03.2006 under nr. 6652 

Foranstående retsanmærkning annulleres. 

Retten i Tønder den 30.03.2006 

Side: 9 

Akt.nr.: 
LM 529 
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__ ............... - •• -,,_ , _ - -- -· •• • ➔---·-... ---· .. --... --' • •  _-··----■ 

Dokument som påtegnes: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Udtrædende kreditor: 

Navn: 

Underskrevet i henhold til 
anmelderordning af: 

·------·-·---- .. .,_.,. ......... ·· --· •Jy"' ---.............. · --------· 

Kreditor: 

Navn: 

Underskrevet i henhold til 
anmelderordning af: 

06.12.201810:35:11 

Påtegning 

17.03.2006-4956-46 
Pantebrev 
500.000 DKK 
Nordea Bank S.A. Luxembourg Sub.acc. 96149 

Transport 

Udtrædende kreditor(er) overdrager rettighederne efter 
dokumentet til kreditor(er) som indtræder. 

Nordea Bank S.A. Luxembourg Sub.acc. 96149 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 562 
L-2015 Luxembourg

NYKREDIT BANK A/S 
Kalvebod Brygge 1 
1560 København V 

Anmelderordning - debitor- og kreditorrettigheder Anmelder 
erklærer i henhold til Tinglysningslovens § 49 c, stk. 2, at det 
digitale dokument hidrører fra den

l 
der ifølge tingbogen er 

berettiget til at råde over den pågældende ret, eller er udstedt 
med hans samtykke, og at han har forpligtet sig som anført i 
det digitale dokument. 

Nordea Bank S.A. Sub. Account 264790 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 562 
L-2015 Luxembourg

NYKREDIT BANK A/S 
Kalvebod Brygge 1 
1560 København V 

Anmelderordning - debitor- og kreditorrettigheder Anmelder 

Side 1 af 3 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 97 af 119



Bilag: 

Bilagsreference: 
Bilag referencekode: 
Beskrivelse af bilag: 

erklærer i henhold til Tinglysningslovens § 49 c, stk. 2, at det 
digitale dokument hidrører fra den, der ifølge tingbogen er 
berettiget til at råde over den pågældende ret, eller er udstedt 
med hans samtykke, og at han har forpligtet sig som anført i 
det digitale dokument. 

f091 c488-be8a-456f-b625-16788ba280a0 
Andet. 
Fuldmagt Nordea Bank Luxembourg 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af 
anmelder. 

Anmelder: 

Cvr-nr.: 

Kontaktoplysninger: 

Anmelders sagsnummer: 

·-----... --·-· --· • ---------♦-........... -,..+ ........................ -�-.---·------

Sendes også til: 

E-mail:
Sagsnummer:

Tinglysningsafgift: 

Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

NYKREDIT REALKREDIT A/S 
Kalvebod Brygge 1 
1560 København V 
12719280 

Mette Kristensen, 
mfog@nykredit.dk 

500596 

jq@cfninvest.com 

0DKK 

0 DKK 

Resultat af tinglysning 
.... - ..----- . .. __ --.-✓ . . . . . .  - -................ ·---------·-· ___ .,. 

Ejendom: 

Adresse: 

06.12.201810:35:11 

Moseagervej 18 
6780 Skærbæk 
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Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Status: 

Tinglysningsdato: 

Dokumenttype: 

06.12.2018 10:35:11 

Rejsby Ejerlav, Rejsby 
0759 
Rejsby Ejerlav, Rejsby 
0007 

Tinglyst 

05.12.201811:11:13 

Transport 
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<Formattering.Skuffe "blank"> Udskrevet d. 25-11-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 410.000,00 

Lånenr.: 503229/1-1560200 - 500620/1 

Matr.nr.: 7 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Opgørelsesdato: 28-01-2021

Restgæld pr. 11-12-2020 kr. 273.594,74 kurs 105,00
9,00% rente til 28-01-2021 47 dage 
Kolonne 2 .............................................................. : 

