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BuuslMark 
Salgsopstilling 

(købsnøgle) 
a d v n k a I f j ,. , n •-• 

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

til brug for 
tvangsauktion over fast ejendom 

J.nr. 16236 

Ejendommens matr. nr. 

beliggende 

tilhørende 

boende 

Auktionstidspunkt 

Auktionssted 

Rekvirent, hæftelse nr. 

Ved advokat 

AS nr. TV-231/202( 

:6aa Tømmerup By, Tårnby 

:Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

:Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen & Boet efter Lis Edelsborg 

:v/ bobestyrer Niels Wilhelm Kahlke, Købmagergade 3, 1150 København K 

:fredag den 8. januar 2021 kl. 11 :30 

:Københavns Byret, Domhuset, Retssal 60, Nytorv 27, porten, 1450 København K 

:2 - Jyske Realkredit A/S 

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

Ej en domsoplysninger 
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. 

:01. 10.2019 kr. 2.050.000,00, heraf grundværdi kr. 863.000,00 

:651 m2 heraf vej O m2 

:Alka Forsikring - police nr. 1101698021 

:2020 kr. 24.594, 13 

Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): 
Ifølge BBR-meddelelse fritliggende enfamilieshus opført i 1970 med til-/ombygning 1984 med et bebygget-, samlet bygnings-, og 
samlet bolig-areal på 132 m2. Ydervæggens materiale er mursten og tagdækningen er fibercement med asbert. Udhus opført i 1988 
med et bebygget areal på 7 m2. Endvidere er der en åben carport ud til vejen. 
Ejendommen indeholder entre med teknikum. Badeværelse i lyse fliser med toilet og bruseniche. Der er vaskemaskine af mærket 
Grundig og tørretumbler af mærket Zanussi. Stort køkken/alrum i åben forlængelse af stor stue. Stue har brændeovn og udgang til 
overdækket sten-terrasse og haven. Køkken med mørke elementer og følgende hårde hvidevarer den 20.11.2020: køle-/fryse skab 
af mærket Electrolux og gaskomfur af mærket Smeg. Endvidere har ejendommen 2 værelser. 

Ejendommen trænger til oprydning og en håndværkvedligeholdelse. 

En besigtigelse af ejendommen anbefales og der afholdes fælles fremvisning tirsdag den 5. januar 2021 kl. 10:00. 
Tilmelding skal ske til Maria Nilsson på mail: mn@buusmark.dk 

Byrder, servitutter og lejemål: 

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

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

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

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

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

Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2) 

Hæftelse nr. 1 

Byrde tinglyst pantstiftende den 17.04.1945 

for kr. 500,00 til Grundejerforeningen 

Tømmeruplund, Tunisvej 8, 2770 Kastrup. 

Mail: info@nbregnskab.dk 

870,00 870,00 

I alt ved 

budsum kr. 870,00 870,00 

Hæftelse nr. 2 

Realkreditpantebrev tinglyst den 03.12.2007 

for kr. 2.092.000,00. Restgæld pr. den 

01.01.2021 for kr. 1.796.371,58 til Jyske 

Realkredit NS, vi advokat Thomas Buus 

Pedersen - REKVIRENT - se vedlagte 

supplerende vilkår. 

1.929.182,59 1.796.876,72 132.305,87 

I alt ved 

budsum kr. 1.930.052,59 1.796.876,72 132.305,87 870,00 

Hæftelse nr. 3 

Pantebrev tinglyst den 27.10.2006 for kr. 

300.000,00. Restgæld pr. 01.01.2021 for 

kr. 185.494,35 til Kinnerton Mortgage, 

v/ Kinnerton Capital NS. 

Ref. 318356/1-55555 - 414373 

Mail: inkasso@kinnertiocap.dk 

Bemærk pantebrevet særlige indfrielsesvilkår. 211.922,38 185.782,90 26.139,48 

I alt ved 

budsum kr. 2.141.974,97 1.982.659,62 158.445,35 870,00 

Hæftelse nr. 4 

Udlæg tinglyst den 06.10.2009 for 

kr. 160.346,00 til SEB Kort Bank, Danmark, 

CVR. 25804759 

Mai!: sebkort@sebkort.dk 

Udlæg er foretaget i Flemming Hansens andel. 

Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 

tinglyste beløb. 160.346,00 160.346,00 

I alt ved 

budsum kr. 2.302.320,97 1.982.659,62 158.445,35 161.216,00 

Hæftelse nr. 5 

Udlæg tinglyst den 13.01.2010 for 

kr. 43.059,00 til Citibank International PLC 

CVR. 17732595 

Mai!: jeanne.kruhoeffer.andersen@Citi.com 

Udlæg er foretaget i Flemming Hansens andel. 

Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 

tinglyste beløb. 43.059,00 43.059,00 

I alt ved 

budsum kr. 2.345.379,97 1.982.659,62 158.445,35 204.275,00 

Hæftelse nr. 6 

Udlæg tinglyst den 08.06.2010 for 

kr. 15.426,00 til SEB Kort Bank, Danmark, 

CVR. 25804759 

Mail: sebkort@sebkort.dk 

Udlæg er foretaget i Flemming Hansens andel. 

Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 

tinglyste beløb. 15.426,00 15.426,00 

Transport 2.360.805,97 1.982.659,62 158.445,35 219.701,00 
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Prioritetsopgøre/se 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 

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

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

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

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

Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2) 

Transport 2.360.805,97 1.982.659,62 158.445,35 219.701,00 

Hæftelse nr. 7 

Udlæg tinglyst den 01.09.2011 for 

kr. 79.616,00 til Basisbank NS, 

CVR.25213483 

Mail: lnddrivelse@basisbank.dk 

Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 

tinglyste beløb. 

79.616,00 79.616,00 

I alt ved 

budsum kr. 2.440.421,97 1.982.659,62 158.445,35 299.317,00 

Hæftelse nr. 8 

Udlæg tinglyst den 02.05.2012 for 

kr. 59.525,00 til Dan-Aktiv NS, fusioneret med 

RESURS BANK, Sverige. 

Mail: mail@resurs.dk 

Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 

tinglyste beløb. 59.525,00 59.525,00 

I alt ved 

budsum kr. 2.499.946,97 1.982.659,62 158.445,35 358.842,00 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 2.499.946,97 1.982.659,62 158.445,35 358.842,00 
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Afslutningsside 
Pant- og udlægshavere 

I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, 
rentesats, lånenr. / serie / afd., indestående til 
samt evt. yderligere bemærkninger f.eks. 
Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. 

Hæftelse nr. 9 

Udlæg tinglyst den 06.10.2014 for 
kr. 148.325,00 til Basisbank NS, 
CVR.25213483 
Mail: lnddrivelse@basisbank.dk 
Forespørgsel ej besvaret og medtages for det 
tinglyste beløb. 

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+ 1 rate 2021 

d. brandforsikringsbidrag 

e. vejbidrag m.v. 

f. kloakbidrag m.v. 

g. vandafgifter 

Transport 

1. Fordring
opgjort pr. auktionsdato 

2.499.946,97 

148.325,00 

2.648.271,97 

kr. 105.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

105.000,00 

24.526,25 

10.000,00 

25.110,71 

123,93 

2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 
på hæftelser, der kan og evt. ejerskifteafdrag der kræves indfriet 
forventes overtaget med på hæftelser, der kan 
tillæg af uforfaldne forventes overtaget 
renter (kolonne 1 minus 

kolonne 2)

1.982.659,62 158.445,35 358.842,00 

148.325,00 

1.982.659,62 158.445,35 507.167,00 

h. brugspantunderskud kr. 

i. andet jf. specifikation kr. 44.926,33 

j. depositum kr. 

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

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

Ved et auktionsbud på kr. 

udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 3. december 2020 

2.050.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

285.000,00 
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BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 2.050.000,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Panthaverregnskab 

Ejendomsskat + 1. rate 2021 

Mødesalær til øvrige mødende 

Brandforsikringspræmie 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 2.050.000,00 

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. 

3.475,00 

620,00 

0,00 

500,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

187,50 

30.468,75 

4.500,00 

44.838,75 

44.926,33 

25.110,71 

10.000,00 

123,93 

124.999,72 

158.445,35 

124.999,72 

217,50 

283.662,57 
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��h) I skat.dk 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: 

Vurderingsår: 

KONGELUNDSVEJ 476, 2770 KASTRUP 

2019 

Kommune: TÅRNBY Ejendomsnr.: 71200 

Vurderingskreds: TÅRNBY/SØNDRE

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 

Matrikel: 
6 AA , TØMMERUP 

BY 
Grundareal: 651 

Ejendomsværdi: 2.050.000 Grundværdi: 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværd ispecifi kationer: 

863.000 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb 

01 Kvmpris standard 

02 Bygretpris standard 

03 Nedslag regulering 

I alt: 

651 

1 

0 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

610 kr. 

