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

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 
tvangsauktion over fast ejendom 

J.nr. 15842 AS nr. 40-324/2020 Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Ejendommens matr. nr. 

beliggende 

tilhørende 

boende 

Auktionstidspunkt 

Auktionssted 

Rekvirent, hæftelse nr. 

Ved advokat 

:28 F Gislinge By, Gislinge 

:Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

:Helle Sys Bjerg & Kurt Thomas Bjerg 

:Fjenneslevvej 208, 1. tv Pilevangen 16 

:2700 Brønshøj 4550 Asnæs 

:onsdag den 9. december 2020 kl. 09:30 

:Retten i Holbæk, Retssal H, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk 

:Jyske Realkredit A/S 

: 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 

:Beboelse / landbrugsejendom. 

:01.10.2019 kr. 1.100.000,00, heraf grundværdi kr. 381.000,00 

:9.110 m2 heraf vej O m2 

:T JM-Forsikring under police nr. 705 185556 

:2020 kr. 6.327,00 

: Lejekontrakten vedlægges salgsopstillingen. 
Det er mundtligt oplyst fra lejerne, at de ikke ønsker at gøre brug for forkøbsretten, dog bør der foretages 
alternativ opråb på baggrund af, at denne oplysning ikke er modtaget på skrift. 

Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): 
Se vedlagte beskrivelse af ejendommen. 

Der er aftalt fælles fremvisning den 2. december 2020 kl. 10:00 med lejerne. 
Tilmelding kan ske hos Maria Nilsson pr. mail: mn@buusmark.dk 

Byrder, servitutter og lejemål: 

Se vedlagte tingbogsattest og lejekontrakt. 

Det er anført i lejekontrakten at lejemålet er tidsbegrænset til den 30.11.2018. Der er ikke gjort brug for af denne begrænsning og 
derfor er lejemålet fortsat som ubegrænset tidsmæssigt. 



Afslutningsside 1. Fordring 3. Restancer 4. Hæftelser 
Pant- og udlægshavere opgjort pr. auktionsdato 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 1 og eneste hæftelse 

Realkreditpantebrev tinglyst den 06.02.2015 
for kr. 1.279.000,00. Restgæld pr. den 
01.01 .21 kr. 1.101.699,28 til Jyske Realkredit 
A/S, v/ advokat Thomas Buus Pedersen -
REKVIRENT - se vedlagte supplerende vilkår 

A. Total 

B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages 
udover auktionsbude!, 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 

f. kloakbidrag m.v. 

g. vandafgifter 

Transport 

1.161.657,54 

1.161.657,54 

kr. 132.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

38.000,00 

94.000,00 

32.727,50 

4.486,74 

626,14 

på hæftelser, der kan
forventes overtaget
(kolonne 1 minus
kolonne 2) 

1.099.531,81 62.125,73 

1.099.531,81 62.125,73 

h. brugspantunderskud kr. 
i. andet jf. specifikation kr. 

j. depositum kr. 

k. krav i h.t. leje- eller 
brandsikrini:is-
lovgivning kr. 

Der vedlægges svar fra Holbæk Kommunes Huslejenævn, hvor der er flere afgørelser af økonomisk karakter. 
De præcise omkostninger af disse afgørelser kendes ikke, dog afsat et beløb i punkt k. 

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 5. november 2020 

1.100.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

195.000,00 

24.000,00 

70.000,00 



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. 1.100.000,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Depositum+ lejekrav 

Ejendomsskat 

Mødesalær til øvrige mødende 

Renovation 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 1.100.000,00 

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. 

2.500,00 

390,00 

0,00 

500,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

187,50 

21.562,50 

2.500,00 

32.727,50 

94.000,00 

4.486,74 

0,00 

626, 14 

131.840,38 

62.125,73 

131.840,38 

0,00 

193.966, 11 
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Beskrivelse den 28.10.2020 -Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

1. Bygning - Fritliggende enfamilieshus opført i 1827 med et bebygget areal på 121 m2, samlet

bygningsareal på 121 m2, samlet tagetageareal på 85 m2, heraf udnyttet 32 m2., samlet bolig areal på 153

m2. Ydervæggens materiale er bindingsværk og tagdækning er fibercement. Ejendommen indeholder entre

med rå vægge, stue med brændeovn og udgang til haven. Køkken/alrum med stue med trappe op til 1. sal.

Mellemgang med adgang til 2 værelser og kontor, badeværelse med badekar og toilet, bryggers med

udtræk til vaskemaskine. Alle hårde hvidevarer tilhører lejerne. 1. sal indeholder repos og 2 værelser,

hvoraf i hver fald det ene er præget af skimmelsvamp. Ejendommen fremstår i mindre god

vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. En besigtigelse af ejendommen anbefales.

2. Bygning- bygning til landbrug - lade vognport. Opført i 1929 med et bebygget areal på 218 m2, samlet

bygningsareal på 218 m2, samlet erhvervsareal på 218 m2. Ydervæggens materiale er bindingsværk og

tagdækning er fibercement.

3. Bygning - bygning til erhvervsmæssigt produktion - stald redskabsrum. Opført i 1877 med et bebygget

areal på 132 m2, samlet bygningsareal på 132 m2, samlet erhvervsareal på 132 m2. Ydervæggens materiale

er bindingsværk og tagdækning er fibercement.

4. Bygning - bygning til erhvervsmæssigt produktion - svinehus. Opført i 1877 med et bebygget areal på 60

m2, samlet bygningsareal på 60 m2, samlet erhvervsareal på 60 m2. Ydervæggens materiale er

bindingsværk og tagdækning er fibercement.

5. Bygning - bygning til erhvervsmæssigt produktion - hønsehus vaskehus. Opført i 1952 med et bebygget

areal på 30 m2, samlet bygningsareal på 30 m2, samlet erhvervsareal på 30 m2. Ydervæggens materiale er

mursten og tagdækning er metal.

Der er aftalt fælles fremvisning den 2. december 2020 kl. 10:00 med lejerne. Tilmelding kan ske hos Maria 

Nilsson pr. mail: mn@buusmark.dk 

Lejekontrakten vedlægges salgsopstillingen. 

Det er anført i lejekontrakten at lejemålet er tidsbegrænset til den 30.11.2018. Der er ikke gjort brug for af 

denne begrænsning og derfor er lejemålet fortsat som ubegrænset tidsmæssigt. 

Det er mundtligt oplyst fra lejerne, at de ikke ønsker at gøre brug for forkøbsretten, dog bør der foretages 

alternativ opråb på baggrund af, at denne oplysning ikke er modtaget på skrift. 



J ust1tslllin1steriets tvangsa ukt10 ns vilkår 
Jfr.justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgøre/se 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 -l'N is fogedretten 
ikke tilkendegiver andet - driftsinventar og 
driftsmateriel, derunder maskiner og tek 
ni ske 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 
!eiser, 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 oplysn ing 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. Servitutterm. v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk 
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi 
tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv rente
eller lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo ged

retten kan forlange, at en bydende straks 
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. 

Minimum for overbudene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med 
mindre det besluttes, at en ny aukt ion 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 sti Ilet. Skal der afholdes ny auk -
!ion 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 overtage/se
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 forpligte/ser 
A. 

Opfyldelse af auktionsbudet 
Auktionsbudet anvendes, så langt det 

rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets -
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse 
oplyses under auktionen. 

Auktionsbude! 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 påly 
dende. 

Andele i reserve - og administ rationsfonde 
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 auktionsbude!, hvad der 

kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der sv arer 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 auktions -
budet 

Under auktionen oplyses arten og stør 
relsen af de omkostninger, som køberen skal 
betale ud over auktionsbudet. Det samme 
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og 
andre pligter, som køberen skal betale eller 
overtage udover auktionsbudet. 

På auktionen oplyses et størstebeløb for 
hvad, der skal betales, og hvilke krav og 
pligter der kan overtages . 

Af krav, der typisk skal udredes eller 
overtages ud over auktionsbudet, kan 
særligt nævnes: 
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger

og omk ostninger 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 auktionsbudet. 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 rekvirensalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag. 

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f:--Sj3ildevands og l<loakbidrog.
g. Restanser for forbrug af vand, le·�met af

ofkm!lige alrrmne vandforsyningsanlæg. 
h. Brugspanthavers underskud efter afholde!

se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom 
men. Overskud afskrives i brugspanthave
rens fordring og derefter i den i øvrigt 
bedst berettigedes fordring.

i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.

j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings 
lovgivningen er gældende mod enhver 
uden tinglysning.

Beløb, der sk al betales ud over auktions 
budet, 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 sikkerhedsstille/se
Efter hammerslaget skal kø beren 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 

auktionsbude!, 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 
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. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort fra budet, og hammerslaget an 
nulleres, hvorefter auktionen straks genop 
tages. Fogedret! en 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. 



8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk 
!ionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, 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 r ealiseret 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.) 



Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: ADELERS ALLE 187 , 4532 GISLINGE 

Vurderingsår: 2019 

Kommune: HOLBÆK Ejendomsnr.: 19721 

Vurderingskreds: SVINNINGE 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

Matrikel: 28 F , GISLINGE Grundareal: 9.110 

Ejendomsværdi: 1.100.000 Grundværdi: 381.000 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

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

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb 

01 Kvadratmeter(landzone) 

02 Kvadratmeter(landzone) 

03 Kvadratmeterpris 

04 Nedslag regulering 

I alt: 

1.400 

3.600 

4.110 

0 

180 kr. 

18 kr. 

18 kr. 

9.800 kr. 

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

Samlede ejendoms værdifordeling: 1.029.200 kr. 

Ejendomsværdifordeling: Grundværdifordeling: 

Ejendom i landzone: 1.029.200 kr. 

Total 

252.000 kr. 

64.800 kr. 

73.980 kr. 

-9.800 kr.

381.000 kr. 



Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

Ejendomsværdi 2001: 850.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 

Ejendom i landzone: 

Ejerboligværdi 2001: 821.200 kr. Ejerboligværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 

Vis tidligere vurdering 

830.000 kr. 

830.000 kr. 

801.200 kr. 

801.200 kr. 



Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Hovednotering: 

Hovednotering: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Tillægstekst: 

03.11.2020 15: 12:49 

Tingbogsattest 

03.11.2020 15:12:49 

Adelers Alle 187 
4532 Gislinge 

2384042 

05.07.1990 
Gislinge By, Gislinge 
0028f 
9110 m2 
0 m2 

Landbrugsejendom 

Adkomster 

Skøde 
24. 09 .1990-16696-21 

Helle Sys Bjerg 
190966-**** 
1 / 2 

Kurt Thomas Bjerg 
300751-**** 
1 / 2 

550.000 DKK 
550.000 DKK 

24.09.1990 

Side 1 af 3 



Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Afgifts pante brev: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Tillægstekst: 

03.11.2020 15: 12:49 

Anmærkning 
Retsanm 

Hæftelser 

06.02.2015-1006054856 
4 
Realkreditpantebrev 
1.279.000 DKK 
2,5% 
Obligationslån 

Jyske Realkredit A/S 
13409838 

Kurt Thomas Bjerg 
300751-**** 

Helle Sys Bjerg 
190966-**** 

09.05.2011-1002511051 
5 
3.549 DKK 

Servitutter 

11 .11.1111-905542-21 
1 
Servitut 

Tillægstekst 
Ejendommen må ikke nedlægges som særligt 

sted 
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Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Til lægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

03.11.2020 15:12:49 

16.04.1962-2566-21 
2 
Servitut 

46 

21 B 333 

Tillægstekst 
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 3A,3B 

05.02.1970-1443-21 
3 
Servitut 

62 

21 B 333 

Tillægstekst 
Dok om byggelinier mv, Vedr 3A,3B 

Øvrige oplysninger 

1.100.000 DKK 
381.000 DKK 
01.10.2019 
0316 
019721 

21 U 100 
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> 
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Bestillings

formular 

H 

h1t,. III., tjtll1dY, sogll, 

(I �øbenlrnvn haner) 
eller 11 de søndetJyastæ lands
dele) bd. og bl. I tingbogen' 

art. nr., eJettav, sogn. 

Matr. nr. . ... ?..a.:.... . . m.fl.
· . Gislinge by 

Ejerlav ...................................... . 

Gislinge 
Sogn ....................... ... , .. ... . ........ . 

Sce111pel. 