Ydelse pr. 11-06-2011 8.379,75 
Mora 0,00 
Påkrav 0,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2011 til 28-01-2021 3467 dage 7.263, 15 

Ydelse pr. 11-09-2011 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2011 til 28-01-2021 3377 dage 8. 731 ,44 

Ydelse pr. 11-12-2011 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2011 til 28-01-2021 3287 dage 8.498,74 

Ydelse pr. 11-03-2012 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-03-2012 til 28-01-2021 3197 dage 8.266,04 

Ydelse pr. 11-06-2012 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2012 til 28-01-2021 3107 dage 8.033,34 

Ydelse pr. 11-09-2012 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2012 til 28-01-2021 3017 dage 7.800,64 

Ydelse pr. 11-12-2012 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2012 til 28-01-2021 2927 dage 7.567,94 

Ydelse pr. 11-03-2013 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

503229/1-1560200 

287.274,48 
3.214,74 

290.489,22 

15.642,90 

19.173,69 

18.940,99 

18.708,29 

18.475,59 

18.242,89 

18.010,19 

Side 1 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 100 af 119



503229/1-1560200 

Morarente 11-03-2013 til 28-01-2021 2837 dage 7.335,24 17.777,49 

Ydelse pr. 11-06-2013 10.342,25 

Mora 0,00 
Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2013 til 28-01-2021 2747 dage 7.102,54 17.544,79 

Ydelse pr. 11-09-2013 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2013 til 28-01-2021 2657 dage 6.869,84 17.312,09 

Ydelse pr. 11-12-2013 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-12-2013 til 28-01-2021 2567 dage 6.637, 14 17.079,39 

Ydelse pr. 11-03-2014 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2014 til 28-01-2021 2477 dage 6.404,44 16.846,69 

Ydelse pr. 11-06-2014 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2014 til 28-01-2021 2387 dage 6.171,74 16.613,99 

Ydelse pr. 11-09-2014 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2014 til 28-01-2021 2297 dage 5.939,04 16.381,29 

Ydelse pr. 11-12-2014 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-12-2014 til 28-01-2021 2207 dage 5.706,34 16.148,59 

Ydelse pr. 11-03-2015 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2015 til 28-01-2021 2117 dage 5.473,64 15.915,89 

Ydelse pr. 11-06-2015 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2015 til 28-01-2021 2027 dage 5.240,94 15.683, 19 

Ydelse pr. 11-09-2015 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2015 til 28-01-2021 1937 dage 5.008,23 15.450,48 

Ydelse pr. 11-12-2015 10.342,25 

Mora 0,00 
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503229/1-1560200 

Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2015 ti I 28-01-2021 1847 dage 4. 775,53 15.217,78 

Ydelse pr. 11-03-2016 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2016 til 28-01-2021 1757 dage 4.542,83 14.985,08 

Ydelse pr. 11-06-2016 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2016 til 28-01-2021 1667 dage4.310,13 14.752,38 

Ydelse pr. 11-09-2016 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2016 til 28-01-2021 1577 dage 4.077,43 14.519,68 

Ydelse pr. 11-12-2016 10.342,25 

Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2016 til 28-01-2021 1487 dage 3.844,73 14.286,98 

Ydelse pr. 11-03-2017 10.342,25 
Mora 0,00 

Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-03-2017 til 28-01-2021 1397 dage 3.612,03 14.054,28 

Ydelse pr. 11-06-2017 10.342,25 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 
Morarente 11-06-2017 til 28-01-2021 1307 dage 3.379,33 13.821,58 

Ydelse pr. 11-09-2017 10.342,25 
Mora 0,00 

Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 
Morarente 11-09-2017 til 28-01-2021 1217 dage 3.146,63 13.588,88 

Ydelse pr. 11-12-2017 10.342,25 
Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 
Morarente 11-12-2017 til 28-01-2021 1127 dage2.913,93 13.356, 18 

Ydelse pr. 11-03-2018 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 
Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2018 til 28-01-2021 1037 dage 2.681,23 13.123,48 