488.000 kr. 

22.100 kr. 

Ejendomsværdi 2001: 1.350.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 

Vis tidligere vurdering 

Total 

397.110 kr. 

488.000 kr. 

-22.100 kr.

863.000 kr. 

1.500.000 kr. 

1.417.500 kr. 
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1\ D ',/ 0 K /1 T F I R M ,\ E T 

KAHLKE 

PANTHAVERREGNSKAB, foreløbigt 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen, cpr.nr.  

Salg af Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Driftsudgifter: 

ALKA, husfarsikring for perioden 01.05.20-31.12.20 

Seas-nve, el, depositum 

SEAS-nve, naturgas, depositum 

Seas-nve, naturgas for perioden 01.08.20-31.10.20 

Tårnbyforsyning, a conto vandbidrag m.m. 

for perioden 01.07.20-31.12.20 

Advokat: 

Salær til bobestyrer for arbejde med relation 

til administration og salg af ejendommen 

25 % moms heraf 

Udgifter under boets behandling med relation til ejendom 

J.nr. 10238

20. november 2020/jam

812,91 

1.700,00 

3.000,00 

1.427,39 

486,03 

7.426,33 

30.000,00 

7.500,00 

37.500,00 

7.426,33 

37.500,00 

44.926,33 
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Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Tillægstekst: 

02.12.2020 14:27:35 

Tingbogsattest 

02.12.2020 14:27:35 

Kongelundsvej 476 
2770 Kastrup 

2055608 

20.01.1945 
Tømmerup By, Tårnby 
0006aa 
651 m2 
0 m2 

Adkomster 

Skøde 
20.03.1998-5299-12 

Boet efter Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 
081256-**** 
1 / 2 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 
1 / 2 

1.050.000 DKK 
1.050.000 DKK 

20.03.1998 

Bobestyrer f.s.v. angår boet efter Lis Edelsborg Borreschmidt 
Hansen 
Meddelelse om bobestyrer v/ Niels Wilhelm Kahlke 

Side 1 af 11 
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Dokument: 

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

Konverteret til digital 
pantebrev: 

Kreditorer: 

Navn: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

02.12.2020 14:27:35 

Bobestyrer 
Meddelelse om bobestyrer v/ Niels Wilhelm Kahlke 

Hæftelser 

17.04.1945-729-12-H0001 
4 
Anden hæftelse 
500 DKK 

Nej 

Byrde lyst pantstiftende 

03.12.2007-17134-12 
5 
Realkreditpantebrev 
2.092.000 DKK 
var 

Jyske Realkredit A/S 
13409838 

Til lægstekst 
Indeholder afdragsfrihed 

27.10.2006-21786-12 
6 
Pantebrev 
300.000 DKK 
11 

Side 2 af 11 
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Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 

02.12.2020 14:27:35 

17.08.2011 13:11:30 

Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic 
Credits B 

06.10.2009-1000042928 
7 
Udlæg 
160.346 DKK 
0% 

SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK 
AB, SVERIGE 
25804759 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 

Tillægstekst 
Alene i Flemming Hansen' s andel 

13.01.2010-1000403474 
8 
Udlæg 
43.059 DKK 
0% 

CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DENMARK BRANCH, 
FILIAL AF CITIBANKINTERNATIONAL PLC, ENGLAND 
17732595 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 

Side 3 af 11 
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Cpr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

02.12.2020 14:27:35 

141 064-**** 

Til lægstekst 
Lyst i Flemming Borreschmidt Hansen's andel. 

08.06.2010-1000762901 
9 
Udlæg 
15.426 DKK 
0% 

SEB KORT, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT AB, 
SVERIGE 
25804759 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 

19450417-729-12-S0001 
Servitut 

19850911-21700-12 
Servitut 

19971202-22861-12 
Servitut 

17.04.1945-729-12-H0001 
4 
Hæftelse 
500 DKK 
Byrde lyst pantstiftende 

03.12.2007-17134-12 
5 
Realkreditpantebrev 
2.092.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

27.10.2006-21786-12 
6 
Pantebrev 

Side 4 af 11 
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Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

02.12.2020 14:27:35 

300.000 DKK 
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic 
Credits B 

06.10.2009-1000042928 
7 
160.346 DKK 
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK 
AB, SVERIGE 

13.01.2010-1000403474 
8 

43.059 DKK 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DENMARK BRANCH, 
FILIAL AF CITIBANKINTERNATIONAL PLC, ENGLAND 

Tillægstekst 
Lyst i Flemming Hansens andel. 

01.09.2011-1002868376 
10 
Udlæg 
79.616 DKK 
0% 

BASISBANK A/S 
25213483 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 

Boet efter Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 
081256-**** 

19450417-729-12-S0001 
Servitut 

19850911-21700-12 
Servitut 

19971202-22861-12 
Servitut 
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Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

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

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

02.12.2020 14:27:35 

17.04.1945-729-12-H0001 
4 
Hæftelse 
500 DKK 
Byrde lyst pantstiftende 

03.12.2007-17134-12 
5 
Realkreditpantebrev 
2.092.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

27 .10.2006-21786-12 
6 
Pantebrev 
300.000 DKK 
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic 
Credits B 

06.10.2009-1000042928 
7 
160.346 DKK 
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK 
AB, SVERIGE 

13.01.2010-1000403474 
8 
43.059 DKK 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DENMARK BRANCH, 
FILIAL AF CITIBANKINTERNATIONAL PLC, ENGLAND 

08.06.2010-1000762901 
9 
15.426 DKK 
SEB KORT, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT AB, 
SVERIGE 

02.05.2012-1003511811 
11 
Udlæg 
59.525 DKK 
0% 

DAN-AKTIV A/S 
15107405 
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Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

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

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 

02.12.2020 14:27:35 

Boet efter Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 
081256-**** 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 

19450417-729-12-S0001 
Servitut 

01.09.2011-1002868376 
10 
79.616 DKK 
BASISBANK A/S 

19850911-21700-12 
Servitut 

19971202-22861-12 
Servitut 

17.04.1945-729-12-H0001 
4 
Hæftelse 
500 DKK 
Byrde lyst pantstiftende 

03.12.2007-17134-12 
5 
Realkreditpantebrev 
2.092.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

27.10.2006-21786-12 
6 
Pantebrev 
300.000 DKK 
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic 
Credits B 

06.10.2009-1000042928 
7 
160.346 DKK 
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK 
AB, SVERIGE 

13.01.2010-1000403474 
8 

43.059 DKK 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DENMARK BRANCH, 
FILIAL AF CITIBANKINTERNATIONAL PLC, ENGLAND 

08.06.2010-1000762901 
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Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

02.12.2020 14:27:35 

9 
15.426 DKK 
SES KORT, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT AB, 
SVERIGE 

06.10.2014-1005698252 
12 
Udlæg 
148.325 DKK 
0% 

BASISBANK A/S 
25213483 

Boet efter Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 
081256-**** 

Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen 
141 064-**** 

19450417-729-12-S0001 
Servitut 

01.09.2011-1002868376 
10 
79.616 DKK 
BASISBANK A/S 

02.05.2012-1003511811 
11 
59.525 DKK 
DAN-AKTIV A/S 

19850911-21700-12 
Servitut 

19971202-22861-12 
Servitut 

17.04.1945-729-12-H0001 
4 
Hæftelse 
500 DKK 
Byrde lyst pantstiftende 
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Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Akt nr: 

Ejendomsforhold: 

Andet: 

Tillægstekst: 

02.12.2020 14:27:35 

03.12.2007-17134-12 
5 
Realkreditpantebrev 
2.092.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

27.10.2006-21786-12 
6 
Pantebrev 
300.000 DKK 
Kinnerton MORTGAGE FUNDS PLC Sub-fund Opportunistic 
Credits B 

06.10.2009-1000042928 
7 
160.346 DKK 
SEB KORT BANK, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT BANK 
AB, SVERIGE 

13.01.2010-1000403474 
8 

43.059 DKK 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC, DENMARK BRANCH, 
FILIAL AF CITIBANKINTERNATIONAL PLC, ENGLAND 

08.06.2010-1000762901 
9 
15.426 DKK 
SEB KORT, DANMARK, FILIAL AF SEB KORT AB, 
SVERIGE 

Servitutter 

17.04.1945-729-12-S0001 
1 
Servitut 

12 AE 515 

Grundejerforening 

Andet 
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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: 

Tillægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

Ejendomsværdi: 
Grundværdi: 

02.12.2020 14:27:35 

Tillægstekst 
Dok om grundejerforening mv, Resp lån i off 

midler, Tillige lyst pantstiftende. 