16. APR. 1962

kl. øre 

Anmelder; 

Holbæk amts vejvæsen, 
Holbæk 

Stempel og gebyrfri 

jfr. lov nr. 95 �f 29. marts 1957, 
§ 36, stk. 3 

I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957 (vejbestyrelsesloven), § 35, har 
ministeriet for offentlige arbejder ved kundgørelse af .-.. }. 1 .. �!:!p_t;.�.111P�.l:". J..9f1- ..

fastsat regulerende foranstaltninger med hensyn tH adgang til

Holbæk- amts landevej nr. . 29 
"_Adelers alle" 

på strækningen· fra .... · Gi���z:1�.e til· ���"..�.� .. 1..� . ....... .......... ... ......
(km 0,000 - 11,626) 

Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangs
forholdene vil kunne fås på amtsvejvæsenets kontor, Amtmandsvej 2, Holbæk. 

Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende 
ejendomme af 

Gislinge by, og .. sogn, 
som berøres af adgangsbegrænsningen: 
Matr. nr ... )�.'. . ..?..�., .. )�.,. .. .?.:� .. ,· ... ��'-•·····�-�., .... �?.'..·. 4ct./ ... ��'- . . �t, ... �.S.'. .. . �h.., ... . �ls.1. ...

. �?.., .... ?.�.�····�·�·,·· .. ?�.� . ... !..':, ... .!.�.'. .... �-�·,··. -�'"' '. ... ��, ... ?.�., .... �g,. .... �13.�'. ..... 1.��·'-· ... 1..;�·'···· 

... �.2..� ' ..... �2k ' .... �.2..�, 16a, ... 1.7..�,. ... :.1..!..�.�·-··2..�� , .... 2.?.U.:, .... �?.v__ , ..... �?.8.'. , ..... �?� , ..... �!�,
28a, 28e, 31a, .32a, 32b, 33a, 33c, 33e, 33.S, 33d, 34, 35a,

37d, 37.9., 38n, . 

Ministeriet for offentlige arbejder og Holbæk amtsråd er hver for sig på
taleberettiget. 

Jensen & Kjeld,kov A/S, Kobenhavn. 

tb k " k cl 1·4' april 1962 . Ho æ amts ve;mspe torat, en 

Knud P. L ..... .} 



. ·1nd-fød ,:i dagbogen 
for Holbæk retskreds 
dr-m i 6 APR. 1962 

lyst:_L bl. :3 � M-tl 
8 · · kr. øre ,, 

§ ,, li 

§ l L!-'
,, li 

§ l 4 1J 

,, li 

lait kr. øre 

J 

,, 

I 



,. 

Retten i Holbæk 
Postboks 169 

Sofievej 4 4300 Holbæk 
4300 Holbæk 

ø 

* Kommissarius
ved Statens Ekspropriationer på Øerne 

Dato 4. oktober 2000
J.nr. 1-58-1
Deres Ref.

Vedrørende nedlæggelse af overkørsler på Odsherredbanen. 

Hermed følger en fortegnelse med genpart til brug ved tinglysning af adkomst for Holbæk 

Kommune til et i anledning af ovennævnte projekt eksproprieret areal af Mårsø By, Hagested. 

Idet opmærksomheden henledes på, at de i henhold til vedlagte kopi af brev fra Kort og Matri
kelstyrelsen af 1. september 2000 overførte arealer ved ekspropriation i anledning af oven

nævnte projekt er frigjort for pantehæftelser og servitutter, jf. § 25 i lov om fremgangsmåden 

ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999, skal 

det meddeles, at uanset ekspropriationen skal de servitutter, der er angivet på vedlagte servitu

terklæring fra landinspektør Erik Ove Boe, opretholdes på de pågældende arealer. 

Der vedlægges en servitutfortegnelse med genpart samt 1 servitutrids med genpart over servi

tutter, der ved ekspropriationen er pålagt nogle ejendomme af Tuse By, Tuse, Mårsø By, Hage-
sted, Ny Hagested By, Hagested, samt Svinninge By, Svinninge. Servitutfortegnelsen bedes / 
tinglyst. 

Oversigtsservitut, tinglyst 8. november 1938 på ejendommen matr.nr. 17 a og 17 g (nu nr. 17 a), 

Gislinge By, Gislinge, bedes udslettet af ejendommens blad i tingbogen. 

Endvidere meddeles, at følgende rettigheder på matr.nr. 33 a og 33 e (nu nr. 33 a) Gislinge By, 
Gislinge, vedrører et eksproprieret areal. De er som følge heraf bortfaldet og bedes udslettet af 

ejendommens blad i tingbogen: 
• dokument lyst under 24. november 1937 om oversigt
• dokument lyst under 16. april 1962 om adgangsbegrænsning m.v.

Endelig bedes følgende ''foreløbige'' fortegnelse aflyst: 
• Fortegnelse af 30. maj 1995 - hele fortegnelsen.

Ve ter Voldgade 123, 3. 1552 København V. Tlf.: 33 92 72 30 Telefax: 33 11 54 75 Eksp.: man-tre 9.00 -15.00 

Form. 267G Otto B. WroblewskJ. Nvtorv 19. 1450 Kabenhovn K 



Efter ekspedition bedes alle fortegnelser tilbagesendt. 

Tinglysningsgebyr, 2.800,00 kr. vedlægges i check på Danmarks Nationalbank. 

Med venlig hilsen 

�i��� 

Kopi til: landinspektør Erik Ove Boe 

.. 

,. 
. 

" 

�' 
,i 



••• 

. Bestillings-

. formular 

X 

0 14 4 3 � .. 5. FE 8 .19 7 0 
Akt: Skab /Ø nr. 

/JiS;j
(udfyld"' .(c;;mmcrkontoret) 

Matr.nr. 

Ejerlav .... G.1sJ1nge. ..

Gis}.1.-nge
Anmelder: Holbæk amts vejvæsen, 

Holbæk 
Sogn 

Stempelfri 

I henhold til § 40 i vejbestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964) om

FASTSÆTTELSE AF BYGGELINJER 

ved offentlige veje har Holbæk amtsråd truffet bestemmelse om byggelinier for den af amtsrådet be-
styrede .. .Ad.e.l.e.r� .... �ll..e. . ., .... �t�.t,�: .. .:t9'Y., •..... P.:-,r.,�.· .... ?.9. .. 
på strækningen fra ... ldv ., .. nr ..... 5

.,.. 
.. Gia.linge . . ...... .  .

til . . .. ..... ldv . ._ .. nr,.� ... 6 .. Fårevej.le ....................................................................... .

Oplysninger om byggeliniernes beliggenhed og retsvirkning vil kunne fås på amtsvejvæsenets
kontor i Holbæk. Byggelinieafstanden er 2o _;o m hvortil tillægges

1,5 gange hØjdeforskellen + 1,o m 
Foranstående begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme, der be-

røres af byggeliniepålægget: Matr. nr ....... .16!_:, .... 17�., ... l.79,;, ... 3.la. .. , ... 3�!:.,. ... 32.B..., ... 33.!],., .... 3.3.�
3.3s._, ... 3.3.� . .  34 . ., ... 2.5!., .. ?..5.n L.25.m , ... ?.!51,. ?�.E., ??k , .... �?b ... �?h.,, .. }?i.,,.}_!.�,, ... .

. 3J1L ... 379.., ... 3.t3.!l,, ... 3.e.!t, ... ).�.2., . .  2.�E.., . .J!.,...·.g?..!!J. .. _g?d ,____?�!., ... �E...t..)2 i L ��.!.s., .... .
· :t.?n , ... 9.�, .... 912., ... ?.!., .... §!J .. }!..,. .... ?.!?J..:.?.1.!?.., ... ?�.tl.,, .... ?.�!:.,, .... ?.?!;,,, .. � ..... �.�····,�� .... ���
· .. l.lk, .352.., .. 35!_, .. . 3.5.L .... 7a,. .. 1� .... 7a, ... .7� .... 7Y.., .. ..7!l, ... .7.m L..7E., .. Jx 1. . ..YL. .... �?k ... 8y_,
!+s .... �f , ... .?k , .... :lJ.<>.., ..... �E.,, .... ?�, ... 1:t:&,, .... :#k •• ················-·······•···················•· ········• ...

. .................. ............... G.i.s.linge ...... ........................... by .............. G.;1,�.;IJ,,ng�·················••·····•··········•······••··········· sogn

Påtaleberettiget er Holbæk amtsråd.

Holbæk amtsråd, den . ... 19 

K. Quist
Jensen & Kjeldskov A/S, København 



INDFØRT I DAGBOGEN 

FOR HOLBÆK RETSKREDS 

.;. 5 FEB 1970 

LYST 
TINGBOG BD. 1-BL. � -.q,,. 
P::.:R301'1B0(3""' -
STcMPELAFG. KR. 
OPl<RÆVES KR 

Bjarne Jensen/ f::....J 

L. s . /.6 ..s.
Genpartens rigtighed bekræftes, 1 7 FEB. 1970 



Typeformular A. 9. udgave 

Lejemåls nr.: 

LEJEKONTRAKT for beboelse

Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, 
herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen
domme. 

Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den 1. juli 
2015. 

En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, me
dens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne 
at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/ 
eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens § 11. 

ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de samme 
forhold i kontraktens § 11. Vilkår, som er anført i§ 11, er til
strækkeligt fremhævet. 

Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontraktteksten 
(ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte 
tekst er givet særlig adgang hertil. 

Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er 
reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, med
mindre parterne aftaler andet, hvor lovens regler kan fraviges. 

Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med fed og

kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens alminde
lige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursive-

Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende le
jekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, 
herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen
domme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejekontrakt. 

Lejemålet: 

Udlejeren: 

Lejeren: 

Areal: 

Brugsret tll: 

Benyttelse: 

Det lejede er D en lejlighed D et enkeltværelse D en ejertejlighed D en andelsbolig 
[!] andet: Hus/landejendom D Lejeforholdet er et fremlejeforhold 

Beliggende: Adelers Alle 187 

Navn: Kurt Bjerg og Helle Bjerg 
CVJ�-nr/reg. nr.: 

Adresse: c/o Adelers Alle 189 
4532 Gislinge 

Navn: Marie I. Sørensen og Peter W.R. Larsen 
Adresse: Fogedgårdsvej 34 

4050Skibby 

By: 4532 Gislinge 

Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør __ 1_5-3 m2
, der består af ___ 5 værelser 

Erhvervslokaler m.v. udgør heraf m2 
· 

Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret 
til følgende lokaliteter: (sæt x) 

□ Fælles gårdanlæg D Loft-/kælderrum nr.: D Fællesvaskeri 
D Cykelparkering □ Garage nr.: !!'.I Andet: Udhusbyqninger/iordareaJ/fold 

Det lejede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes til andet end: 
Beboelse og lejer og dennes husstand 
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§ 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

Begyndelse: Lejeforholdet begynder den 01/12/2016 
lejemålet er tidsbegrænset, jf. § 11. 

og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre 

Opsigelse: Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anført i 
kontraktens § 11, kan lejeren opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag I en 
måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog 1 måned. 
Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter §§ 82 og 83; lejeloven. 

§ 3. Betaling af leje

Leje: Den årlige· leje er 96.000,- kr. 

Betaling: Lejen m.v. forfalder til betaling den 1. i hver (sæt x) ® Måned O Kvsrtsl 

. Lejen pr. mån�!al udgør: 

Betalinger udover lejen udgør: 
A conto varmebidrag 
A conto vandbidrag 
A conto elbidrag 
A conto kølingsbidrag 
Antennebidrag 
Internetbidrag 
Bidrag til beboerrepræsentation 
Andet: a conto re-
Andet: novation 
I alt betales pr. måned/19.12.�2!; 

Skatter og afgifter: 

8000,00 kr. 

______ kr. 
100,00 kr. 

______ kr. 
______ kr. 
______ kr. 
______ kr. 
______ kr. 

----===-==- kr. 
250,00 kr. 

8.350,00 kr. 

I lejen indgår skatter og afgifter pr. 01/01/2016 
Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. 

Betalingssted: Lejen m.v. betales på udlejerens kontonr. 6260 - 0001276629
(pengeinstitut): _J�ys=k�e�B=a=n-k�-----------
Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted . 

. ( 
I 

Bemærk: Særlige forhold vedrørende lejefastsættelse, jf. vejledningen, skal anføres i lejekon,traktens § 11. 