Ydelse pr. 11-06-2018 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2018 til 28-01-2021 947 dage 2.448,53 12.890,78 
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503229/1-1560200 

Ydelse pr. 11-09-2018 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2018 til 28-01-2021 857 dage 2.215,83 12.658,08 

Ydelse pr. 11-12-2018 10.342,25 

Mora 0,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-12-2018 til 28-01-2021 767 dage 1.983, 13 12.425,38 

Ydelse pr. 11-03-2019 10.342,25 

Mora 3.059, 15 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2019 til 28-01-2021 677 dage 1.750,43 15.251,83 

Ydelse pr. 11-06-2019 10.342,25 

Mora 4.761,00 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2019 til 28-01-2021 587 dage 1.517,73 16.720,98 

Ydelse pr. 11-09-2019 10.342,25 

Mora 4.823,76 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2019 til 28-01-2021 497 dage 1.285,02 16.551,03 

Ydelse pr. 11-12-2019 10.342,25 

Mora 4.890,50 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-12-2019 til 28-01-2021 407 dage 1.052,32 16.385,07 

Ydelse pr. 11-03-2020 10.342,25 

Mora 4.886,10 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-03-2020 til 28-01-2021 317 dage 819,62 16.147,97 

Ydelse pr. 11-06-2020 10.342,25 

Mora 5.018,64 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-06-2020 til 28-01-2021 227 dage 586,92 16.047,81 

Ydelse pr. 11-09-2020 10.342,25 

Mora 5.026,50 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-09-2020 til 28-01-2021 137 dage 354,22 15.822,97 

Ydelse pr. 11-12-2020 10.342,25 

Mora 5.116,34 

Påkrav 100,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 11-12-2020 til 28-01-2021 47 dage 121,52 15.680, 11 

Skyldig påkrav 0,00 

Skyldig morarente 0,00 
618.236,73 
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Dl Egeninkasso 

Ejerskiftegebyr 

Kolonne 3 .............................................................. : 

Kolonne 1 (fordring i alt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

503229/1-1560200 
1.4 90,00 

4.235,95 

623.962,68 

91 4.451 90 
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Ejerlav 

Matr.nr. 

Gade og 

hus nr. 

Ptb.nr. 

Debitors navn 

og bopæl 

Rejsby Ejerlav, Rejsby 
7 og 759 

Moseagervej 18, Kærbølling 
6780 Skærbæk 

Afgift 7.600 kr. 

. ...... �/ ,, 

Allan Olesen og Joan Elise Schutt Stork ·-.:.. DiUriOii'il
Moseagervej 18 
Kærbølling 
6780 Skærbæk 

erkender herved at være skyldig til 

Akt: Skab nr. 

Sælgerpantebrev [ ] 

Anmelder: 

Advof�r.1tfirmaei 

HENRIK CHfllSTENSEN 
)l\lgade 3'i · 9000 A�iborg 

Tlf. 98 ·13 3J 00 

Pantebrev 

Kreditors navn Nordea Bank S.A.Luxembourg 
og bopæl Sub.Acc. 59972 

Lånets 

Størrelse 

Rente• og 

betalings• 

vilkår 

Opsigelse 

c/o HSH Nordbank Capenhagen Branch 
Kalvebod Br,Jgg€;L�9 - 41 
1560 Københ?Vn V · / -

kr. 410.000,00 
skriver kroner firehundredetitusinde 00/100 

Pantebrevet forrentes og afdrages fra 01.02.2006 gennem en fast årlig ydelse på 
10,0900% af hovedstolen, hvoraf 9,0000% p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er 
rente, medens resten er afdrag. 

Den årlige ydelse betales over 4 terminer med kr. 10.342,25 hver den 11.03, 11.06, 
11.09 og 11.12, første gang den 11.03.2006 for det da forløbne tidsrum med kr. 
4.596,56. 