11.09.1985-21700-12 
2 
Servitut 

4153 

12 V 455 

Tillægstekst 
Lokalplan nr. 43 

02.12.1997-22861-12 
3 
Servitut 

883 

12 AJ 308 

Tillægstekst 
Dok om Luftfartshindringer. Vedr. 2 HV Kastrup 

F orprioritet 

Øvrige oplysninger 

2.050.000 DKK 
863.000 DKK 
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Vurderingsdato: 
Kommunekode: 
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

lndskannet akt: 

Akt nr: 

02.12.2020 14:27:35 

01.10.2019 
0185 
071200 

12 AE 515 
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Bestllllngs
Pormular 

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til 
Udslettelse og �ndre_ Pc!.ategninger m. m. (vedr. fast Eiendom).

. ' ,- ' . . � . ,. 

Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn:· 6 aa Tømm erup By, 
(i København Kvarter) .i; b = aarn y .:.o=gn. 

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og Bl. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav, 

Sogn. 

Gade og Hus Nr.: 
(hvor sand,nt findes) 

Akt: Skabt{� Nr. �//j"', 
(Udfyldes af Dommulwntoret) 

Købers 
} Kreditors Bopæl: Lybækgade 27, 3"

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): 
Sagfører Hans Svendsen,
Amagerbrogade 200.-

E:x:.trakt-Udskrift 8tempel: 
af Skøde paa Matr.:tti::•. 6 aa �ømmez>up By, :.i: aarnby 

Kr. Øre. 

Frøken K. Kr1stensen og Forstander J.N . �ugge til 
'Snedkermester 0G B. Lind, Lybækgade 27, 3 • 

• • • • li - •• 

Vi underskrevne•••••••••••••••••••i
Parc:ellen er> .... •·• �. • ••• • • • ••• •. • • ,. 2: 

Købesummen••••••••••••••••�••••••• 

Sogn fra 

3. 
Ejere af P0,1>cellen.eg efterfølgende Ejere af denne 

er pligtige at være Mea.lem af li':t>undej eI"foren ingen 11 Tømmez.,uplund 11 , 
der omfa.t·tez., sam,tlige nuværende og efteJ:>følgende Ejere af Earcel-
1er af �atr.Nr. 6d Tømme:t'Up By, Taarnby �. Samtlige Parceller, 
herundeI" nærvæi>end.e Parcel,. eJ.> t il enhver Tid underkastet Fore
ningens Love, saaledes som disse nu er eller senere paa lovlig 
Maade maatte blive forandrede, samt pligtig at uarede de Bidrag 
t,il FoI'eningens Administratipn og øvrige Fællesanliggender; som 
boreningen�paalæggez., dens medlemmeI', derunder Bidrag til Vedlige
hol.delse, XBXJCØixg Vejbelysning, Vandindlæg m.v. Ucgiftevne til 
nævnte Vejvedligeholdelse, Ee1ysn.ing, Vandinolæg m.v. vil være at 
fora.ele ligeligt mellem de :r:>espektive PaJ.>cel:Ler. 

Skulde GrundejerfoI'aiingen bBive ophævet eller blive 
ude af Stand til at fungere, træffes de emtemmelser� som det ifl
Lovene t�lkommer Foreningen &t træffe, af �aarnby Kommune. 

Bestemmelserne i denne§ vil være at tinglyse baade 
som servitutstiftende og pantstiftende, og det tilføjes, at den 
enkelte varcels Andel i Udgifterne til Vedlige holdelse og �elys
ning af . eje� Vandindlæg, Grundejerfore!Ji.ingens Admini stration 
m.v., fov hvilke'der give

0 
�anteret �f en syn til Stemplingen

vil væI'e e,.t ansætte til .  5 .O Kv" pr. arcel. 
Bestemmelsen i denne� resRekterer, uden at �aateg

ning herom behøver at produceres :fo:t> etsskriveren, Dekle,ratio,
ner med eller uden Pant, som er eller maatte blive forlangt ud
stedt til. det offen tl.ige, hvorhos Panteret ten vea. Far cellens 
Bebyggel.se rykker for størst .muligt. K:t>editf. og Hypothekforenings
iaan til �orhøjet �ente og med statutmæssige Forpligtelser. 

Paataleretten for de her pa alagte tfrvitutteI's 0ver
hoidelse har fornævnte Grundejerforening eller. aarnby Sogneraad. 

i � •••••••• 
Paa ro og ove•,•·•••••••
Skødet er ena.e1 igt" 

J .1� .. Bugge 
København, cl.en 

K. �ristensen
2i. Mo.rts lt 45c, 

O.B. ina.

• • • • • • • • • .. • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • * .;; ................................. . 

Jenacn & Kfeldskov, AfS, København. 
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indført i Dagoar.in for Retsfa·eds Nr. 3. 
Kobanhav;-ii> Air. �G c;;l16-..� c:; Amager 
Bfrk, tlen & 7 AP,'1. 1nt.i;
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·e

Form. 367G 

Stempel: Akt: Skab F/J nr. SOfJ

Matr.nr. 3h m.fl. 
/:,:i[;O �:186 I

Tårnby By, Tårnby 

Matr.nr. 2æ m.fl. Anmelder: 
Maglebylille By, Tårnby Statens Luftfartsvæsen 

Ellebjergvej 50 
Umatrikuleret areal 2450 � ben havn SV 
Maglebylille By, Kastrup Tlf. 36 44 48 48 / 232 

Matr.nr. 1 if m.fl. 
Løjtegård, Tårnby 

Matr.nr. 2q m.fl. 
Tømmerup By, Tårnby 

Matr.nr. 17 m.fl. 
Skelgårde, Tårnby 

Matr.nr. 7 
Viberup By, Tårnby 

Matr.nr. 38ed m.fl. 
Ullerup By, Tårnby 

Matr.nr. 1c 
Koklappeme, Tårnby 

Matr.nr. 4dr m.fl. 
Tårnby By, Korsvejen 

Matr.nr. 49n m.fl. 
Kastrup By, Kastrup 

Umatrikuleret areal 
Saltholm Ø, Kastrup 

FORTEGNELSE 

over matrikelnumre, for hvilke der efter den godkendte indflyvningsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup 
i henhold til§ 62, ff.§ 65 i bekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997 af lov om luftfårt, s1<al ske forelæggelse 
for luftfartsvæsenet af projekter, der vil medføre luftfartshindringer på 25 m over terræn eller mere: 

Tårnby By, Tårnby 

Matr.nr. 3h, � 15c, 77bg, 94a, 94e, 94c, 94d, 95a, 95b, 100, 101, 102 og 103. 

Endvidere tinglyses bestemmelserne på de umatrikulerede arealer i Tårnby By, Tårnby, der i tingbogen er 
benævnt således: 

1) Litra a
2) Litra k
3) Litra s
4) Litra v
5) Litra x
6) Litra y
7) - Litra z
8) Litra aa
9) Litra ad

10) Litra af
11) Litra ai
12) Litra ao
13) Uden matrikelnummer. Ejer: Københavns Amtskommune.

900031.33 SB/bs 

Otto B. Wroblewsl<l, Nytorv 19, 1450 København K 

/tortsættes 

I 

1, ,, 
' j 
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Maglebylllle By, Tårnby 

Matr.nr. 2æ og 135. 

Maglebylllle By, Kastrup 

Endvidere tinglyses bestemmelserne på de umatrikulerede arealer i Maglebylille By, Kastrup, der I 
tingbogen er benævnt således: 

1) Litra æ
2) Del af Amager Strandvej

Løjtegård, Tårnby 

Matr.nr. 1 if, 1 ql, 2be, 2dr, 8v, 9k, 91 og 9cq. 