§ 4 . . Depc,�itum og foridbetatt' leje -

Depositum: Senest den 30/11/2016 
svarende til ____ _ 

Forudbetalt leje: Senest den ____ _ 
svarende til ____ _ 

Indbetaling: Senest den 30/11/2016 

Forudbetalt leje: 
Leje m.v. for perioden: 

betaler lejeren et depositum på,..2 .... 4._.o .... o __ o ____ kr. 
måneders leje {højst 3 måneders leje). 

betaler lejeren endvidere forudbetalt leje 
måneders leje (højst 3 måneders leje). 

betaler lejeren i alt 32.350,00 kr., svarende til: 

______ k� 

01/12/2016 til 01/01/2017 8.000,00 kr. 
24.000,00 kr. 

100,00 kr. 
250,00 kr. 

Depositum 
a conto vandafledning 
a conto renovation 

I alt 
______ kr. 

32.350,00 kr. 
Første gang, der herefter skal betales husleje, er den 01/01/2017 
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§ 5. Varme, køling, vand og el

Varme: 

Vand: 

El: 

Køling: 

Udlejeren leverer varme og varmt vand? (sæt x) 
Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: 
□ fjernvarme/naturgas
D centralvarme med olie
□ el til opvarmning
□ andet: ______________ _

Varmeregnskabsåret begynder den xx.xx.xxxx

Lejeren sørger selv for opvarmning af lejemålet? (sæt x) 

Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: 
Del 
□ gas
l!l olie/petroleum
D fjernvarme/naturgas
l!l andet: Brændeovn

Udlejeren leverer vand til lejemålet? (sæt x) 

Hvis ja, udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle 
forbrugsmålere? (sæt x) 

Vandregnskabsåret begynder den xx.xx.xxxx

Udlejeren leverer el til andet end varme til lejemålet? (sæt x) 
Elregnskabsåret begynder den xx.xx.xxxx

Udlejeren leverer køling til lejemålet? (sæt x) 

Hvis ja, udgiften til køling fordeles på grundlag af individuelle 
forbrugsmålere? (sæt x) 

Kølingsregnskabsåret begynder den 

§ 8. Fæll�s�ntenner m.v. og å�g-�g til �l�!droiiisk� kofiirfil'irilkjticiristj��ettef ·

Fællesantenne: Udlejeren leverer fælles signalforsyning, hvor til lejer skal betale bidrag (sæt x)

Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning (sæt x) 

Internet: Udlejeren leverer adgang til internet, (elektroniske kommunikationstjenester) 
hvortil lejeren skal betale bidrag (sæt x) 

§ 7. Lejemålets stand ved indflyfo_ing

Bemærk: 

Er/bliver lejemålets stand konstateret ved et indflytningssyn? 

Pligten til at afholde indflytningssyn påhviler alle udlejere, som udlejer mere 
end en beboelseslejlighed. 

QJa ®Nej 

@Ja0Nej 

0Ja®Nej 

QJa@Nej 

0Ja®Nej 

QJa @Nej 

QJa@Nej 

Q Ja@Nej 

0Ja@Nej 

QJa®Nej 

@JaQNej 

Bemærk: Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at 
påberåbe sig manglen senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele 
udlejeren, at lejeren vil gøre den gældende. Fristen gælder, selv om lejeren inden fristens udløb har 
deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytningsrapport Fristen gælder dog ikke, hvis 
manglen bl.a. ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed. 
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§ 8. Vedligeholdelse

Pligt: 

Konto: 

Bemærk: 

§ 9. Inventar

Den indvendige vedligeholde/se af lejemålet påhviler: (sæt x) 
0 Udlejeren ®Lejeren 

Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, er der oprettet en konto for 
indvendig vedligeholdelse. Ved kontraktens oprettelse den 
står der O kr. på kontoen. 
Beløbet kan efter kontraktens oprettelse være ændret i forbindelse med udlejerens 
istandsættelse af lejemålet. 

Hvis udlejeren på fraflytningstidspunktet udlejer mere end en beboelseslejlighed, har udlejeren pligt 
til at afholde fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport efter lejelovens § 98, stk. 3-5. 

Følgende inventar i lejeforholdet tilhører ved lejemålets indgåelse udlejeren: (sæt x) 

□ Komfur 
il Køleskab 
□ Fryser

IEI Opvaskemaskine 
□ Vaskemaskine
il Tørretumbler 

[!] Emhætte 
□ Elpaneler, antal:
□ Vandvarmere, antal:

D Andet: ______ _ 

D Andet: ______ _ 

D Andet: ______ _ 

§ 10. Be�oerrepræseh,t�on, hu�dyrhold, husqrden og øvrige oplysninger om d.� lejede

Beboerrepræsentation: 

Husdyr: 

Bemærk: 

Husorden: 

Der er ved kontraktens oprettelse etableret beboerrepræsentation 
i ejendommen? (sæt x) 

Det er tilladt at holde husdyr i lejemålet? (sæt x) 

Er der aftalt særlige vilkår for husdyrtilladelsen, anføres disse i kontraktens § 11. 

Der foreligger ved lejeforholdets indgåelse en husorden 
for ejendommen? (sæt x) 

Husordenen vedlægges, såfremt en sådan findes for ejendommen. 

Øvrige oplysninger om det lejede: 

QJa®Nej 

@JaQNej 

QJa@Nej 

Der må ikke her anføres vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige 
vilkår eller fravigelser, der skal anføres under § 11. 

TIDSBEGRÆNSNING: 
LEJEMÅLET ER TIDSBEGRÆNSET TIL DEN 30,11,2018, hvor det ophører uden varsel og påkrav 

Tidsbegrænsningen er begrundet i en ugunstig situation på boligmarkedet. Ejendommen 

har været til salg i en længere periode uden at kunne sælges. Den nuværende ejer af 

ejendommen afventer derfor at boligmarkedet normaliseres, så det igen bliver muligt 

at sælge ejendommen til markedspris. Lejer er bekendt med dette. 

Lejer er bekendt med dette og overvejer at købe det lejede. Lejeren indrømmes derfor 

en køberet, der kan udøves på markedsvilkår. Køberetten skal være gjort gældende 
senest den 1/11-2018. I modsat fald vil ejendommen blive sat til salg til 3.rnand. 

Lejekontrakten er betinget af, at lejer i hele lejeperioden bor på ejendommen samt er 

tilmeldt folkeregistret på ejendommens adresse. 
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§ 11. Særlige vilkår

Fravigelser: 

Bemærk: 

Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler 
og standardkontraktens§§ 1-10. Sådanne fravigelser vil kunne medføre, at lejeren opnår 
færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser I 
lejelovgivningen. 

Vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller af en 
husorden, må ikke anføres her. Øvrige oplysninger om det lejede anføres i kontraktens§ 10. 

I § 11 kan bl.a. anføres om der gælder særlige vilkår for lejefastsættelsen, som der skal oplyses 
om I lejekontrakten, herunder fx i forhold til afkast Oejelovens § 4, stk. 5), regulering efter 
nettoprisindeks (lejelovens § 4, stk. 8), privat byfornyelse og boligforbedring Oejelovens § 4 a), 
aftalt grøn byfornyelse OeJelovens § 4 b) og fri lejefastsættelse Oejelovens § 53, stk. 3-5). 

Fraflytning og istandsættelse: 

Ved fraflytning er lejeren forpligtiget til inden datoen for lejemålets ophør at 

rengøre lejemålet og ved skriftlig henvendelse til udlejer at foranledige det lejede 

besigtiget og gennemgået. Undlader lejer dette, og deltager lejer ikke i en af 

udlejeren i så fald foranstaltet besigtigelse, lægges den af udlejer/udlejers 
repræsentant udfærdigede afleveringsrapport til grund for lejemålets stand ved 

lejers fraflytning, medmindre lejeren kan påvise, at denne er urigtig. 

Lejemålet skal ved fraflytning afleveres uden mangler af nogen art og i øvrigt i 
samme stand som ved indflytningen. (Møbler og} Inventar skal ligeledes afleveres i 

samme stand som ved indflytning og være funktionsdygtige, dog bortset fra naturlig 
slid og ælde. 
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farver og materialer på vægge, vinduer, døre og øvrigt træværk og inventar må ikke 
ændres uden udlejers forudgående skriftlige samtykke. Istandsættelse kan foretages af 
lejer inden lejemålets ophør, men skal godkendes af udlejer på fraflytningsrapporten. 
Afleveres lejemålet ikke'i samme stand som ved indflytningen kan udlejer få lejemålet 
i&tandsat på lejers regning af faglærte håndværkere, 
Ved fraflytning er lejer forpligtet til at betale gebyr for ekstraordinær aflæsning 
af varme- og vandmålere i forbindelse med flytteafregningen. 

Udlejer er berettiget til at tilbageholde et passende beløb af depositumet til 
dækning af lejers eventuelle efterbetaling for forbrug og ekstraordinær aflæsning af 
varme og/eller vand, hvilket først opgøres efter regnskabsårets afslutning for 
henholdsvis vand og varme. 

Vedligeholdelse: 
Lejeren har den fulde pligt til vedligeholdelse, reparation, fornyelse og udskiftning 
af det lejede indvendigt, herunder - men ikke begrænset til - (møbler), lofter, 
vægge, gulve, døre, låse, nøgler, beslag, ruder, vandhaner, wc- skåle/sæde, 
vaskekummer, elektriske installationer, armaturer og lyskilder af enhver art, samt 
pligt til at foretage rensning og vedligeholdelse af eventuelle fedtsamlere og 
vandlåse ved afløb og vask og wc samt rensning og vedligeholdelse af alle øvrige 
installationer i det lejede. 

_Det lejede skal til enhver tid fremstå i god og velholdt stand. Der må ikke opsættes 
markiser eller anden afskærmning samt antenner, paraboler, lamper og lignende på 
ejendommen uden udlejers skriftlige tilladelse. 
Lejer har den ful.de vedligeholdelse af det i§ 9 nævnte inventar. 
Lejer har pligt til at vedligeholde haven, gårdsplads, garage/carport, udhuse, lade 
og rydde sne. 
Lejer har brugsret til haven og fold, og påtager sig forpligtigelse til vedligeholdse 
heraf, herunder men ikke begrænset til græsslåning og hækkeklipning. Haven skal til 
en hver tid fremstå i velholdt stand, og såfremt lejer ikke opfylder sine 
forpligtelser tilfredstillende, kan udlejer med 8 dages skriftlig varsel, foranledige 
arbejdet udført af faglærte håndværkere på lejers regning. 

Lejer forestår selv tilmelding til tv/antenne/signalforsyning mm. 
Lejer har pligt til at oprette sig selv som selvstændig bruger i forhold til 
leverandør af el og vand, hvorfor lejer efter måler selv betaler sit el-og 
vandforbrug direkte til forsyningsselskaberne. 

Varme 

Der er indgået aftale om at udlejer foranlediger og bekoster en tilslutning af 
pillefyrs anlæg. udlejer undersøger p.t. mulighederne, og tager den endelige 
beslutning i samråd med lejer. Rent praktisk kan der gå op til 1 måned fra lejemålets 
opstart før installeringen er foretaget, hvilket lejerne hermed acceptere. 

§ 12. Underskrift

Som udlejer 

Dato: 2 7 / / / ,- / (o 

! 

· o, r \ · n. :c. r-e n e

�-(/, J-------

Som lejer 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Til Maria Nilsson 

Husleje- og Beboerklagenævnet <naevn@holb.dk> 

21. oktober 2020 12:08

Maria Nilsson

SV: Tvangsauktion over Adelers Alle 187, 4532 Gislinge - ejendom nr. 21164 (sagsnr.

15842)

CaseNo20-9648_#5298194_v1_Huslejenævn - Afgørelse.pdf; CaseNo20-9648_#

5337435_v1_Huslejenævn - Afgørelse.pdf

Nævnet har over to møder behandlet en indbringelse på denne ejendom. 

Jeg vedhæfter de to afgørelser- skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig igen. 

Med venlig hilsen 

Mads Løvlund Vestergaard 

IT-konsulent, nævns- og direktionssekretær 

Telefon: 72 36 23 54 

Holbæk Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Kanalstræde 2 

4300 Holbæk 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 21. oktober 2020 07:48 

Til: Husleje- og Beboerklagenævnet 

Emne: Tvangsauktion over Adelers Alle 187, 4532 Gislinge - ejendom nr. 21164 (sagsnr. 15842) 

Att.: Holbæk Huslejenævn. 