Pantebrevet indestår·fra.kr�ditors side uopsigeligt indtil udløb. ' , 

/ • I I 

Pantebrevet kan fra debitors side ir.idfrieimed 90 dages varsel. Førtidsindfrielse såvel 
helt som delvist kan kun ske til kurs 105,00. 

- ,I 

NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan 
kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 
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Den pantsatte 

ejendom 

Oprykkende 

panteret efter 

Respekterede 

Servitutter 

Særlige 

bestemmelser: 

Til sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen: 
Matr.nr. 7 og 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Kreditor Oprindelig kr. Rente % Lånetype 

Privat pantebrev 500.000,00 6,2500 Med afdragsfrihed 

Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen
dommens blad i tingbogen. 

Ejerskifte 

Ved hvert ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og ud
leveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtag
else, et ejerskiftegebyr på 1,000% af pantebrevets restgæld på overtagelsesdagen, dog 
min. kr. 500,00. Manglende eller ikke rettidig betaling af gebyret sidestilles med manglende 
eller for sen betaling af ejerskifteafdrag med heraf følgende konsekvenser. 
I tilfælde af ejerskifte eller overgang/overdragelse til medejer, ægtefælle, registreret partner, 
livsarvinger eller samlever af samme eller det modsatte køn, skal debitor godkendes af kre
ditor, og såfremt ny debitor ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige pantebre
vet og forlange restgælden indbetalt. 
Ved ejerskifte til et aktie-, anparts- kommandit- eller lignende selskab, kan kreditor ifølge pan
tebrevet kræve, at selskabets hovedaktionær/hovedanpartshaver tiltræder gældsovertagelsen 
som selvskyldnerkautionist. 
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrlrit indenfor samme frister som ved erlæg
gelse af ejerskiftegebyr. 

Omprioritering 

Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid 
(max. 30 år), dog ikke indeksregulerede og stående lån og lån i fremmed valuta, bortset fra 
lån i Euro, mod at nettoprovenuet i det omfang, det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse 
af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette pantebrev. Så
fremt pantebrevet er sideordnet med andre pantebreve, skal afdrag fremkommet ved ompri
oritering fordeles forholdsmæssigt på pantebrevene. 
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående lån (excl. 
renter) medtages omkostninger til tinglysningsafgift, tinglysning, eventuelle andre udgifter til 
det offentlige, gebyr til pengeinstitut, samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, 
efterstående som nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke differen
cerente. Endvidere respekteres omprioriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller 
advokat. Kreditors eksped.itionsgebyr for behandling af respekt- og rykningsanmodninger 
m.v. andrager p.t. kr. 750.

Rente af ekstraordinære afdrag 

Ved betaling af ekstraordinære afdrag, herunder ejerskifteafdrag, betales rente af afdraget til 
betalingsdagen. 

Side 2 

04/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 106 af 119



Y delsesnedsættelse 

Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således at 

den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 

gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver uændret. 

Respekt 

Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, sparekasse-, stats-, rentetilpas

nings- eller realkreditlån med variabel rente, skal det uden særskilt påtegning respektere 

ændringer i renten for disse lån. 

Særlige bestemmelser for ejerlejligheder 

Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog 

ikke ske, såfremt der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets ter

minsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis udlejning sker til familiemed

lemmer i lige linie. 

Om- og/eller tilbygningsklausul 

Pantebrevet respekterer optagelse af lån i realkreditinstitut, dog ikke indekslån eller stående 

lån eller lån i fremmed valuta, bortset fra lån i Euro, til dækning af udgifter til momsregistre

rede virksomheder til dokumenterede, varige, værdiforøgende om- og/eller tilbygninger. 

Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af ejendom

men, og pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til ejendom

mens handelsværdi som det havde før påbegyndelse af om- og/eller tilbygningen. 

Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering kan af kreditor forlanges dokumenteret ved vur

dering af ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er god

kendt af kreditor. Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, her

under vurderingshonorar til ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, 

p.t. kr. 750, betales af debitor.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side) 

Debitor(er): 

Allan Olesen 
(personlig underskrift) 

Joan i� Sc�qtt Stork 
(perso_rilig underskrift) 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed samt udstederens myndighed: 

Navn�
J

� Navn: .iøttL � 
Stilling �(J_ji yt.ælfl Stilling: l��ø
Bopæl �

� 
2 6{ [ �' Bopæl; clt�?l/-{; '/§,( t/6��

Øtvo/4�-� Ømt� (p
.
erso�

-
und

-

ersk
. 
rift)

� 
(personlig uhdersl<rift)' 

-&1�1/ø� 
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Justitsministeriets pantebrevsformular A 

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden tor landets grænser, 

der opgives af kreditor. 

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for termins betalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis for

faldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5.juni, udskydes dagen til den føl

gende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden tor ovennævnte frist til 

et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 

3. Ophævet. 

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blan

kettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes 

til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. 

Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor 

meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt er

statnings- og forsikringssummer. 

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimums

betingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder admini

strationsbidrag og kautionsforsikringspræmier- morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med 

føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod 

pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor pantret for de omkostninger, der kan kræves betalt i 

overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv, og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige 

lnddrivelsesomkm,lninger i unledning af forsinket betaling. 

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan for

lange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 

uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, 

forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder 

ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9f. 

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: 

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at 

debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være 

afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales 

inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, 

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, 

c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, 

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, 

e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8. 

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes mis

ligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden 

udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, 

at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor, Hvis auktionskøberen sælger ejendommen 

inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes delle ikke som ejerskifte. 
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*** * *** 
* * * 

* * ***

* * * Retten i Tønder 

* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 410.000 

Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Dagbogsdato: 11.01.2006 

Dagbogsnr. : 781 

Afvist fra tingbogen den 16.01.2006 da debitor alene har betinget 

adkomst og dette ikke fremgår af dokumentet. 

Retten i Tønder den 16.01.2006 
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*** * ***

* * *

* * ***

* * * Retten i Tønder 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 410.000 

Vedrørende matr.nr. 7 m.fl., Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Ejendomsejer: Allan Olesen m.fl. 

Lyst første gang den: 12.04.2006 under nr. 7509 

Senest ændret den : 12.04.2006 under nr. 7509 

Retten i Tønder den 12.04.2006 

F• I 

�a
1

�':r�Nisse.n 

Side: 6 

Akt.nr.: 

LM 529 
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• 

• 

Retsafgift: kr. 0:,
00 

Ejerlav: 
Matr.nr. 
Gade og husnr. 

UDLÆG 

Rejsby Ejerlav, Rejsby 
REJ 0007 og REJ 0759 
Moseagervej 18 

6780 Skærbæk 

ANMELDER: 
Adv. Kim Bonde 
Købmagergade 62 
1150 København K. 
Tlf.nr. 3315 9315 

j.nr. 8830-47912

Herved meddeles, at der i ejendommen matr.nr. REJ 0007, REJ 0759, Rejsby Ejerlav, Rejsby. 

Er foretaget udlæg hos Allan Olesen 
Moseagervej 18 
6780 Skærbæk 

den 29. januar 2007 for et beløb afkr. 3. 742,51, hvortil kommer yderligere renter.

efter begæring af Aktiv Kapital Portefolio Investment AG 
Stationsparken 25 
2600 Glostrup 

yndighedens navn, Fogedretten i Tønder 
dresse og underslcrift: Nørregade 31 rl .11 • � 5 , 1 y O '7

il Tinglysningskontoret. 

6270 Tønder \ (NI.AA 

Rita Jakobsen 
oass. 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Lone Nicolaisen <lni@tonfor.dk> 

26. november 2020 09:18

Maria Nilsson

SV: Panthaverforespørgsel - sags nr. 16806

sig natu rbevis.txt

Jeg har indsat vores tilgodehavende i nedenstående skema. 