Endvidere tinglyses bestemmelserne på de umatrikulerede arealer i Lø�egård, Tårnby, der i tingbogen er 
benævnt således: 

1) 
2) 

Litra b 
Litra e 

Tømmerup By, Tårnby 

Matr.nr. 2q, 2r, 2t, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2al, 2ak, 2al, 2am, 2an, 
2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 
2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 
2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cv, 2cx, 2cy, ejerlejlighederne 1-2 på

matr.nr. 2cz, matr.nre. 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dr, 
2ds, 2dt, 2du, 2dv, 2dx, 2dz, 2dæ, 2dø, 2ea, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 
2eo, ejerlejlighederne nr. 1-2 på matr.nr. 2ep, matr.nre. 2eq, 2er, 2et, 2eu, 2ev, 2ex, 2ey, 2ez, 2eæ, 2eø, 
2fa, 2fb, 2fc, 2fd, 2fe, 2ft, 2fg, 2th, 2fi, 2fk, 2fl, 2fm, 2fn, 2fo, 2fp, 2fq, 2fr, 2fs, 2ft, 2fu, 2fv, 2fx, 2fy, 2fæ, 
2fø, 2ga, 2gb, 2gc, 2gd, 2ge, 2gf, 2gh, 2gi, 2gk, 2gl, 2gm, 2gn, 2go, 2gp, 2gq, 2gr, 2gs, 2gt, 2gu, 2gv, 2gx, 
2gy, 2gz, 2gæ, 2gø, 2ha, 2hb, 2hc, 2hd, 2he, 2hf, 2hg, 2hh, 2hi, 2hk, 2hl, 2hm, 2hn, 2ho, 2hp, 2hq, 2hr, 
2hs, 2ht, 2hu, 2hv, 2hx, 2hy, 2hz, 2hæ, 2hø, 2ia, 2ib, 2ic, 2id, 2ie, 2if, 2ig, 2ih, 2ii, 2ik, 2il, 2im, 2in, 2io, 
2ip, 2iq, 2ir, 2is, 2it, 2iu, 2iv, 2ix, 2iy, 2iæ, 2iø, 2ka, 2kb, 2kc, 2kd, 2ke, 2kt, 2kg, 2kh, 2ki, 2kk, 2kl, 2km, 
2kn, 2ko, 2kp, 2kq, 2kr, 2ks, 2kt, 2ku, 2kv, 2kx, 2ky, 2kz, 2kæ, 2kø, 2Ia, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ie, 2lf, 2Ig, 2Ih, 21i, 
2Ik, 211, 21m, 210, 2Iq, 2Ir, 2Is, 2ft, 2Iu, 2Iv, 2Ix, 2Iy, 2Iz, 2Iæ, 21ø, 2ma, 2mb, 2mc, 2md, 2me, 2mf, 2mg, 2mh, 
2ml, 2mk, 2ml, 2mm, 2mn, 2rno, 2mp, 2mq, 2mr, 2rns, 2mt, 2mu, 2mv, 2mx, 2my, 2mz, 2mæ, 2mø, 2nb, 
2nc, 2nd, 2ne, 2nf, 2ng, 2nh, 2ni, 2nk, 2nl, 2nm, 2nn, 2np, 2nq, 2nr, 2ns, 2nt, 2nu, 2nv, 2nx, 2ny, 2nz, 2nø, 
2od, 2oe, 2oh, 2oi, 2ok, 2om, 2on, 2op, 2oq, 2or, 2os, 2ot, 2ou, 2ov, 2ox, 2oy, 2te, 2xk, 2yi, 2ym, 2yp, 2yq, 
2yt, 2yu, 2yx, 2yz, 2yæ, 2za, 2zb, 2zm, 2zn, 2zo, 2zp, 2æf, 2æg, 2æh, 2æi, 2æk, 2æl, 2æm, 2æo, 2ær, 
2æs, 2æu, 2æv, 2æx, 2ææ, 2æø, 2øi, 2øk, 2ør, 2abm, 2abn, 2abo, 2abp, 2abq, 2abr, 2abv, 2abx, 2aby, 
2abz, 2abæ, 2abø, 2aca, 2acb, 2acc, 2acd, 2ace, 2acf, 2acm, 2aco, 2acp, 2acæ, 2ade, 2adf, 2adg, 2adh, 
2adi,2adk,2adm, 2adn,2ado,2adp,2adq,2ad�2ads,2adu,2adx, 2ady, 2adz,2adø,2aea,2aec,2aed, 
2aef, 2aeg, 2aeh, 2aei, 2aek, 2aeq, 2aer, 2aeu, 2aev, 2aez, 2aeæ, 2afa, 2afb; 2afc, 2afe, 2afg, 2afh, 2afk, 
2afl, 2afm, 2afn, 2afo, 2afp, 2afr, 2ago, 2agp, 2agq, 2agr, 2ags, 2agt, 2agu, 2agv, 2agx, 2agy, 2agz, 2agæ, 
2agø, 2aha, 2ahb, 2ahc, 2ahd, 2ahe, 2ahf, 2ahg, 2ahh, 2ahi, 2ahk, 2ahl, 2ahm, 2ahn, 2aho, 2ahp, 2ahq, 
2ahr, 2ahs, 2aht, 2ahu, 2ahv, 2ahx, 2ahy, 2ahz, 2ahæ, 2ahø, 2aia, 2aib, 2aic, 2ald, 2aie, 2aif, 2aig, 2alh, 
2aii, 2aik, 2ail, 2aim, 2ain, 2aio, 2aip, 2aiq, 2air, 2ais, 2ait, 2aiu, 2aiv, 2aix, 2aiy, 2aiz, 2aiæ, 2aiø, 2aka, 
2akb, 2akc, 2akd, 2ake, 2akf, 2akg, 2akh, 2aki, 2akk, 2akl, 2akm, 2akn, 2ako, 2akp, 2aks, 2akt, 2aku, 2akv, 
2akx, 2aky, 2akz, 2akæ, 2ala, 2ald, 2ale, 2aH, 2alg, 2ali, 2all, 2aln, 2alr, 2aly, 2alz, 4i, 4n, 4dd, 6f, 6k, 61, 
Sm, 6n, So, 6p, 6q, 6r, Ss, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 6aa, 6ab, 6ac, Sad, 6af, Sag, 6ah, Sam, Sax, 6bc, 

/fortsættes 

900031.33 SBlbs 
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SaHholm Ø, Kastrup 

Bestemmelserne tinglyses på det umatrikulerede areal benævnt således i tingbogen: 

1) Umatrikuleret areal af Svaneklapperne, Yderl<lap og Langeklap

Ballerup, den 25. november 1997. 

sign. 
Søren Boysen 
Landinspektør 
Landinspektørfirmaet LE34 
Energivej 34, 2750 Ballerup 
{tH. 44 65 22 22). 

I medfør af§ 62, �- § 65, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997 af lov om luftfart begæres der på 
folierne for ovennævnte ejendomme foretaget følgende tinglysning: 

"Ethvert projekt, der vil medføre luftfartshlndrlnger, der er 25 meter over terræn 
eller mere, skal forelægges for Statens Luftfartsvæsen." 

Påtaleberettiget er Statens Luftfartsvæsen. 

Statens Luftfartsvæsen den 1. december 1997. 

A. Koch
Juridisk Kontor i Flyvesikringstjenesten

900031.33 SBlbs 
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Form.267G 

*** * ***

* * *

* * ***

* * * Retten i Tårnby 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på byrde 

Vedrørende matr.nr. 3 H, Tårnby By, Tårnby 

Ejendomsejer: Peter Dam Lerke 

Lyst første gang den: 02.12.1997 under nr. 22861 

Senest ændret den : 02.12.1997 under nr. 22861 

Lyst på de forannævnte matr. nr. med undtagelse af 

� Tårnby by, Tårnby 

2-dr Løjtegård, Tårnby

83 Kastrup by, Kastrup

der er udgået af matriklen 

Retten i Tårnby den 03.12.1997 

E. Brus

Otto B. Wroble\\ski, Nytorv 19, 1450 København K 

Side: 5 

Akt.nr.: 

V 291 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Rapport købt 17 /11 2020 

Rapport færdig 17 /11 2020 

-

ERHVERVS STYRELSEN 

Overblik- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse: .............................................................. Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 
Matr.nr ........................................................................................... 6aa Tømmerup By, Tårnby 
Grundareal. ......................................................................................................... 651 m 2 

Ejendomsnummer: ... ............................................................................................. 071200 
Kommune: ............................................................................................... Tårnby Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Enhedens samlede areal: ......................................................................................... 132 m 2 