På vegne af en panthaver på ovennævnte ejendom har jeg begæret tvangsauktion over ejendommen. 

Tvangsauktionen er af fogedretten berammet til foretagelse den 9. december 2020 kl. 09:30 ved retten i Holbæk. 

Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at ejendommen har en eller flere I sager på ejendommen. 

Kan kommunen bekræftet at dette er korrekt, en beskrivelse, samt en tidshorisont for sagen(rne). 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 

DK-4000 Roskilde 

CVR: 37921599 



·- :>� Holboek
� Kommune

Huslejenævnet 

Huslejenævnsafgørelse 

Vedrørende: Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

Udlejer: 

Lejer: 

Sagens baggrund: 

Nævnet behandlede på mødet den 1616 2020 en række tvistpunkter, 

al mangler 

bl manglende vandregnskaber 

cl betaling for renovation 

dl lejeniveauet 

Der blev truffet følgende beslutninger, nemlig 

bl at nævnet ikke pålægger udlejer at udarbejde vandregnskaber 

Dato: 

sekretær 

Telefon 

E-mail:

Sagsnr. 

cl at lejer har krav på tilbagebetaling af 8.750,00 kr. vedrørende renovation 

20-08-2020

Mads Løvlund Vester-

gaard 

7236 2354 

naevn@holb.dk 

20/9648 

dl at der ikke er fundet basis for at nedsætte den aftalte leje, dog under den forudsætning, at der 
fra udlejers side iværksættes en række reparationer (al) 

Omfanget af disse reparationer blev ikke fastlagt den 1616 2020, idet der var en forventning om et 
umiddelbart ejerskifte fra Helle og Kurt Bjerg til Emil Bergstrøm Hansen. 

Emil Bergstrøm Hansen var mødt frem den 1616 2020 og viste positiv interesse for at gennemføre 
visse genopretninger. 

Den 2616 2020 er der imidlertid tilgået nævnet meddelelse om, at ejerskiftet ikke gennemføres, 
hvorfor situationen er den, at Helle og Kurt Bjerg fortsat er udlejere. 

Sekretariat: HoKo, att. Huslejenævnet, Postboks 89, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

Læs hvordan Holbæk Kommune behandler personoplysninger på www.holbaek.dk/databeskyttelse 



På dette grundlag vil nævnet besigtige og forholde sig til de fejl og mangler lejer indbragte ved skri
velse af 28/2 2020 fra Lejernes Hus. 

Sagens nærmere oplysning: 

De den 28/2 2020 påberåbte fejl og mangler var 

1/ mangler ved opvarmningsforholdene 

2/ manglende efterlevelse vedrørende installation af pillefyr 

3/ vandvarmeren virker ikke optimalt 

4/ der mangler opvaskemaskine 

5/ fugtproblemer - formentlig forårsaget af indtrængende vand fra tage 

6/ defekte el og stikkontakter 

7/ begrænset brugsret til have og fold, trods aftale om råderet for lejer 

Lejekontrakten er indgået med ikrafttræden den 1/12 2016 og beskriver det lejede som boligareal 
på 153 m2 samt udhusbygninger/jordareal/fold. 

Af medfølgende faciliteter er afkrydset ved køleskab, opvaskemaskine, tørretumbler og emhætte. 

Lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelse, samt - i kontraktens § 11 - en rækker yderligere 
byrder. Disse byrder relaterer sig alle til indvendige forhold. 

I kontraktens § 11 er videre aftalt, at udlejer foranlediger og bekoster tilslutning af pillefyr. 

Nævnets overvejelser og afgørelse: 

Nævnet (Poul Erik Jensen, Martin Sørensen og Bent Pedersen) har færdigbehandlet sagen på 
nævnsmøde den 18/8 2020. 

Nævnet har besigtiget det lejede den 18/8 2020, en besigtigelse hvor alene lejer gav møde. 

Af de ovenfor påberåbte punkter 1/ - 7/ vurderer nævnet, at forholdene 3/ og 6/ henhører under de 
forpligtigelser lejer har påtaget sig. 

Herefter står tilbage 

1 / og 2/ - varmeforhold / pillefyr 

Her pålægges udlejer at bekoste installation af pillefyr, således at denne kan ibrugtages senest den 
1/11 2020. 

4/ - manglende opvaskemaskine 

Her pålægges udlejer at reparere den nuværende opvaskemaskine eller bekoste udskiftning, med 
seneste frist den 1/10 2020. 

Sekretariat: HoKo, att.: Huslejenævnet· Postboks 89, Kanalstræde 2, · 4300 Holbæk 



Her pålægges udlejer 

5/ - indtrængende vand fra tage 

Dette problem var umiddelbart løst. Men der var tydelige følgeskader omkring det nuværende fyr, 
hvilket nævnet forudsætter afhjulpet i forbindelse med installation af pillefyr. 

7/ - brugsret til have og fold 

Kontrakten ses ikke at indeholde indskrænkninger i lejers brugsret, hvorfor udlejer pålægges at 
give lejer uhindret adgang til hele det matrikulære areal, hvilket skal være sket senest den 1/10 
2020. 

Nævnets hjemmel til at pålægge udlejer udbedringer findes i lejelovens § 19, stk. 3, 1. pkt. 

Afgørelse: 

Nævnet afsiger, baseret på ovennævnte redegørelse, enstemmig afgørelse gående på 

at udlejer pålægges at installere pillefyr og udbedre følgeskader i fyrrummet (1/, 2/ og 5), med se
neste frist den 1 /11 2020 

at reparere eller udskifte opvaskemaskinen (4/), med seneste frist den 1/10 2020 

at give lejer uhindret adgang til hele det matrikulære areal, med seneste frist den 1/10 2020 

at konsekvenserne af manglende udlejerefterlevelse er beskrevet i vedhæftede bilag 

Klagevejledning: 

Denne afgørelse kan af hver af parterne, senest 4 uger efter modtagelsen, indbringes for boligret
ten, jf. boligreguleringslovens § 43, stk. 2. 

Boligrettens adresse er: Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk. 

Huslejenævnet kan ikke yde vejledning om indbringelse for boligretten. 

Bent Pedersen 
formand 

(sign.) 

Kendelsen er tilsendt: 

P. n. v.

I 

Mads Løvlund Vestergaard 
nævnssekretær 
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Huslejenævnsafgørelse 

Vedrørende: Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

Udlejer: 

Lejer: 

Sagens baggrund: 

Holboek 
Kommune 
Huslejenævnet 

Dato: 23-06-2020

sekretær Mads Løvlund Vester-

gaard 

Telefon 7236 2354 

E-mail: naevn@holb.dk 

Sagsnr. 20/9648 

Lejer v/ Lejernes Hus har den 28/2 2020 rettet henvendelse til nævnet for stillingtagen til 

a/ en række mangler 

b/ manglende vandregnskaber 

c/ betalinger for renovation 

d/ lejeniveauet 

Lejeaftalen er indgået med ikrafttræden den 1 /12 2016. 

Efter kontrakten betales pr. måned 8.000,00 kr. i leje, 100,00 kr. i a/c vandbidrag og 250,00 kr. i a/c 
renovation. 

Lejer har den indvendige vedligeholdelse. 

I kontraktens § 11 er lejer pålagt en række yderligere byrder. 

Det lejede udgør et boligareal på 153 m2. 

Dertil kommer råderetten over udbygningen af en betragtelig størrelse. 

Udlejer er partshørt og har via sin advokat redegjort for sine synspunkter. 

Nævnets overvejelser og afgørelse: 

Sekretariat: HoKo, att. Huslejenævnet, Postboks 89, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 
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Nævnet (Poul Erik Jensen, Martin Sørensen og Bent Pedersen) har færdigbehandlet sagen på 
nævnsmøde den 16/6 2020. 

Nævnet havde varslet besigtigelse den 16/6 2020. 

Udlejer gav ikke møde, men efter aftale med nævnet, mødte Emil Bergstrøm Hansen. 

Emil Bergstrøm Hansen oplyste, at han med overvejende sandsynlighed ville erhverve ejendom
men inden for få dage. 

Dette udsagn har nævnet ikke grundlag for at betvivle. 

al - mangler 

Nævnet formidlede herefter en aftale mellem lejer og Emil Bergstrøm Hansen om, at parterne fore
tog en fælles gennemgang for at drøfte afhjælpning af mangler. 

Nævnet valgte på dette grundlag ikke at gennemgå de indbragte forhold. 

Det skal oplyses, at såfremt Emil Bergstrøm Hansen alligevel ikke erhverver ejendommen, kan 
lejer rette fornyet - gebyrfri - henvendelse til nævnet. 

Bliver Emil Bergstrøm Hansen som forventet ny ejer, vil situationen være den, at såfremt der den 
1 /1 0 2020 er forhold, hvorom der ikke kan opnås enighed, kan lejer indbringe ny sag. 

bl - vandregnskaber 

Det anses godtgjort, at der ikke er aflagt vandregnskaber, men idet lejer kun betaler 100,00 kr. pr. 
måned a/c, har lejer givet forbrugt vand/vandafledning på mindst dette beløb. 

Efter omstændighederne vil nævnet derfor ikke overveje tilbagebetalinger til lejer. 

cl - betaling for renovation - 250,00 kr. pr. måned 

En sådan særskilt betaling er der ikke hjemmel til i boliglejeret, idet renovation skal være indeholdt i 
den betalte leje. 

Betalinger forud for den 28/2 2017 er ramt af forældelse, men betalinger efter denne dato skal re
funderes lejer. 

Lejer oplyste på mødet, at der er betalt sidste gang for januar måned 2020. 

Lejers tilbagebetalingskrav vil derfor være: 

2017 - 1/3- 31/12 = 10 X 250,00 kr. 
2018 - 12 x 250,00 kr. 
2019 - 12 X 260,00 kr. 
2020 - januar måned 
I alt 

Betaling bortfalder selvsagt fremadrettet. 

dl - lejens størrelse 

2.500,00 kr. 
3.000,00 k.r 
3.000,00 kr. 

250,00 kr. 
8.750,00 kr. 

Sekretariat: HoKo, att.: Huslejenævnet · Postboks 89, Kanalstræde 2, · 4300 Holbæk 



Lejen kan alene nedsættes fremadrettet, såfremt den nugældende leje væsentlig overstiger det 
lejedes værdi. 

Basere på de mange m2 lejer har til rådighed, både boligareal og erhvervsareal, vurderer nævnet 
situationen som værende den, at såfremt udlejer og lejer når frem til ikke uvæsentlige udlejertiltag, 
er væsentlighedskravet for at nedsætte lejen ikke til stede. 

Nævnet vil derfor ikke - som sagen nu tegner sig - nedsætte lejen. 

Nævnets hjemmel til at træffe afgørelse udledes af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1. 

Afgørelse: 

Nævnet afsiger, baseret på ovennævnte redegørelse, enstemmig afgørelse gående på 

at nævnet forudsætter der mellem lejer og den forventede nye ejer - Emil Bergstrøm Hansen -
opnås (for lejer) acceptable aftaler mht. forskellige genopretninger 

at nævnet ikke vil diktere refusion vedrørende a/c vand 

at udlejer vedrørende renovation er forpligtet til at afregne 8.750,00 kr. til lejer 

at nævnet - baseret på de trufne aftaler - ikke vurderer der er basis for at nedsætte den aftalte leje 

Klagevejledning: 

Denne afgørelse kan af hver af parterne, senest 4 uger efter modtagelsen, indbringes for boligret
ten, jf. boligreguleringslovens § 43, stk. 2. 

Boligrettens adresse er: Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk. 

Huslejenævnet kan ikke yde vejledning om indbringelse for boligretten. 

Bent Pedersen 
formand 

(sign.) 