Venlig hilsen 

Lone Nicolaisen 

Administrativ medarbejder 

Kundeservice 

Direkte: +45 88437516 

Mobil: 

E-mail: lni@tonfor.dk

Web: www.tonfor.dk

- ' TøndEH- Forsyning A/S
. Handvcerkervej 4, 6261 Bredehrc

Tl.t. ·.13'.BA.3 75 o_o· 

Følg os på 

Linked 

tttti 
Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 25. november 2020 07:04 

Til: Lone Nicolaisen 

Emne: Panthaverforespørgsel - sags nr. 16806 

Tvangsauktion over ejendommen 

Matr.nr. 7 & 759 Rejsby Ejerlav, Rejsby 

Beliggende: Moseagervej 18, 6780 Skærbæk 

Tilhørende: Allan Olesen & Joan Elise SchUtt Stork 

Rekvirent: Furreby Lock ApS 

Til Deres orientering kan jeg oplyse, at der er begæret tvangsauktion over ovennævnte ejendom. 

Tvangsauktionen er af fogedretten berammet til foretagelse den 28-01-21, kl. 09:00 i Retten i Sønderborg. 
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Jeg skal herved anmode Dem om senest 8 dage fra dato, at tilstille mig nedennævnte oplysninger vedr. Deres 

tilgodehavende opgjort pr. 28-01-21. Samt en e-mailadresse, hvor salgsopstillingen kan fremsendes til. 

Fordring opgjort pr. Restgæld på hæftelser der Restancer og 

auktionsdato. kan forventes ejerskifteafdrag på 

overtaget med tillæg af hæftelser, der kan 

uforfaldne renter. overtaget 

kr. kr. 
kr. 11.514,53 

Kopi af salgsopstilling vil blive tilstillet Dem direkte fra fogedretten via mail. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4-6 

DK-4000 Roskilde 

CVR:37921599 

Direkte: 46 30 20 36 

Du kan læse mere om BuusMark på www.buusmark.dk 

evt. Hæftelser der kræves 

indfriet. 

forventes 

kr. 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 

modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 

kopi heraf. 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 

2 
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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 auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet.  

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet 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 af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. 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 skrift-
lig 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 sandsyn-
liggør, 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) 

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• størstebeløbet 

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 sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op 
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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 doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr.   

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen 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.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt-
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill-
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet -  det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde-
holde oplysninger om personnumre. 

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 auktions-
skødet 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 tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Vejledning i brug af salgsopstilling 
Prioritetsopgørelsen 

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato. 

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte- 
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk: 

Afgifter m.v. til det offentlige, 
jfr. vilkårenes pkt. 6C: 

Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det 
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.  
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4. 

Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er 
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt 
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån 
skal derfor medtages i denne kolonne. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af  auktionssalg skal ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på 
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende 
vilkår. 

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillæg af, 
hvad der skal udredes udover auktionsbuddet samt værdien af privatretlige 
byrder og  servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. 

Ved  indlevering  til  tinglysning  betales  en  registreringsafgift,  som  udgør  0,6%  + kr. 
1.750. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktionsbuddet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 
2003.

1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og – hvis fogedretten ikke 
tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel,  derunder  maskiner  og  tek-
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen-
dommen, og  ved  landbrugsejendomme    
tillige ejendommens  besætning,  gødning,  af -
grøder m.v. 

Ejendommen m.v. sælges som den er ved 
auktionen  med  de  rettigheder og forplig-
telser, 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.  
Salgsopstillingen indeholder oplysning om  
ejendommens hæftelser  og  byrder  og op-
lyser endvidere om andre forhold vedrørende 
ejendommen og auktionen, som må antages 
at være af væsentlig betydning for køber.  

Salgsopstillingen  udleveres på  fogedret-
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk-
tionsbuddet skal overtage eller opfylde servi- 
tutter, brugsrettigheder, aftægts-,  livrente- eller 
lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbuddet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged-

retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. 

Minimum for overbuddene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med-
mindre det besluttes, at en ny auktion skal 
afholdes. 