Anvendelse: ..................................................................................... Fritliggende enfamiliehus 
Antal værelser: ............................................................................................................ 4 
Antal samlet fast ejendomme: .......................................................................................... 1 
Antal bygninger:......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ............................ 2 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ................•................................................................... 20.712 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................ Kontakt kommunen 
Ejendoms- og grundværdi. ................................................................................ 2.050.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse .......................................................................................... Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................. Ja, se bilag 
Huslejenævnssager .................................•................................................................... Nej 
Arbejderbolig ...........................................••........•..................•................................... Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

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

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold .................................................... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ...................................................... Nej 
Aktuel vandforsyning ................................................ Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) 
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen ............................ Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ................................................................................... Ja 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder ....................................................................... Nej 

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

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

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 

Rapport-ID: 168a9313-ef87-40cf-95d2-9e62492ad186 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 17 /11 2020 

Rapport færdig 17 /11 2020 

--
=

-----

ERHVERVSSTVRELSEN 

For ejendommen 

Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 
Ejendommens adresse: ............................................................... Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Matr.nr ........................................................................................... 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Grundareal. .......................................................................................................... 651 m' 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 071200 

Kommune: ................................................................................................ Tårnby Kommune 

Ejerforhold: ........................................................................... Privatpersoner el l er interessentskab 

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... l 32 m2 

Anvendelse: ...................................................................................... Fritl iggende enfamiliehus 

Antal værelser: ............................................................................................................. 4 

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

Antal bygninger: ........................................................................................................... 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Rapport-ID: 168a9313-ef87-40cf-95d2-9e62492ad186 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Rapport købt 17/11 2020 

Rapport færdig 17/11 2020 

Indhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

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

Uddybning af enkelte svar 

Økonomi. ................................................................................................. 7 
Ejendomsskat (grundskyld) ...................................................................................... 7 
Indefrysning af grundskyldsstigning ............................................................................ 7 
Ejendoms- og grundværdi ....................................................................................... 8 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................... 8 

Planer ..................................................................................................... 11 
Zonestatus ....................................................................................................... 11 
Lokalplaner...................................................................................................... 12 
Kommuneplaner ................................................................................................. 14 
Spildevandsplaner ............................................................................................... 16 
Varmeforsyning ............................................•..................................................... 17 

Spildevand og drikkevand ................................................................ 19 
Aktuelle afløbsforhold ........................................................................................... 19 
Aktuel vandforsyning ............................................................................................ 19 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ........................................................................... 20 

Jordforurening ...................................................................................... 20 
Områdeklassificering .................................................•.......................................... 20 

Om ejendomsdatarapporten .............................................................. 21

Generelt om ejendomsdatarapporten ......................................................................... 21 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .......................................................................... 21 

Følgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen

• Ejendomsskattebillet

• Vurderingsmeddelelse

• Forfalden gæld til kommunen

• Vejforsyning

• Jordforureningsattest
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Rapport købt 17 /11 2020 

Rapport færdig 17 /11 2020 

Resume 

Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .................................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? ............................. Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? ...................... .................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? .. .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? ......... ............................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ..................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Byggeskadefonden (BvB) 
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ........................................... 20.712 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .............................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? .............•.................. Kontakt kommunen 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ............................ ..... 2.050.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ............................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed 
overtages af køberen? ................................................................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Rapport købt 17/11 2020 

Rapport færdig 17/11 2020 

Bemærk: Som udgangspwikt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. 

Huslejenævnssager 
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? ...... ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .................................................... Byzone 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? .......................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner .................................................................................................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? .. ............................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ................................ Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ... .................................. Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ...... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 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. 17. november 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? .... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere 
offentligt) 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet 
kogeanbefaling? ................................................................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ...................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ................................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ............................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? ....... 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Majaratsskov 

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

Er der noteret majoratsskov på ejendommen? .............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 
yderligere infonnation. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ...................................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .........................................•........ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? ......•.......••••••..................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. november 2020 
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Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? . .. .................... ... ..... 20.712 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. 17. november 2020 

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

Kommune ....................................................................................... Tårnby Kommune 

Grundskyld ......... ................................................................................. 20.712,00 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.. .................... ....................................................................... 20.712,00 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Indefrysning af grundskyldsstigning 

Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? .................... Kontakt kommunen 

Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. 

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, a t  man kan risikere, a t  lånet falder tilbage som e t  krav til den nye ejer af 
ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket. 

Oplysninger vedr. Indefrysning af grundskyldsstigning. er indhentet d. 17. november 2020 

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ............... Kontakt kommunen 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Kontakt egen kommune 
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Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................... 2.050.000, kr. 

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

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

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

Indtil det nye ejendoms vurderingssystem 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. 17. november 2020 

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

Dato for seneste vurdering eller ændring ......................................... , ................ 0 l -l 0-2 0 l 9 

Ejendomsværdi. ..................................................................................... 2.050.000 kr. 

Grundværdi. ........................................................................................... 863.000 kr. 

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

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

Stuehusværdi. ................................................................................................. 0 kr. 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .......................•..••...... Vurderingsstyrelsen 
Telefonnummer ............................................ 72221616 
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? .................................................... Ja 

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

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

Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
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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 Sl<AT Inddrivelse. 

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

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 17. 
november 2020 

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

Forfalden gæld i alt................................................................................. 19.022.62 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 08-01-2027 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 08-07-2021 

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

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

Gældsposter vedrørende: Grundskyld 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................................... 7 5.41 3, 7 0 kr 

Gældsposter vedrørende: Bortskaffelse hushold. affald 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 2.716,50 kr 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 

Krav i alt vedrørende denne gældstype............................................. . . . .. . . . . . . .. .. .. 376,44 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 516,58 kr 
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Gældsposter vedrørende: Afsavnsrente 

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

Gældsposter vedrørende: Dagbøde/byggeskadeforsik. ejer 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr, f. takst, ejer 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr, tidsreg, ejer 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr, tidsreg. 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr, fast takst 

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

Gældsposter vedrørende: Renter ejendomsskattelån 

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

Gældsposter vedrørende: Hegnsynsager 

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

Gældsposter vedrørende: Indefrysning af grundskat 

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

Gældsposter vedrørende: Vejgæld 

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

Gældsposter vedrørende: Vejvedligeholdelse 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Planer 

Zonestatus 

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

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt afhængig 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. 17. november 2020 
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Zonestatus: Byzone 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . .. • . .. .. . . . . . .. .. . . . . . Kommunen 
l<ontaktoplysninger - forklaring ............................ Kontakt egen kommune 

Lokalplaner 

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ............................. Ja 

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. 

Lokalplaner, vedtagne 

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, 
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 17. november 2020 

Lokalplan: Parcelhusområde på vestamager 

Planens navn ................................................................... Parcelhusområde på vestamager 

Plannummer ................................................ , , ..... , • , ........................................... 4 3 

Kommune ................................................................................................... Tårnby 

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

Dato for offentliggørelse af planforslag. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 2 4- l 2- l 91 0 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 07-09-1985 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 07-09-1985 

Dato for start af offentliggørelsesperioden.. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . 2 4-7 2-7 91 0 

Dato for slut på offentliggørelsesperioden ........................ , ................................ 24-02-1917 

Generel anvendelse ........................................................... , •..................... Boligområde 

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

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

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

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

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Område ti l offentlige formål 

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

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Andel af matrikel dækket af plan ......................................................................... l 00 % 

Delområde 1-1 00 

Delområdenummer ......................................................................................... 7-100 
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Generel anvendelse ... .............................................................................. Boligområde 

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets bestemmelser? .................. .... Ja 

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delområdets bestemmelser?. . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ja 

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af delområdets bestemmelser? .................... Nej 

Minimums udstykningsstørrelse .......................................................................... 700 m' 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål 

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

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Andel af matrikelnummer dækket af delområdet. ....................................................... 1 00 % 

Lokalplan: Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn 

Planens navn ............................................................... Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn 

Plannummer ............................................ . ................................................. 50 

Kommune ................................................................................................... Tårnby 

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

Dato for offentliggørelse af planforslag ............................................................ 24-12-1910 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 28-02-1984 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 28-02-1984 

Generel anvendelse .............................................................................. Tekniske anlæg 

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

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

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

Er der udarbejdet en WM-redegørelse ...................................................................... Nej 

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

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

Specifik anvendelse: Trafikanlæg 

Specifik anvendelse ............................................................................•..... Trafikanlæg 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Delområde B3 

Delområdenummer ........... ............................................................................... _.. B3 

Er det sandt, at zonetilhørsforholdet ikke reguleres af delområdets bestemmelser? ..................... Nej 

Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af delområdets bestemmelser? ...................... Ja 

Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af delområdets bestemmelser? ...................... Ja 

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

Specifik anvendelse: Trafikanlæg 

Specifik anvendelse .................................................................................. Trafikanlæg 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 
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Andel af matrikelnummer dækket af delområdet. ............................................•.•.••••... l 00 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner, forslag 

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

Kontaktoplysninger 

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

Kommuneplaner 

Kommuneplaner ............................................................................................... Ja 

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for 
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og 
ansøgninger om byggetilladelse. 