Kendelsen er tilsendt: 

P. n. V.

I 

Mads Løvlund Vestergaard 
nævnssekretær 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Adelers Alle 187 

4532 Gislinge 

Rapport købt 20/10 2020 

Rapport færdig 20/1 o 2020 

--
=

-----

ERHVERVSSTYRELSEN 

Ove rb I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ................................................................. Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 
Matr.nr ............................................................................................. 28f Gislinge By, Gislinge 
Grundareal. ................................................ ......................................... ............. 9110 m 2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................ 0 19721 
Kommune: .................... .............................. .................... ............... ...... Holbæk Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Enhedens samlede areal: ......................................................................................... 153 m2 

Anvendelse: ..................................................................................... Fritliggende enfamiliehus 
Antal værelser: ..................................................................................... .................. ... 6 
Antal samlet fast ejendomme:.. . . . . . .. .. .. . .. . .... .. . . . .......................................................... 1 
Antal bygninger: .... ........................ .................................... ........................................ S 

Bygninger 
BBR-meddelelsen....................... . ..................................................................... Ja, se bilag 
Energimærkning ........................................................................................................... G 
Tilstandsrapport ......................................................................................................... Nej 
Elinstallationsrapport ................................................................................................... Nej 
Byggesag ................................................................................................................ Nej 
Byggeskadeforsikring .................................................................................................. Nej 
Olietanke ................................................................................................................. Nej 
Fredede bygninger ..................................................................................................... Nej 
Byggeskadefonden (BvB) .............................................................................................. Nej 

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ...................................................................................... 7.849 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................... Ja 
Ejendoms- og grundværdi. ................................................................................ 1.1 00.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse .......................................................................................... Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ....................................................................... Kontakt kommunen 
Huslejenævnssager ....................................................................................................... Ja 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente .....................................................................................•............•.............. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

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

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold ...................................................................... SOP: Nedsivning til sivedræn 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ...................................................... Nej 
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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ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 
Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 
Ejendommens adresse: .................................................................. Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

Matr.nr ............................................................................................. 28f Gislinge By, Gislinge 

Grundar eal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 l O m2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 019721 

Kommune: ............................................................................................... Holbæk Kommune 

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

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... 153 m' 

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

Antal værelser: .... ........................................................................................................ 6 

Antal samlet fast ejendomme: ............................................•.............................................. l 

Antal bygninger: ........................................................................................................... 5 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

Rapport-ID: Od0c592a-c8f 4-4c23-8db0-c1 d83fc81773 
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Dette afsnit indeholder alle svar i ejendorTlsrapporten. 
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Følgende bilag kan hentes: 
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Resume 

Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .............................. ................... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? ....... ............................................................... . G 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? .. 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Elinstallationsrapport 

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

Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?.. . ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? ....... ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ...... , .. , .................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ..................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Byggeskadefonden (BvB) 
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ............................................ 7.849 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .............................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? .... .............................................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................. 1.1 00.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ............................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed 
overtages af køberen? ....................................................................... Kontakt kommunen 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 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? ............ ... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?. .. .......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? ............. .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? ..... ..................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? ............... .................................. Landzone 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ... ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner ...... .................................. ........................................................ Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? .. ............................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ......... . . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Vej forsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreseNationen for Baltic Pipe? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? .................•...... S0P: Nedsivning til sivedræn 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... . Privat, alment vandforsyningsanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 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. 20. oktober 2020 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? .. 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

. ........................ Ja 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ............. . ............. ................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?.................. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ........................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ...................... ...... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? ......................................................... ............ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? ............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ................. . 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 
De faktiske forhold på arealet afgor, om det er besl.-yttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 

yderligere infonnation. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

... Nej 

Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ....................................................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 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. 20. oktober 2020 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? ... .............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? ........................ ............ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? ............ ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?........... . .................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? . ....................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. oktober 2020 
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Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ................................. 7.849 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. 20. oktober 2020 

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

Kommune ... .............................................................•••..•••••.••...••.... Holbæk Kommune 

Grundskyld .. ........................................... 7.848,78 kr. 

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

Grundskyld af værdi af stuehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . 0 kr. 

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

Dækningsafgift af forskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . 0 kr. 

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

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

Skat ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................•........................................... 7.848,78 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Indefrysning af grundskyldsstigning 

Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? ........................................ Ja

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

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

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

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

Oplysninger vedr. Indefrysning af grundskyldsstigning er indhentet d. 20. oktober 2020 

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ....................... 3.396, 16 kr 

Indefrysningsbeløbet er opgjort pr .................................................................. 09-12-2020 
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Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • .. .. . .. .. . . . l<ommunen 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................... 1.1 oo ooo, 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 2011-vurderingen 
med fastsat nedsættelse (rabat). 

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 20. oktober 2020 

Vurderingsår ................................................•......................•..•....................... 2019 

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

Ejendomsværdi ...........................................•••••.•..............•.•.........•..•...... 1.1 00.000 kr. 

Grundværdi ............................................................................................ 381.000 kr. 

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

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

Stuehusværdi. ....................................................................................... 1 .029.200 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

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

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

Forfalden gæld til kommunen 

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

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 e vt. køber. 

NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 
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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. 

EJENDOMSSl<A T 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. 20. oktober 
2020 

Er der forfalden gæld på ejendommen? . ................. Kan ikke opgøres automatisk. Kontakt kommunen 

Gældsposter vedrørende: 

Kontaktoplysninger 

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

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

Huslejenævnssager 

Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for 
ejendommen? .................................................................................................. Ja 

I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og 
udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til databasen Huslejenævn.dk. 
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 huslejens størrelse. 

Huslejenævn.dk fungerer på den måde, at de store nævn indberetter principielle afgørelser til 

offentliggørelse, mens alle nævn indberetter overordnet data om afgørelser til statistisk brug. 

Oplysninger vedr. Huslejenævnssager er indhentet d. 20. oktober 2020 

Sag: 

Løbenummer .............................................................................................. 154533 

Dato for indbringelse ................................................................................ 03-03-2020 

Dato for afgørelse ................................................................................... 23-06-2020 

Er sagen registreret på moderejendommen alene .......................................................... Nej 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . . Huslejenævnet i kommunen. 

Planer 
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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. 20. oktober 2020 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

Andel af matrikel dækket af zonen .. . ..................... 100 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner 

Kommuneplaner. .................................................. . 

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. 20. oktober 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017 

. .Ja 

Planens navn ................................................................................. Kommuneplan 2017 

Kommune .................................................................................................. Holbæk 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 12-09-2018 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 20-12-2018 

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

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . .. . . .. .. • . . . . . .. .. . . . . . . . . Kommunen 
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Kontaktoplysninger - forklaring ..........•................. Kontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplan: Plan- og udviklingsstrategi 

Planens navn ......................................................•••................. Plan- og udviklingsstrategi 

Plannummer ....................................................................... Kommuneplanstrategi Holbæk 

Kommune ................••••.......................................•...................................... Holbæk 

Planstatus ................•••••...............................................................••••........ Vedtaget 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 21-04-201 6 

Dato for ikrafttrædelse af plan..................................................................... 04-05-2016 

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

Matr.nr. 2Bf Gislinge By, Gislinge 

Kommuneplan: Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab - Nyt 
byudviklingsområde i Holbæk Vest 

Planens navn .... Tillæg 
til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab - Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest 

Plannummer.......................................... . . . . . . . . . . . . . . ....................... Tillæg til Planstrategi 

Kommune .................................................................................................. Holbæk 

Planstatus ............................•••••............••••............................................... Vedtaget 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 11-10-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 11-l0-2017 

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

Matr.nr. 2Bf Gislinge By, Gislinge 

Kommuneplan: Planstrategi 2019 

Planens navn ................................................................................... Planstrategi 2019 

Plannummer............................................................................................ 1 8/40999 

Kommune .......................................................••.••.......................•.............. Holbæk 
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Planstatus .................. ..................•••.••...........................•••.•...........••........ Vedtaget 

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

Dato for vedtagelse af plan ..................•.•...••••••...... .................................... 19-06-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ..........•••......................................................... 27-06-2019 

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

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. l<ommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 

Spildevandsplaner 

Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? ....................................... Ja 

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i 
fremtiden. 
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 

aktuelle afløbsforhold på ejendommen. 

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 20. oktober 2020 
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Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? .... ..................••............ Nej 

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 20. oktober 
2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 20. oktober 
2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

Renseklasse 

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

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 20. oktober 2020 

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

Spildevandsplan: - 0 

Renseklassekode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 0 

Renseklasse .....................................................••••••................ Reduktion af organisk stof 

Kode for område med renseklasseopland ................... ............................................... 2.2 

Matr.nr. 2Bf Gislinge By, Gislinge 

Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l 00 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Spildevand og drikkevand 
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Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ......... . 
SOP: Nedsivning til sivedræn 

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. 
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:/lki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 20. oktober 2020 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 
Afløbsforhold .............. . ................................... SOP: Nedsivning til sivedræn 

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. 20. oktober 2020 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 
Vandforsyning ................................. ............................. Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige 

drikkevandsbehov skal kunne dækkes 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 
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en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse 
udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 20. oktober 2020 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .................................. l<ommunen 

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. 20. oktober 2020 

Matr.nr. 28f Gislinge By, Gislinge 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . • • • • • • . . . . . Landbrugsstyrelsen 
Kontaktoplysninger - forklaring .......••..•••••............ Landbrugsstyrelsen Kunder & Produktion Jordfordeling & 

Landbrugs lov 
Telefonnummer ............................................ 33 95 80 00 
Emailadresse .............................................. landbrugsloven@lbst.dk 
www adresse ............................................. http://lbst.dk/ 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles etter 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

• Ettersynsrapport

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

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

BBR-rneddelelsen 
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. 

Tilstands rapport 
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. Kortet viser med farvemarkering de veje, som 

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status 

for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

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 
l<ommunalbestyrelsen 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 (\/1) og/eller vidensniveau 2 (\/2) 

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 
Beskyt1et natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 

er beliggende indenfor et område med beskyt1et natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af 

arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyt1elsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyt1elsesområder 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. 

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m f ra 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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ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER 

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til 

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. 

Med venlig hilsen 

Michael Nørnberg Larsen 

EBAS, Energi-og Bygningsrådgivning A/S 

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup 
www.ebas.dk 
kaem@ebas.dk 
tlf. 70208686 

Mulighederne for Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

Varmeanlæg 

KEDLER 
Ejendommen opvarmes med olie. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en 
gammel dårligt isoleret solokedel med nyere oliebrænder. Der er stort tab i kedlen og 
oliebrænderen. Der er monteret ældre pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret 
varmvandsbeholder i kedlen. 

FORBEDRING 
Der installeres ny kondenserende oliekedel. Ved udskiftning til kondenserende kedel 
opnås den højeste besparelse, da denne har energimærke A. Kondenserende kedler 
er dog samtidig ca. 50 % dyrere end traditionelle kedler, så hvad der er mest 
økonomisk fordelagtig i den pågældende situation bør vurderes nøjere. Det mest 
afgørende for valget er driftsforholdene, herunder brugsmønster, driftstemperaturer 
og radiatorkapacitet. Ved et overdimensioneret radiatoranlæg, hvilket typisk er 
tilfældet hvor der er foretaget energimæssige forbedringer af klimaskærmen, vil det 
typisk være optimal at skifte til en kondenserende oliekedel. 

Varmeanlæg 

VARMEPUMPER 
Der er ingen varmepumpe i bygningen. 

FORBEDRING 

Der monteres ny varmepumpe til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen 
luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en 
indedel. Indedelen opstilles i stuen. 

Energimærkningsnummer 310023389 

Investering 

40.000 kr. 

Investering 

15.000 kr. 

Årlig 
besparelse 

13.200 kr. 
3,07 ton C02 

Årlig 
besparelse 

3.500 kr. 
0,75 ton C02 
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Tag og loft 

LOFT 

Skråvægge i tagetagen er isoleret med 1 00 mm mineraluld. 

FORBEDRING 

Isolering af skråvægge til i alt 300 mm isolering. Evt. udskiftning af taget , anden 
renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af 
utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. 

Energimærkningsnummer 310023389 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

Investering 

17.7 00kr. 

Årlig 
besparelse 

1.400 kr. 
0,31 ton C02 
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ENERGIMÆRKET 

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN 
Energimærkning af bygninger har to formål: 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når
en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at
gennemføre - hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af 
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug 
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. 

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet - i modsætning 
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som 
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt 
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet -
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. 

E R G ! 
STYRELSEN 

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE 
Bygninger, der opfylder energirammen i 
bygningsreglementet for 2010 (BR101, har 
energimærke A 1 eller A2. A 1 repræsenterer 
bygningsreglementets krav til 
lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer 
bygninger der opfylder bygningsreglements 
almindelige krav til energirammen. 

På energimærkningsskalaen vises 
bygningens energimærke. 

Beregnet varmeforbrug pr. år: 
4.184,2 Liter fyringsgasolie 
48.243 kr. 
11,24 ton C02 udledning 

Energimærkningsnummer 310023389 

Nuværende 

..... 

r!rll BIIB 
.... 