Enhver, der har afgivet bud på første auk-
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er 
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud-
sættelse med henblik på tilvejebringelse af 
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik-
kerheden er stillet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest 
i 6 uger efter første auktion. På denne 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 opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først,  når  sikker-
heden 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 auktionsbuddet

Auktionsbuddet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets-
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen. 

Auktionsbuddet 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 afslutning.

b.  Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales 
inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer 
eventuelt kurstab 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 pågældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den 
første auktion med den rente, der tilkommer 
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in-
dekspanteret, beregnes renten på  grundlag af 
restgælden som reguleret ved  sidste  or-
dinære indeksregulering. 

Overstiger auktionsbuddet,  hvad  der   
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der svarer til den fastsatte  reference-
sats med et tillæg på 7 pct. Som  reference-
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.  
den  1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 
Beløb,  der  skal betales ud over 
auktionsbuddet 

Under auktionen oplyses arten  og stør-
relsen af de omkostninger, som køberen skal 
betale ud over auktionsbuddet. Det samme 
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og 
andre pligter, som køberen skal betale eller 
overtage udover auktionsbuddet. 

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  auktionsbuddet, kan   
særligt nævnes: 

a.  Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b.  Salær og rejseomkostninger til repræsen-
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel i
auktionsbuddet. Ved delvis dækning ned -
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo  eller 
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, 
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.

c.  Ejendomsskatterestancer.
d.  Brandforsikringsbidrag.

e.  Gade-, vej- og fortovsbidrag.

f.  Brugspanthavers underskud efter afholdelse 
af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
Overskud afskrives i brugspanthave-rens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst 
berettigedes fordring.
g.  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.
h.  Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings -
lovgivningen er gældende mod enhver uden 
tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over  auktions-
buddet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

C. 
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af 
auktionen 
a.  Fogedrettens udgifter.
b.  Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be-
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds-
bidrag af det med ejendommen følgende 
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told-
væsenet.

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op-
fyldelse af auktionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af 
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god-
kendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe-

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbuddet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift af de overtagne priori-
teter 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 
landbrugsejendommen 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 fastsætte en mindre sikker-
hedsstillelse  end  ovenfor  nævnt. Sikker-
heden kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort  fra  buddet,  og  hammerslaget  an 
-nulleres, hvorefter auktionen straks genop- 
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende 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.
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8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk-
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,  
således at køberen skal tilsvare, hvad der  
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at  kræve  misligholdelsesauk-
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af  fogedretten  realiseres  
og fordeles blandt de berettigede i den  
rækkefølge, de har krav på at blive  fyldest-
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig-
holdelse 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 misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene 

er opfyldt, kan han kræve, at  fogeden ud-
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 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 opnåede dækning på  
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til 

ugunst for køberen, medmindre auktionen  
angår en forretnings-, industri -, landbrugs - 
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår 
_______________________

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, 
bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:« 

2. I bilaget, pkt. 2, indsættes efter »køber«: », herunder ejendommens og eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige 
behandling«. 

3. I bilaget, pkt. 4, indsættes efter 1. afsnit som nyt afsnit: 

»Er der tale om et momspligtigt salg, skal det endelige bud, som antages, tillægges moms.« 

4. Bilaget, pkt. 6 A, 7. afsnit, affattes således: 

»Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige 
ejer af ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, 
der overstiger, hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg af friplejeboligleverandørens eget kapitalindskud, 
Landsbyggefonden. Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes 
med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle 
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.« 

5. Bilaget, pkt. 6 C, affattes således: 

»C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. 

c. Moms af budsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.« 

6. Bilaget, pkt. 10, affattes således: 

»10. Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, 
landbrugs- eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene 
endvidere ikke fraviges til ugunst for Landsbyggefonden.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020 og finder anvendelse for tvangsauktioner, der afholdes den 1. april 2020 
eller senere. 

Justitsministeriet, den 26. marts 2020 

Nick Hækkerup 

/ Ketilbjørn Hertz 
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