Kommuneplaner har deMs 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. 17. november 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2014-2026 

Planens navn ......................................................................... Kommuneplan 2014-2026 

Kommune ................................................................................................... Tårnby 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 16-06-2015 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 25-06-2015 

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

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tår nby 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 17. november 2020 
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Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplan: Åben-lav boligbebyggelse li 
Planens navn .....................................................•................... Åben-lav boligbebyggelse li 

Plannummer................................................................................................. 1.802 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører ........................................ 2280340 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 16-06-2015 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 25-06-2015 

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

Planzone .................................................................................................... Byzone 

Fremtidig planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone 

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ............................................................................. 25 % 

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

Notat om generel anvendelse...................................................... . . . . Boligområde - Åben lav, 

Notat om infrastruktur ......................................................... Transportkorridor i del af ramme, 

Notat om zoneforhold ......................................................... Støjzone. Kystnær del af byzone 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse ................................................................... Åben-lav boligbebyggelse 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Andel af matrikel dækket af plan ......................................................................... l 00 % 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplan: Mulighedernes kommune 
Planens navn ............................................................................ Mulighedernes kommune 

Kommune ................................................................................................... Tårnby 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 31-03-2020 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... l 3-04-2020 
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Link til plandokument. ............•••..............••••.........••••...............•.......................... Link 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstr ategi, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklar ing under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklar ing under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklar ing under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

Spildevandsplaner 

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

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloaker ingsstatus ejendommene i et 
område har iht. kommunens planer og hvilken kloaker ingsstatus 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. 17. november 2020 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? .......................•...•............•......... Ja 

Spildevandsplan: Vl.13 - Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand) 

Navn på område med kloakopland ........................................................................ VI. l 3 

Eksisterende kloaktype for området. ....................... Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand} 

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

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen 
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Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 17. november 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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. 17. november 
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. 17. november 
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. 17. november 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Varmeforsyning 

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ............... Ja 
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud 
samt Område med tilslutningspligt. 
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. 
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Forsyningsområde, vedtaget 

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til 
kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: 
forsyningsform). 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området 
ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle 
opvarmningstormer, såsom oliefyr eller varmepumpe. 

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

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

Varmeforsyning: Naturgas - Individuel naturgasforsyning 

Navn på forsyningsområde ............................................................................. Naturgas 

Forsynings/orm ...................................................................... Individuel naturgasforsyning 

Forsyningsselskab .......................................... ................................... HMN Naturgas I/S 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med forsyningsforbud, vedtaget 

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

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

Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 17. november 
2020 

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

Varmeforsyning: Forbudsområde - El 

Navn på område med forsyningsforbud ........................................................ Forbudsområde 

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

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med tilslutningspligt, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 17. november 2020 

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? ........................ .. Ja 
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Varmeforsyning: Lokalplan 43, naturgas - Lokalplan 

Navn på område med tilslutningspligt. ................................................. Lokalplan 43, naturgas 

Type af tilslutningspligt .... Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende 
bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes samt forblivelsespligt 

Tilslutningspligt i henhold til. ........................................................................... Lokalplan 

Dato for beslutning .................................................................................... 19850907 

Unk til plan................................................................................. . .................. Link 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

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

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
område. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i 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://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 17. november 2020 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ........ . 
Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) 

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. 17. november 2020 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 
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Vandforsyning ............................................. .. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt ) 

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 
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse 
udpeges ikke længere. 

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 17. november 2020 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Jordforurening 

Områdeklassificering 

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

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

Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 17. november 2020 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Side 20 af 25 

14/12/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 48 af 10206/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 48 af 108



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Rapport købt 17 /11 2020 

Rapport færdig 17 /11 2020 

Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter 

henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 

den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger 
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række 
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der 
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i 

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pdn til elektronisk visning eller udskrift. 

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 

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

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

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

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

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste 
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen 

findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Vurderingsmeddelelse
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Energimærke
• Kort over vejforsyning
• Jordforureningsattest
• Eftersynsrapport

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

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

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

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

ejendommen. 

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

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

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

elinstallationer underhuseftersynsordningen. 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 21/2 

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 afiøsningssum. 

Statstilskud efter stormfald 
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som 

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

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

forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse 

ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse 

af arealer. 

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

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

Landzonetilladelser 
En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone 

må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og 

ubebyggede arealer. 

Kommuneplaner 
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den 

enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling 

af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. 

Varmeforsyning 
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller 

fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om 

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

Vejforsyning 
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kartet viser med farvemarkering de veje, som 

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

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

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

De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive 

grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet 

omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, 

samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. 

Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i 

Polen. 
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Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne 

til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af 

sammenhængende naturområder styrkes. 

Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller 

miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. 

Aktuelle afløbsforhold 

Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. 

Aktuel vandforsyning 
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment 

vandforsyningsanlæg. 

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på 

offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige 

database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af 

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på 

ejendommen. 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. 

Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for 

anvendelse af arealerne på ejendommen. 

Jordforureningsattest 
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne 

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

Kortlagt jordforurening 
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) 

i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. 

Områdeklassificering 
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. 

Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden 

om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af 

lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. 

Der oplyses om påbud efter§§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af 

jordforureningsdata. 

Fredskov 
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende 

det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den 

langsigtede skovdyrkning. 

Majaratsskov 
Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under en ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens 

lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. 

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

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

arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og 

Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 

kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom 
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

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

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

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

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

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres 
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. 

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

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje 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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Kort over vejforsyning

Vejforsyning omkring matr.nr. 6aa, Tømmerup By, Tårnby

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 17. november 2020. 
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Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 
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11111111111111 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

. 

bl 

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 tor oplysning om disse. 
J Matrikelnummer 
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Danmarks Miljefportal 
Data om miljøet i Danmark Den 17-11-2020, kl.11:46 

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

landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord. 

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

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

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

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

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

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Tømmerup By 

6aa 

Region Hovedstaden 

Tårnby 

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 Hovedstaden har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende 

matrikel. 

Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved 

jordflytning. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Jord/lytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. 

■ Udgåel Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

■ Jordforurenin_g. V2 

F2 Nuanceret 

I Lokaliser�t (uafklaret) 

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

a2f5428b-802e-4962-813e-9996b6e525db 
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Kontaktoplysninger 
Region Hovedstaden · . · · ·. ' · · · :

Adresse 

Mail 
Web 
Bemærkning 

Adresse 
Mail 
Web 
Bemærkning 

Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Kongens Vænge 2, 

3400 Hillerød 

miljoe@regionh.dk 

www.regionh.dk 

Bemærk, at selvom det under Forureningsstatus er angivet, at 

matrikelstatus enten er "Matriklen er ikke kortlagt", "Udgået før 

kortlægning" eller "Udgået efter kortlægning" - så kan regionen i nogle 

tilfælde alligevel ligge inde med jordforureningsoplysninger, som kan 

medføre en kortlægning af den fremsøgte matrikel på et senere tidspunkt. 

Se Region Hovedstadens hjemmeside for nærmere information om, 

hvordan sådanne jordforureningsoplysninger kan hentes 

(https ://www. regi onh.d k/mi ljoe) 

Amager Landevej 76 I 2770 Kastrup 

kommunen@taarnby.dk 

http ://www.taarnby.dk/natur _ og_mi ljoe/forureni ng/jordforureni ng/jord. htm 

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

det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på 

Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. 

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

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

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

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

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

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

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

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

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

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

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

anvendelse til boligformål 

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

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

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

baggrund af de historiske oplysninger. 

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

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

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

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

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

på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/. Eilers kan den aktuelle kommune kontaktes. 

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

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

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

indberetning og registrering af jordforureningsdata, dvs. påbud meddelt efter 1. juli 2014 efter de hjemler, der er fastsat. 