Nye bygninger 
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BYGNINGEN 

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de 
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, 
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner 
og i C02-udledningen, som forslaget vil medføre. 

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen 
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis 
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. 

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet 
BR 10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller 
byg ni ngskom po ne nter. 

Tag og loft 

LOFT 
Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. 

FORBEDRING 

Isolering af skråvægge til i alt 300 mm isolering. Evt. udskiftning af taget, anden 
renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af 
utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. 

LOFT 
Lodrette skunkvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. 

FORBEDRING 

Isolering af lodrette skunkvægge til i alt 300 mm. Overslagsprisen omfatter alene 
isoleringsarbejdet. 

LOFT 

Hanebåndsloft (spidsloftl er isoleret med 100 mm mineraluld. 

FORBEDRING 

Isolering af hanebåndsloft til i alt 300 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det 
undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. 
udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte 
overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro 
eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. 

Energimærkningsnummer 310023389 

Investering 

17.700 kr. 

9.300 kr. 

7.500 kr. 

Årlig 
besparelse 

1.400 kr. 
0,31 ton C02 

800 kr. 
0,16 ton C02 

600 kr. 
0,13 ton C02 
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LOFT 
Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. 

FORBEDRING 

Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 300 mm. Inden Isolering af loft 
igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er 
tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder 
skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af 
eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tag rummet skal også tillægges 
overslagsprisen. 

Ydervægge 

MASSIVE YDERVÆGGE 

Ydervægge består af dels af bindingsværk dels af betonvægge. Væggene er de fleste 
steder isoleret med 50 mm isolering jvf sælger. 

FORBEDRING 

Montering af indvendig isoleringsvæg på Ydermure til i alt 200 mm isolering, effektiv 
dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og 
bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt 
foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den 
udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en 
pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt 
udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk 
bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og 
husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere 
indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. 
Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet 
igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i 
bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere 
energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste 
kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt 
som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt 
dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret 
på den udvendige løsning. 

Energimærkningsnummer 310023389 

38.700 kr. 

Investering 

210.000 kr. 

2.900 kr. 
0,68 ton C02 

Årlig 
besparelse 

10.000 kr. 
2,31 ton C02 
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Vinduer, døre ovenlys mv. 

VINDUER 

Vinduer og døre er monteret med tolags termorude. 

FORBEDRING 

Vinduer og døre udskiftes til nye vinduer og døre monteret med trelags energiruder, 

varm kant og kryptongas. 

Gulve 

TERRÆN DÆK 

Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er jvf sælger isoleret med 50 mm 

letklinker under betonen. 

KRYBEKÆLDER 

Gulv mod vest består af bjælke lag med jvf sælger 100 mm mineraluld mellem 

bjælker. Gulve er udført i træ. 

Ventilation 

VENTILATION 

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. 

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og 

døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. 

Energimærkningsnummer 310023389 

Investering 

103.700 kr. 

Investering 

Investering 

Årlig 

besparelse 

4.700 kr. 

1,09 ton C02 

Årlig 

besparelse 

Årlig 

besparelse 
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VARMEANLÆG 

Varmeanlæg 

KEDLER 

Ejendommen opvarmes med olie. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en 
gammel dårligt isoleret solokedel med nyere oliebrænder. Der er stort tab i kedlen og 
oliebrænderen. Der er monteret ældre pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret 
varmvandsbeholder i kedlen. 

FORBEDRING 

Der installeres ny kondenserende oliekedel. Ved udskiftning til kondenserende kedel 
opnås den højeste besparelse, da denne har energimærke A. Kondenserende kedler 
er dog samtidig ca. 50 % dyrere end traditionelle kedler, så hvad der er mest 
økonomisk fordelagtig i den pågældende situation bør vurderes nøjere. Det mest 
afgørende for valget er driftsforholdene, herunder brugsmønster, driftstemperaturer 
og radiatorkapacitet. Ved et overdimensioneret radiatoranlæg, hvilket typisk er 
tilfældet hvor der er foretaget energimæssige forbedringer af klimaskærmen, vil det 
typisk være optimal at skifte til en kondenserende oliekedel. 

OVNE 

Der er supplerende varmeforsyning i form af ældre brændeovn. Brændeovnen er 
placeret i stuen. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til 
Energistyrelsens beregningsregler. 

VARMEPUMPER 

Der er ingen varmepumpe i bygningen. 

FORBEDRING 

Der monteres ny varmepumpe til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen 
luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en 
indedel. Indedelen opstilles i stuen. 

Varmefordeling 

VARMEFORDELING 

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. 

Energimærkningsnummer 310023389 

Investering 

40.000 kr. 

15.000 kr. 

Investering 

Årlig 
besparelse 

13.200 kr. 
3,07 ton C02 

3.500 kr. 
0,75 ton C02 

Årlig 
besparelse 
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VARMEFORDELINGSPUMPER 

På varmefordelingsanlægget er monteret to pumper med trinregulering med en 

effekt på 60 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 

FORBEDRING 

Montering af nye automatiske modulerende cirkulationspumper på 

varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med 

lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. 

AUTOMATIK 

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af 

korrekt rumtemperatur. 

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til 

varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke 

ventiler. 

Energimærkningsnummer 310023389 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

9.000 kr. 1.000 kr. 

0,26 ton C02 

9 



VARMTVAND 

Varmt vand 

VARMT VAND 

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m2 opvarmet 
boligareal pr. år. 
Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type 
Ca bi net. 

VARMTVANDSBEHOLDER 

Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. 

FORBEDRING 

Montering af solfanger på taget som vakumrør IPiperørl med 1 lag dækglas. 
Solvarmebeholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog 
minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i 
kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med 
pumpeenhed. 

Energimærkningsnummer 310023389 

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT 

Investering 

45.100 kr. 

Årlig 
besparelse 

4.200 kr. 
0,95 ton CO2 

10 
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EL 

El 

SOLCELLER 

Der er ingen solceller på bygningen. 

FORBEDRING VED RENOVERING 

Der anbefales en installation af et 10 kvm solcelleanlæg på tag , der vender 
tilnærmelsesvist mod syd. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i 
sammenhæng med reparation eller udskiftning af tag belægningen. 
Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solceller, og det forudsættes at 40% 
af den producerede strøm benyttes direkte. 
Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-priserne vil 
stige i fremtiden. 

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER 

Investering 
Årlig 

besparelse 

1.700 kr. 
0,47 ton CO2 

Boligen er opført i 1927 og har gennemgået flere om- og tilbygninger. Boligen er sparsomt efterisoleret 
og der kan derfor udføres nogle gode energiøkonomiske rentable forbedringer. 
Opmåling er foretaget på steder og der er ikke foretaget boreprøver. 

Energimærkningsnummer 310023389 11 
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG 

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være 

rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i 

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. 

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og

besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.

Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved 

nedsættelsen af energiregningen. 

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være 

anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, 
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. 

Priser er inkl. moms. 

Årlig besparelse 
Emne Forslag Investering i energienheder Årlig besparelse 

Bygning 

Loft Isolering af skråvægge til i alt 300 17. 700 kr. 114,9 liter 1.400 kr. 
mm. fyringsgasolie 

6 kWh el 

Loft Isolering af lodret skunk til i alt 9.300 kr. 60,4 liter 800 kr. 
300 mm. fyringsgasolie 

3 kWh el 

Loft Isolering af hanebåndsloft til i alt 7 .500 kr. 48,5 liter 600 kr. 
300 mm. fyringsgasolie 

2 kWh el 

Loft Isolering af loft mod uopvarmet 38.700 kr. 248,5 liter 2.900 kr. 
tagrum til i alt 300 mm. fyringsgasolie 

12 kWh el 

Massive Efterisolering af ydervægge til i 210.000 kr. 850,5 liter 10.000 kr. 
ydervægge alt 200 mm fyringsgasolie 

43 kWh el 

Vinduer Udskiftning af vindue til trelags 103.700 kr. 400,0 liter 4.700 kr. 
energirude fyringsgasolie 

20 kWh el 

Energimærkningsnummer 310023389 12 
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Varmeanlæg 

Kedler Udskiftning til 20 kW 40.000 kr. 1.119,8 liter 13.200 kr. 

kondenserende oliekedel fyringsgasolie 

(Energimærke Al 
100 kWh el 

Varmepumper Installation af nyt 15.000 kr. 422,8 liter 3.500 kr. 

luftvarmeanlæg, (luft/luft). 2,3 kW fyringsgasolie 

som type IVT Nordic 12 FR-N 
-588 kWh el

Varmefordelings Montering af ny 9.000 kr. 393 kWh el 1.000 kr. 
pumper cirkulationspumpe på 

varmeanlæg 

Varmt og koldt vand 

Varmtvandsbeho Montering af solfanger, vakumrør 45.100 kr. 378,2 liter 4.200 kr. 

lder til brugsvand fyringsgasolie 

-96 kWh el

Energimærkningsnummer 310023389 13 
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER 

REPARATIONER 

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de 

komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at 

overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, 
der alligevel skal udskiftes. 

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, 
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. 

Priser er inkl. moms 

Emne 

El 

Solceller 

Forslag 

Solcelleanlæg 10 kvm -1,5 kWp 

Energimærkningsnummer 310023389 

Årlig besparelse 

i energienheder 

707 kWh el 

Årlig besparelse 

1.700 kr. 
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BAGGRUNDSINFORMATION 

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER 
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske 
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne 
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse. 

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG 
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske 
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne 
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse. 

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG 
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske 
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne 
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse. 

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER 
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: 

Varme .............................................................................. 11,53 kr. pr. Liter fyringsgasolie 
El ..................................................................................... 2,39 kr. pr. kWh 
Vand ................................................................................. 35,00 kr. pr. m3 

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet. 

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER 
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før 
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør 
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. 

Energimærkningsnummer 310023389 15 
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BAGGRUNDSINFORMATION 

BYGNINGSBESKRIVELSE 

Hovedbygning 

Adresse ........................................................................... Adelers Alle 187 
BBR nr ............................................................................. 316-19721-1 
Bygningens anvendelse .................................................. Fritliggende enfamilieshus [1201 
Opførelses år ................................................................... 1827 
År for væsentlig renovering ............................................ 1 kke relevant 
Varmeforsyning ............................................................... Kedel 
Supplerende varme ......................................................... Brændeovn 
Boligareal i følge BBR .................................................... 153 m2 

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m2 

Boligareal opvarmet ....................................................... 153 m2 

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m2 

Opvarmet areal i alt ........................................................ 153 m2 

Heraf tagetage opvarmet.. .............................................. 32 m2 

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m2 

Uopvarmet kælderetage ................................................. 0 m2 

Energimærke .................................................................. G 

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN 

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk 

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER 

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte 
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan 
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, 
råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være 
behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. 

FIRMA 

Energim·ærkningsrapporten er udarbejdet af: 

EBAS, Energi-og Bygningsrådgivning A/S 

Lautrupvang 2. 2750 Ballerup 
www.ebas.dk 
kaem@ebas.dk 
tlf. 70208686 

Ved energikonsulent 
Michael Nørnberg Larsen 

Energimærkningsnummer 310023389 16 
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KLAGEMULIGHEDER 

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende 

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der 

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter 

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det 

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog 

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er 

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede 

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. 
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. 

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af 
sagen. 

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en 

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, 
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede 
bygninger eller lejligheder. 

Reglerne fremgår af§§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012. 

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om 
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra 

andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage 
samkøring af registre i kontroløjemed. 

Energistyrelsens adresse er: 

Energistyrelsen 
Amaliegade 44 

1256 København K 

E-mail: ens@ens.dk

Energimærkningsnummer 310023389 17 



Energimærke 
for Adelers Alle 187 

4532 Gislinge 

T 

1111m 

<Cb 

EN�RGI 
STYRELSEN 

Gyldig fra den 4. februar 2013 til den 4. februar 2020 

Energimærkningsnummer 310023389 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 28f, Gislinge By, Gislinge 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 20. oktober 2020. 
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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. 



Danmarks Miljefportal 
Data om miljøet i Danmark Den 20-10-2020, kl. 08:17 

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

landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. 