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

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 Køb enhavn V, 
www.miljoeportal.dk 

a2f 5428b-802e-4962-813e-9996b6e525db 
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MMUNE

Afsender 
TARNBY KOMMUNE, Teknisk Sekretariat 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

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

Kommune nr.: 

185 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

71200 17-11-2020 

2055608 

Ejendommens beliggenhed: 

Kongelundsvej 4 76 (Vejkode: 1895), 2770 Kastrup 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen eiendomsskat@taamby dk eller lelefonnr 3247 1111 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Kongelundsvej 476 (vejkode: 1895), 2770 Kastrup 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) 

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Bemærkninger for grund 

BBR-oplysningerne svarer ikke til de faktiske bebyggelsesmæssige forhold på ejendommen iht. kontrolscreening. 

Matrikelnr, Ejerlav 

6aa TØMMERUP BY, TÅRNBY 

Ejendom 

BFE-nr.: 2055608 

Ejerforhold: 10 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Kongelundsvej 476 (vejkode: 1895), 2770 Kastrup 

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: 6aa 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsår: 1984 

Antal boliger med køkken: 1 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 132 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Kommunalt ejendoms nr.: 71200 

Landsejerlavsnavn: TØMMERUP BY, TÅRNBY 

Opførelsesår: 1970 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

m2 Arealanvendelse 

132 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andel areal 

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

Heraf indbygget udhus 0 Samlet lagelageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 

Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr 

Opvarmningsmiddel: Naturgas 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Kongelundsvej 4 76 (Vej kode: 1895),2770 Kastrup 

Kommunenr.: 
0185 

0 

0 

0 

Øvrige arealer 

Antal etager u. kælder & tagetage 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
71200 17-11-2020 

m2 

132 

Side: 
1 / 4 
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Bemærkninger for bygning 

Der er 2016 lagt Metalplader oven på den gamle tag. 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Kongelundsvej 476 (vejkode: 1895), 2770 Kastrup 

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 teknisk forvaltning 

Antal værelser: 4 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Kongelundsvej 476 (vejkode: 1895), 2770 Kastrup 

Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) 

Matrikelnr.: 6aa 

Beliggenhed (kvalitet ): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Fibercement herunder asbest 

Tagdækningsmateriale: Andet materiale 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 7 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Kongelundsvej 476 (Vejkode: 1895),2770 Kastrup 

132 m2 

0 m2 

132 m2 

O m2 

0 m2 

0m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Landsejerlavsnavn: TØMMERUP BY, TÅRNBY 

Opførelsesår: 1988 

Kommunenr.: 
0185 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
71200 17-11-2020 

Side: 
2/4 
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Kortmateriale 

I,'·•.' .. ' ., .... 
©Ge0D,mri,1rk

,,
©SDFE- Orto forar 2018 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NV 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. 

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Kongelundsvej 476 (Vejkode: 1895),2770 Kastrup 

Kommunenr.: 
0185 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
71200 17-11-2020 

Side: 
3/4 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 

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

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

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

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 vej navne. Se mere på danmarksadresser.dk/dar. 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Kongelundsvej 476 (Vejkode: 1895),2770 Kastrup 

Kommunenr.: 
0185 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
71200 17-11-2020 

Side: 
4/4 
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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 det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, 
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
afløbsforhold. 

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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 

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

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

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

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

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

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

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

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

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige værker og lign. 

Landbrug, skovbrug, gartneri, 
råstofudvinding m.v. 
Industri, fabrik, håndværk m.v. 
El-, gas-, vand- eller varmeværker, 
forbrændingsanstalter m.v. 
Anden bygning til landbrug, industri 
m.v. 

Handel, kontor, transport og service 
Transport- og garageanlæg, stationer, 
lufthavne m.v. 
Kontor, handel, lager, herunder 
offentlig administration. 
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og 
anden service virksomhed. 
Anden bygning til transport, handel 
m.v. 

Institutioner og kultur 
Biograf, teater, erhvervsmæssig 
udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 
Skole, undervisning og forskning. 
Hospital, sygehjem, fødeklinik, 
offentlige klinikker m.v. 
Daginstitutioner m.v. 
Anden institution. 

Fritidsformål 
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/hvordanfaarjegbbr 

Køkken, toilet og afløb 

Toiletforhold 
Antal vandskyllende toiletter i bolig
eller erhvervsenhed. 
Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
Anden type toilet udenfor enheden 
eller intet toilet i forbindelsen med 
enheden. 

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

Køkkenforhold 
Eget køkken (med afløb og 
kogeinstallation). 
Adgang til fælles køkken. 
Fast kogeinstallation i værelse eller på 
gang. 
ingen fast kogeinstallation. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

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

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

Asbestholdigt materiale 
Asbestholdigt 
ydervægsmateriale. 
Asbestholdigt 
tagdækningsmateriale. 
Asbestholdigt ydervægs- og 
tagdækningsmateriale. 

Opvarmningstorhold 

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

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

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

Afløbsforhold 

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

Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 
Afløb til fælles privat 
spildevandsanlæg. 
Afløb til samletank. 
Afløb til samletank for toiletvand og 
mekanisk rensning af øvrigt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse). 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse). 
Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandløb. 
Mekanisk og biologisk rensning. 
Udledning direkte uden rensning til 
vandløb, søer eller havet. 
Andet. 

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

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

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

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

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

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

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blandet erhverv og bolig 
med eget køkken. 
Enkeltværelse. 
Fællesbolig eller 
fælleshusholdning. 
Sommer-/fritidsbolig. 
Andet. 

Ejerforhold 
Privatperson(er) eller 
interessentskab. 
Alment boligselskab. 
Aktie-, anparts- eller andet 
selskab. 
Forening, legat eller 
selvejende institution. 
Privat andelsboligforening. 
Kommunen 
(beliggenhedskommune). 
Kommunen (anden 
kommune). 
Region. 
Staten. 
Andet, moderejendom for 
ejerlejligheder. 

Vandforsyning 
Alment vandforsyningsanlæg 
(tidligere offentligt). 
Privat, alment 
vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 
Brønd. 
Ikke alment 
vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 10 ejendomme). 
ingen vandforsyning. 
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EKSP.TID:MANDAG-ONSDAG 10-14.00 
TORSD.10-17.30 & FRED. 10-13.30 
KREDITOR NR: 80049692 
TELEFONNR.: 3247 1111 • 
Yderligere information om kommunen 

--------------------------� kan findes på www.taarnby.dk 
Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Kongelundsvej 476 

Matrikelbetegnelse: 

TØMMERUP BY, TÅRNBY 6aa 

Ejendomsværdi 

2,050.000 

Fradrag i grundværdi for forbedringer 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

17/11-2020 20310413 
Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurderingsår. 

651 2018 (01/10-2018) 

Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

863.000 913 .100 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 
Specifikation 

KOMMUNE 

Grundskyld 

Indefrosset grundskyld 

promille af grundlag 

24,000 : 863000 01/01-31/12 

ADMINISTRATIONSGEBYR ANTAL: 1 
GENBRUGSPLADSGEBYR ANTAL: 1 
GENANVENDELIGT AFFALD ANTAL: 1 
RESTAFFALD 240L BEHOLDER ANTAL: 1 
SKORSTENSFEJNING TLF 28145048 

* * * BEMÆRK * * *

Indbetalingskort sendes til E-boks 
9 dage før forfald, hvis ejendommen 
IKKE er tilmeldt Betalingsservice 

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld 

Beløb 

20712,00 

-241,80

191,00 
1067,00 

655,00 
1709,00 

501,93 

Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, 
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

medsendes indb.kort ikke 

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

Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag 

01 01/01-2020 20/01-2020 
02 01/04-2020 20/04-2020 
03 01/07-2020 20/07-2020 
04 01/10-2020 20/10-2020 

!ALT

Ratebeløb 

6088,09 
6088,08 
6208,98 
6208,98 

24594,13 

Fakturadato 

01/01-2020 
01/04-2020 
01/07-2020 
01/10-2020 

Side 01 af 01 

Heraf moms 

38,20 
213,40 
131,00 
341,80 
100,39 

824,79 

Moms beløb 

206,22 
206,19 
206,19 
206,19 

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. 
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Indbetaling: 

Kan ske i pengeinstitut, via Betalingsservice (BS), samt 

via Netbank. 

Såfremt ejendomsskatten ikke er tilmeldt 

Betalingsservice, udsendes indbetalingskort 9 dage før 

forfald til hovedejers E-boks. Er ejer fritaget for digital 

post, fremsendes indbetalingskort som alm. brev. 