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

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

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

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

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

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Gislinge By 

28f 

Region Sjælland 

Holbæk 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 Sjælland 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 

lll FO Nuanceret 

[il] Fl Nuanceret 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening. V1 

Lokaliseret (uafklaret) 

� Påbud - Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

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

b64b4bc2-4bfa-4 725-b50e-01 cdf053963f 
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Danmarks Miljefportal 
Data om miljøet i Danmark 

Kontaktoplysninger 

Adresse 

Mail 

Alleen 15, 4180 Sorø 

jordforure ni ng@reg i onsjaelland .dk 

www. regi o nsjaelland .dk/Mi ljo/jordforureni ng 

D en 20-10-2020, kl. 08:17 

Web 

Bemærkning Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside 

"Jordforurening" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under 

sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal 

når der er truffet en afgørelse for lokaliteten 

Holbæk Kommune � 

Adresse 

Mail 

Web 

Kanalstræde 2 I 4300 Holbæk 

post@holb.dk 

http://www. holba e knettet.d k/si te .aspx? 

MenulD =18&Langref=1 &Area=&toplD =&Article ID =14033&expand ID =2238&modulelD = 

Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes 

at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at 

data ikke er opdateret. 

Danmarks Miljøportal, Nyro psgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljøportal 
Data om miljøet i Danmark Den 20-10-2020, kl. 08:17 

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/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

Igangværende påbud - JFL 
Areal, hvor kommunen har meddelt et påbud efter jordforureningsloven. Det kan være enten et aktivt påbud eller et påbud, hvor 

der alene er længerevarende vilkår (f. eks. belægning eller monitering). Når et påbud er helt opfyldt, oplyses det ikke i 

jordforureningsattesten. Kommunen skal oplyse om påbud efter jordforureningsloven jf. reglerne i Bekendtgørelse om 

indberetning og registrering 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. 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Holbæk Kommune 
Vækst og Bæredygtighed 

Afsender 
Holbæk Kommune , Vækst og Bæredygtighed 
Kanalstræde 2 , 4300 Holbæk 

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

Kommune nr.: 

316 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

19721 20-10-2020 

2384042 

Ejendommens beliggenhed: 

Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014), 4532 Gislinge 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen vaekstagbaeredygtighed@holb dk eller telefonnr 72 36 36 36 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Afløbsforhold: SOP: Nedsivning til sivedræn 

Udledningstilladelse: Ikke oplyst 

Matrikelnr. Ejerlav 

28f GISLINGE BY, GISLINGE 

Ejendom 

BFE-nr.: 2384042 

Ejerforhold: 1 O 

Kommunalt ejendoms nr.: 19721 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: 28f 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Landsejerlavsnavn: GISLINGE BY, GISLINGE 

Opførelsesår: 1827 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: O 

Antal boliger med køkken: 1 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Bindingsværk 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 121 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 

terræn 

Heraf indbygget garage 

Heraf indbygget carport 

Heraf indbygget udhus 

Heraf indbygget udestue 

Overdækket areal 

0 Heraf udvendig efterisolering 

Samlet kælderareal 

0 Dyb kælder 

O Areal af indbygget garage i kælder 

0 Samlet tagetageareal 

0 Heraf udny1tet tagetage 

O Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr 

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

m2 

121 

Kommunenr.: 
0316 

0 

0 

0 

0 

85 

32 

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.: Udskriflsdato: 
19721 20-10-2020 

m2 

153 
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Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 

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: 6 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Energioplysninger 

Energiforsyning: 400 V el fra værk 

Bygningsnr.: 2 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

153 m2 

0 m2 

153 m2 

0m2 

0m2 

0 m2 

0 m2 

o m2

0 m2

Anden bygning til landbrug, industri etc. (Bygningens anvendelse 290) 

Matrikelnr.: 28f 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Betontagsten 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 218 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 

terræn 

0 Heraf udvendig efterisolering 

Samlet kælderareal 

0 Dyb kælder 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Landsejerlavsnavn: GISLINGE BY, GISLINGE 

Opførelsesår: 1929 

Antal boliger med køkken: O 

m2 Arealanvendelse 

218 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal Heraf indbygget garage 

Heraf indbygget carport 

Heraf indbygget udhus 

Heraf indbygget udestue 

Overdækket areal 

0 Areal af indbygget garage i kælder 0 Bygningens adgangsareal 

O Samlet tagetageareal 

O 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 

LADE VOGNPORT 

Bygningsnr.: 3 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

0 Øvrige arealer 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

0 

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign (Bygningens anvendelse 210) 

Matrikelnr.: 28f Landsejerlavsnavn: GISLINGE BY, GISLINGE 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: O 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Bindingsværk 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 132 Samlet bygningsareal 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

Opførelsesår: 1877 

Antal boliger med køkken: O 

m2 Arealanvendelse 

132 Samlet boligareal 

Kommunenr.: 
0316 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
19721 20-10-2020 

m2 

0 

0 

218 

0 

0 

0 

m2 

0 
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Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 

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) 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

STALD REDSKABSRUM 

Bygningsnr.: 4 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

0 Bygningens adgangsareal 

0 Øvrige arealer 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

0 

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign (Bygningens anvendelse 210) 

Matrikelnr.: 28f Landsejerlavsnavn: GISLINGE BY, GISLINGE 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1877 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Antal boliger med køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Bindingsværk 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 60 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 

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) 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

SVINEHUS 

Bygningsnr.: 5 

Adresse: Adelers Alle 187 (vejkode: 14), 4532 Gislinge 

m2 

60 

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 

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign (Bygningens anvendelse 210) 

Matrikelnr.: 28f Landsejerlavsnavn: GISLINGE BY, GISLINGE 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1952 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: O 

Antal boliger med køkken: O 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Metal 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 30 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Heraf indbygget carport 0 Areal af indbygget garage i kælder 

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

m2 

Kommunenr.: 
0316 

30 

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: 
19721 20-10-2020 

0 

132 

0 

0 

0 

1 

m2 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

m2 

0 

0 

30 
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Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation 

Bemærkninger for bygning 

HØNSEHUS VASKEHUS 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

Kommunenr.: 
0316 

0 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
19721 20-10-2020 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. 

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

Kommunenr.: 
0316 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
19721 20-10-2020 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikel numre, vej litra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 

hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på 

https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

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

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

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

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

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Adelers Alle 187 (Vejkode: 0014),4532 Gislinge 

Kommunenr.: 
0316 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
19721 20-10-2020 
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Din pligt som ejer 

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

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

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

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

Grund 
Grunden er normalt del 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 



Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse 

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/hvordanfaarieqbbr 

Køkken, toilet og afløb 

Toiletforhold 
Antal vandsky11ende 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 

Materialer 

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 e t 
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brændeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
Ingen varmeinstallationer. 
Blandet (kræver specifikation på 
enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
Elektricitet. 
Gasværksgas. 
Flydende brændsel (olie, 
petroleum, flaskegas). 
Fast brændsel (kul, brænde mm.) 
Halm. 
Naturgas. 
Andet. 

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

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. 
Somme r -/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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TELEFONTID: MANDAG-FREDAG 8-13 
TELEFON: 72 36 36 36 

MAIL: DIGITAL POST VIA BORGER.DK ELLER 
VIRK.DK (VIRKSOMHEDER) 
YDERLIGERE INFORMATION OM KOMMUNEN KAN 

------------------------ FINDES PÅ WWW.HOLBAEK.DK 
Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Adelers Alle 187 

Matrikelbetegnelse: 

GISLINGE BY, GISLINGE 28f 

Ejendomsværdi 

1.100.000 

Fradrag i grundværdi for forbedringer 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

23/04-2020 29189447 
Debitornummer. 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurderingsår 

9110 2018 (01/10-2018) 

Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

381.000 312.800 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 
Specifikation 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
25,092 : 312800 01/01-31/12 

Indefrosset grundskyld 

************** BEMÆRK **************** 

Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalings
servi�e, udsendes indbetalingskort 
ultimo januar og juli måned 
*************************************** 

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld 

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 

05/02-2020 
05/08-2020 

!ALT

Ratebeløb 

3163,51 
3163,49 

Beløb 

7848,78 

-1521,78

6327,00 

Fakturadato 

01/02-2020 
01/08-2020 

Side 01 af 01 

Heraf moms 

0,00 

Moms beløb 

0,00 
0,00 

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. 



Skatteår 2020. 

Ejendomsskatten for 2020 opkræves i 2 rater. 

1. rate dækker perioden 1/1 - 30/6 og har forfaldsdato 1. februar 2020 - sidste rettidige

indbetalingsdato 5. februar 2020.

2. rate dækker perioden 1/7 - 31/12 og har forfaldsdato 1. august 2020 - sidste rettidige

indbetalingsdato 5. august 2020.

Har du ikke modtaget opkrævning senest den 1. februar/1. august 2020, skal du kontakte 

Ejendomsskattekontoret på telefon 72 36 36 36. 

Forbrugsafgifter (vand, vandafledning, renovation m.v.) opkræves selvstændigt fra FORS 

A/S. Tlf. 70 20 20 66. 

Betalingsservice afmeldes automatisk, når ejerskiftet bliver tinglyst. 

Du kan selv trække en kopi af din ejendomsskattebillet via borger.dk 

Betaling og tilmelding til BetalingService kan ske via Mit Betalingsoverblik - link kan findes på 

Holbaek.dk eller Borger.dk 

Ved for sen indbetaling beregnes der morarenter. I 2019 var renten 0,4 % pr. 

påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. 

Der skal betales et gebyr på kr. 250,- pr. rykkerskrivelse. Betales der ikke ved 

rykkerskrivelse, vil ejendomsskatten blive inddrevet med omkostninger i form af 

rykkergebyrer, retsafgifter og eventuelle sagsomkostninger til advokat. 

Ikke betalte morarenter og gebyrer kan blive opkrævet sammen med næste rate 

ejendomsskat. 

Restancer på ejendomsskat samt ikke betalte morarenter og rykkergebyrer registreres i 

GÆLDSSTYRELSEN med henblik på evt. modregning i overskydende skat eller andre 

tilgodehavender fra stat/kommune, og vil først blive slettet, når beløbene er betalt. 

Lån til betaling af stigning i grundskyld (lndefrysningslån) 

• Der er tale om en låneordning, som ikke kan fravælges for årene 2018-2020.
• Fra 2021 kommer der en permanent ordning, der er valgfri.
• Det er alle boligejere, som betaler Ejendomsværdiskat, der er omfattet af ordningen.
• For at kunne få indefrosset et beløb, skal indefrysningsbeløbet overstige 200 kr. pr. ejer.
• Der beregnes ikke renter af indefrysningslånet.
• Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige

indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.
• Hvis ejendommen overdrages mellem ægtefæller, overtager en ægtefælle automatisk den

anden ægtefælles indefrosne beløb.
• Ved salg af ejendommen forfalder indefrysningslånet til betaling.

KM□ OGCG3162 14. udg. 11. 2019 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Susanne Lone Jensen <suloj@holb.dk> 

21. oktober 2020 08:52

Maria Nilsson

Tvangsauktion over Adelers Alle 187, 4532 Gislinge - sags nr. 4532

signaturbevis.txt

Hermed opgørelse over skyldig ejendomsskat for ejendommen Adelers Alle 187: 

2. rate ejendomsskat

Rykkergebyrer

Renter pr. 9.12 .. 2020

Underretningsgebyr

Retsafgift

I alt

3.163,49 kr. 

500,00 kr. 

63,25 kr. 

450,00 kr. 

310,00 kr. 

4.486,74 kr. 

Vi har den 14.10.2020 foretaget udlæg i ejendommen for restancen. Sagen vil blive fremsendt til vores advokat, 

Selandia Advokater efter 28.10.2020. 

Der er indefrysningslån på i alt 3.396,16 kr. i ejendommen for 2018 - 2020. 

Der kan ske afregning til Sparekassen Sjælland reg.nr. 0520 konto 0000287927 med henvisning til 0560001972103. 

Med venlig hilsen 

Susanne Jensen 

Sagsbehandler, Opkrævning 

Telefon:72 36 21 10 

E-mail: suloj@holb.dk

Holbæk Kommune 

Kultur Fritid og Borgerservice 

Borgerservice 

Jernbanevej 6 

4300 Holbæk 

www.holbaek.dk 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 9. december 2020 kl. 09:30 

ved Retten i Holbæk. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle fortrinsberettiget krav på ejendommen pr. ovennævnte dato og 

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistnt 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt O1s Gade 4-6 

DK-4000 Roskilde 

CVR: 37921599 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Fors <fors@fors.dk> 

22. oktober 2020 10:05

Maria Nilsson

RE: Tvangsauktion over Adelers Alle 187, 4532 Gislinge - sags nr. 4532 #3556

Adelers Alle 187 4532 Gislinge.ods; signaturbevis.txt

Anmeldelse af fortrinsberettigede forbrugsafgifter pr. 09.12.20 kr. 626,14. 

Opgørelse vedhæftet. 

Beløbet kan indsættes på vores reg. nr. 0520 konto 462694 med henvisning til adressen. 

Venlig hilsen 

Anette Klarskov 

� fffoktiv for�yning, 
� tilfordig 

Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk 

Omstilling: 70 20 20 66 

fors@fors.dk 

fors.dk 

facebook.com/fors2016 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 21. oktober 2020 07:50 

Til: '"Gældsstyrelsen - Tvangssalgfortrin'", "Fors", '"postopkr@holb.dk"' 

Emne: Tvangsauktion over Adelers Alle 187, 4532 Gislinge - sags nr. 4532 #3556 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 9. december 2020 kl. 09:30 

ved Retten i Holbæk. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle fortrinsberettiget krav på ejendommen pr. ovennævnte dato og 

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistnt 

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 

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 



Kunde: 007 0007 975, 190966-****, Helle Sys Ejbjerg Bjerg, Adelers Alle 187 #1, 4532 Gislinge 

I l :, (• l • .. t I 

Fors Administration Drift A/S 3,95

Fors Gebyr-selskab 100 

P-selskab Fors Affald Holbæk A/C 357,75 

P-selskab Fors Holbæk Rottebek A/C 16,99 

P-selskab Fors Holbæk Skorstensf A/C 147,45 

626,14 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej Maria 

Sanne Breinholdt Clausen <Sanne.Clausen@gaeldst.dk> 

22. oktober 2020 13:41

Maria Nilsson

SV: Sags nr. 15842

Vedr. ejendommen beliggende Ad lers Alle 187, 4532 Gislinge. 

Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen gæld vedr. fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på ovennævnte ejendom. 

Der henvises til kommune og forsyningsselskaber for oplysninger om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, der 

ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Venlig hilsen 

Sanne Breinholdt Clausen 

Kontorelev 

MID CVR 2 

+45 72 37 09 09

Sanne.Clausen@gaeldst.dk

,c;m GÆLDS 
TYRELSEN 

Gældsstyrelsen 

Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart 

www.gaeldst.dk 

Sådan behandler vi persondata 

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 20. oktober 2020 08:17 

Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin 

Emne: Tvangsauktion over Ad lers Alle 187, 4532 Gislinge - sags nr. 15842 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 9. december 2020 kl. 09:30 

ved Retten i Holbæk. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle fortrinsberettiget krav på ejendommen pr. ovennævnte dato og 

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 



Maria Nilsson 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

TJMP <tjmpolicepost@tryg.dk> 
29. oktober 2020 13:00

Maria Nilsson
RE: Forespørgsel til tvangsauktion - sags nr. 15842
sig natu rbevis.txt

Vedr. Adelers Alle 189, 4532 Gislinge 

Police nr. 705 185556 

Jeg kan oplyse, at forsikringen på huset er betalt til 1.1.2021. 

Venlig hilsen 
Lone lbæk 

Økonomi 

Telefon: 44 20 28 48 

Bl Forsikrin< 

·cæ1æ:::>sikring I Ramsingsvej 28 A I 2500 Valby I Besøg os på tjm-forsikring.dk

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er rette modtager, skal du venligst informere 
afsenderen og slette mailen. 

På tjm-forsikring.dk/personoplysninger, kan du se hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson 
Sendt: 28. oktober 2020 14:29 

Til: TJMP 

Emne: Forespørgsel til tvangsauktion - sags nr. 15842 

EJENDOMMEN ADELERS ALLE 187, 4532 GISLINGE 

EJER AF EJENDOMMEN HELLE SYS BJERG OG KURT THOMAS BJERG 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 09-12-20, kl. 09:30 ved 

Retten i Holbæk. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle krav udelukkende vedrørende den lovpligtige brandforsikring på 

ejendommen pr. ovennævnte dato og fremsende hertil snarest. 



BuuslMark 
a cl v o k a t f' i r .Hl a 

FORTRINSBERETTIGET KRAV. 

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommunen, forsy

ningsselskab og SKAT. 

Det i salgsopstillingen oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og SKAT er vanskeligt at 

afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af 

kravet kan være overgivet til SKAT til inddrivelse. 

Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i SKATs opgørelse, ligesom der skal tages højde for 

renteberegning og gebyrer, som både SKAT og kommunen/forsyningsselskab beregner sig, samt re

stancer, der løbende overgives til SKAT til inddrivelse. 

Kommunens, forsyningsselskabs og SKATs fremgangsmåde indebærer at en auktionskøber er nødsa

get til efter auktionen, at rette henvendelse til både SKAT, forsyningsselskab og kommunen, for at få 

oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling af de fortrinsberetti

get krav. 

www.buusmark.dk 
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BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 

4000 Roskilde 

Auktionsopgørelse 

Ejendomsoplysninger 

Matrikelbetegnelse samlet 28F Gislinge By, Gislinge 

Beliggenhed Adelers Alle 187, 4532 Gislinge 

Ejendommens mi Parcelhus 

Hovedanvendelse Helårsbolig 

Auktionsdato 09.12.2020 

Antal lån i ejendommen 

Samlet tilgodehavende 

Lån nr. 0039-017-938 

Gebyrer 

Hovedstol 

1.279.000,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 

Erindringsskrivelse 17.04.2020 

Inkassodato 12.05.2020 

Erindringsskrivelse 14.07.2020 

Gebyrer i alt 

Gebyr 

Gebyr 

Gebyr 

Fordring 

1.161.357,54 kr. 

300,00 kr. 

1.161.657,54 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

300,00 kr. 

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt. 

Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kolonne 3). 

Venlig hilsen 

Jyske Realkredit 
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Specifikation 

Lånta ere 

Helle Sys Bjerg 

Fjenneslevvej 20B, 1. TV 

2700 Brønshøj 

Kurt Thomas Bjerg 

Pilevangen 16 

4550 Asnæs 

Auktionsdato 09.12.2020 

Obligationslån nr. 0039-017-938 

Obl.rente % pa 

Fondskode 

Lånerente % pa 

Restløbetid år 

Hovedstol 

Ny restgæld 

Ny obl. restgæld 

Rente 

Bidrag 

Restgæld incl. uforfaldne renter 

og bidrag (kolonne 2) 

Morarenter opkrævet 

Morarenter opkrævet 

Terminsbetaling pr. 

Morarenter opkrævet 

Morarenter opkrævet 

Morarenter opkrævet 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Morarenter simuleret 

Restancer (kolonne 3) 

01.03.2020 

01.03.2020 

01.03.2020 

01.06.2020 

01.06.2020 

01.06.2020 

01.06.2020 

01.09.2020 

01.12.2020 

09.10.2020 - Ejd.nr.: 601-290-4114 - Side 2 

2,50 

0938270 

2,50 

24,25 

1.279.000,00 kr. 

1.101.699,28 kr. 

1.101.699,28 kr. 

-1.734,29 kr.

-433,18 kr.

1.099.531,81 kr. 

Pr./Periode 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

09.12.2020-01.01.2021 

09.12.2020-01.01 .2021 

853, 14 kr. 

52,36 kr. 

6.693,66 kr. 

858,01 kr. 

53,93 kr. 

2,60 kr. 

16.940,20 kr. 

16.927,49 kr. 

16.914,70 kr. 

2.529,64 kr. 

61.825,73 kr. 

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tif 89 89 89 89 - online@iyskebank.dk 

Jyske Realkredit AIS - CVR-nr. 13409838 

1.099.531,81 kr. 

61.825,73kr. 
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Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1), overført til side 1 1. I 6 l .357,54kr.

Morarente beregnes med 18% p.a. fra forfaldsdagen til betaling sker, bortset fra perioden fra 13. maj 2020 -

06. januar 2021, hvor den beregnes med I 0% p.a.

Terminsantal p.a. 4,0 

16.901,83 kr. 

67.529,27 kr. 

I. kommende betaling

1. års betaling heraf afdrag 

Specifikation er morarenter opkrævet med terminen 01.03.2020 

Termin 

Termin 

Morarenter 

Sum 

Forfald Mora fra Betalt dato Betalt beløb 

01.09.2019 01.09.2019 02.12.2019 10.977,00 kr. 

01.09.2019 01.09.2019 30.12.2019 6.000,86 kr. 

01.09.2019 30.12.2019 884,87 kr. 

Specifikation er morarenter opkrævet med terminen 01.06.2020 

Forfald Mora fra Betalt dato Betalt beløb 

Termin 01.12.2019 01.12.2019 02.03.2020 10.997,49 kr. 

Termin 01.12.2019 01.12.2019 01.04.2020 5.967,89 kr. 

Morarenter 0 1.12.2019 01.04.2020 896,41 kr. 

Morarenter 

Sum 

01.12.2019 01.04.2020 43,19 kr. 

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 09.12.2020 

Forfald Mora fra Restsaldo 

Morarenter 01.03.2020 853,14 kr. 

Morarenter 01.03.2020 52,36 kr. 

Termin 01.03.2020 01.03.2020 6.693,66 kr. 

Morarenter 01.06.2020 858,01 kr. 

Morarenter 01.06.2020 53,93 kr. 

Termin 01.06.2020 01.06.2020 16.940,20 kr. 

Termin 01.09.2020 01.09.2020 16.927,49 kr. 

Sum 

09.10.2020 - Ejd.nr.: 601-290-4114 - Side 3 
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33.497,89 kr. 

Mora dage 

92 

120 

120 

Mora dage 

92 

122 

122 

122 

Mora dage 

283 

283 

283 

191 

191 

191 

99 

Mora Beløb 

498,02 kr. 

355,12 kr. 

52,36 kr. 

905,50 kr. 

Mora Beløb 

498,95 kr. 

359,05 kr. 

53,93 kr. 

2,60 kr. 

914,53 kr. 

Mora beløb 

79,80 kr. 

4,90 kr. 

1.051,63 kr. 

44,90 kr. 

2,82 kr. 

886,46 kr. 

459,13 kr. 

2.529,64 kr. 
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SUPPLERENDE VILl<ÅR 

Auktionskøber skal være opmærksom på, at der påløber morarenter på forfaldne terminer indtil 

betaling sker. Dette gælder også, hvis der forfalder terminer til betaling i 4 ugers fristen i henhold til 

tvangsauktionsvilkårene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfølgende 

termin/indfrielse. 

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentli

ge registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for så

danne fejl . 

Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis 

dækning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutterne forbehold om eventuelt at lade 

restgælden være dækket før restancer. 

Realkreditlånene forfalder i henhold til deres indhold til indfrielse ved ejerskifte. Auktionskøber kan 

ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres til 

at rette henvendelse til realkreditinstituttet forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af 

forhåndstilsagn om gældsovertagelse. 

Hvis auktionskøber er et selskab, må det forventes, at eventuel gældsovertagelse kun vil blive bevil

get mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af gældsovertagelse vil 

der blive opkrævet et gebyr. 

Såfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter 

tvangsauktionen. 

Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsvilkårenes 

punkt 6, hvorefter auktionskøber bærer evt. kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige indfri

elsesvilkår må indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende . Desuden indfries real

kreditlånet til opsigelseskursen eller markedskursen, som kan være over 100. Såfremt auktionskøber 

ønsker at straksindfri med differencerente, skal auktionskøber ligeledes betale differencerenten. 

Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet for at få oplysning om ind

frielsesvilkår, herunder kurser. 

Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 

over for Jyske Realkredit A/S. 

Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi af pas eller kørekort. 

Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 

kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner) og tegnings

berettigede personer. 

www.buusmark.dk 
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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 hav og sagsomkost
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsumrnen 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 ildce 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 sildcerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dældcede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

• ¼ af de dældcede 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. 

Sildcerheden 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 no1malt tillade, 
at højestbydende får en fiist på op til 7 dage til at 
stille sildcerheden, hvis man straks stiller sildcer
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
("den lille sildcerhed"). Beløbet udgør n01malt op 
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til 10.000 h. 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. 

V ær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan 
brnges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sikkerheden fiigives 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 fon-ente 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 sarntykkeerldæringer fra samt
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes 
størstebeløbet. In.gen 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 -
tinglysningsaf giftsvej ledningen. 