Indbetalingskortets læselinje er unik og kan kun benyttes 

til betaling af den medsendte regning. Hvis du sætter 

ejendomsskatten til gentagelsesbetaling i din Netbank 

med samme læselinje, vil betalingen derfor ikke blive 

registreret korrekt, og du kan risikere at modtage 

rykkerskrivelse, selvom du har betalt. 

Hvis sidste rettidig indbetalingsdag falder på 

lørdage samt søn- og helligdage, forlænges fristen 

til førstkommende hverdag. 

Manglende rettidig betaling: 

Efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes rente

tillæg med den af Skatteministeriets fastsatte procent. 

Rentetillægget beregnes pr. påbegyndt måned fra 

forfaldsdagen. 

Ved udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et gebyr 

pr. rykker. 

Tidligere ikke betalte renter, gebyrer og retsafgifter 

opkræves over førstkommende rate. Den fremsendte 

faktura kan derfor være højere end det ratebeløb, der 

fremgår af ejendomsskattebilletten. 

Modregning: 

Såfremt du har restancer til Tårnby Kommune, vil der ske 

modregning af evt. overskydende skat og moms. 

Tvangsinddrivelse: 

Restancer vedrørende ejendomsskat m.m. 

tvangsinddrives ved udlæg, som foretages af den 

kommunale pantefoged. 

Efter foretaget udlæg videresendes sagen til kommunens 

advokat med henblik på iværksættelse af tvangsauktion 

over ejendommen. 

KMD OGCG1852 19. udg. 09. 2020 

Tvangsinddrivelse er forbundet med yderligere 

omkostninger i form af retsafgifter og renter m.m. 

Omkostningerne ved at afværge en tvangsauktion 

er betydelige. 

Udlæg vedr. vej forrentes efter regler fastsat af 

Tårnby Kommunalbestyrelse. 

Rentegodtgørelse: 

Der ydes ikke rentegodtgørelse ved forudbetaling. 

Eventuelle forespørgsler vedrørende: 

Kommunens affaldsordninger: 

Du kan orienterer dig om kommunens affaldsordninger 

på Tårnby Kommunes hjemmeside 

www.taarnby.dk/affald 

Takstblad: 

Takstbladet kan findes på Tårnby Kommunes 

hjemmesidewww.taarnby.dk/affaldsgebyr 

Takstbladet kan udleveres ved henvendelse til 

Teknisk Forvaltning. 

Skorstensfejning: 

Henvendelse bedes rettet direkte til 

skorstensfejermester Carsten Kjær på tlf.nr. 

28145048. Skorstensfejermesteren har 

arbejdskortene, hvorpå grundtaksterne er anført. 

Husk at kontakte skorstensfejeren ved overgang 

til fyringsanlæg, som ikke kræver skorsten. 

Med venlig hilsen 

TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag 
Bilag dannet 17 /11 2020 

------=--

ERHVERVSSTYRELSEN 

Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 
Ejendommens adresse: ............................................................... Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Matr.nr ........................................................................................... 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Gr undar eal. .................•.................•••.................•••......••••....•................................. 651 m2 

Ejendomsnummer : ................................................................................................. 071200 

Kommune: ................................................................................................ Tårnby Kommune 

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

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... 132 m' 

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

Antal værelser: ............................................................................................................. 4 

Antal bygninger : ........................................................................................................... 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 6aa Tømmerup By, Tårnby 

Rapport-ID: 168a9313-ef87-40cf-95d2-9e62492ad186 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.&#xD; 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner.&#xD; 
&#xD; 
Ved JA til forfalden gæld &#xD; 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.&#xD; 
&#xD; 
Ved tvangsauktion &#xD; 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 
tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.)&#xD; 
Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.&#xD; 
&#xD; 
Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT&#xD; 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.&#xD; 
&#xD; 
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår &#xD; 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. er indhentet d. 

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

Forfalden gæld i alt................................................................................. 1 9.022,62 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 08-01-2021 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 08-01-2021 

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

Gældsposter vedrørende: Grundskyld 

Gæld vedrørende ..............................................................•...•................... Grundskyld 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................................... 1 5.413, 1 0 kr 

Beløb ............... ..•••••..••.••••••............••••.................................................. 4.936,20 kr 

Forfaldsdato ........................................•.........................•..•.................... 0 1-0 4-2020 

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

Beløb ..................................................................................................... 1 20,90 kr 

Forfaldsdato ................................................................••••••••••................ 01-04-2020 

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

Beløb ................................................................................................... 4.936,20 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-07-2020 

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

Beløb .............••....................•...............•••..............•............••.................. 1 20,90 kr 

Forfaldsdato ............................................ ,, ............................................ 01-07-2020 

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

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

Beløb ............................................................................................•........ 120,90 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0 l -07-2020 

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

Beløb ..................................................•................................................ 4.936,20 kr 

Forfaldsdato .................................................................................. ....... 01-10-2020 

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

Beløb ..................................................................................................... l 20,90 kr 

Forfaldsdato ...........................................................................••............. 01 -l 0-2020 

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

Beløb ..................................................................................................... 120,90 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-10-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Bortskaffelse hushold, affald 

Gæld vedrørende ................................................................... Bortskaffelse hushold. affald 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 2.716,50 kr 

Beløb ..................................................................................................... 905,50 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... Ol -04-2020 

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

Beløb ...............••••.................................................................................. 905,50 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-07-2020 

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

Beløb ............... , ..................................................................................... 905,50 kr 

Forfaldsdato .................................................•.................••••••................. 0 l -l 0-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning 

Gæld vedrørende ................................................................................ Skorstensfejning 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 376,44 kr 

Beløb ..................................................................................................... 125,48 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-04-2020 

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

Beløb ....................................•................................................................ 125,48 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-07-2020 

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

Beløb ..................................................................................................... l 25,48 kr 
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Q) 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 
2770 Kastrup 

Bilag dannet 17 /t 1 2020 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01- l 0-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Renter

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 516,58 kr 

Beløb........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,49 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb .................... ................................................................................... 1,93 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb .................. ..................................................................................... 1,93 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 7,24 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 1,93 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb...................................................................................................... 39,49 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . 1,00 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 7,24 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 1,93 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb...................................................................................................... 39,49 kr 

Forfaldsdato 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.. ................................................................. Nej 
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EJENDOMS 
DATA 
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Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17 /11 2020 

Beløb ........................................................................................................ 1.51 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb........... . ........................................................................................... 1,00 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 7,24 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ........................................................................................................ 1,93 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb ..................................................•..................................................... 7,24 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,00 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 39,49 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 1 ,45 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0 1-06-2020 

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

Beløb .....................................................................................•.••............. 19,74 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 kr 
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Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

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

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

Beløb ......................................................................•..•.............................. 3,62 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Beløb...................................................................................................... 39,49 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 7,24 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ l ,45 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ l ,45 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

Beløb ........................................................................................................ l ,45 kr 

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

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

Beløb ..................... ................................................................................ 19,74 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3.62 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Beløb ...........................................••••..•.................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 1,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 02-l 0-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 39,49 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 3,62 kr 

Forfaldsdato ..................................................................................... , .... 0 l -11-2020 

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1,00 kr 

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

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

Beløb ...................................................................................................... 19,74 kr 

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

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

Beløb ........................................................................................................ 7,24 kr 

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

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

Side 8 af 8 

14/12/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 74 af 10206/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 74 af 108



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 

Bilag dannet 17/11 2020 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 

oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, 

renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på 

den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten 

fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 

I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 

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

Side 9 af 8 
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BuuslMark 
a d v o k a t f i r r.r1. 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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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Alka Forsikring Økonomi Bogholderi <okonomi1@alka.dk> 

17. november 2020 19:48
Maria Nilsson
SV: Tvangsauktion - sags nr. 16236
signaturbevis.txt

Tak for din henvendelse i forbindelse med tvangsauktion på ejendommen: 

Husfarsikring, police 1101698021 

Forsikringssted: Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Jeres J.nr.: 16236 

Vores tilgodehavende på dagen for tvangsauktionen udgør: 

Præmie for perioden 01.01.2021 til 08.01.2021 123,93 kr. 

Beløbet kan overføres til vores bankkonto i Arbejdernes Landsbank. 
Regnr. 5301 Konto. 0740849, med reference til policenummeret. 

Du er meget velkommen til at kontakte os 

Du er velkommen til at ringe til os på 43 58 55 53, hvis du har spørgsmål. Vi er klar ved telefonerne mandag til 

fredag mellem klokken 8.30 og 16.00. 

Venlig hilsen 

Jeanett Bentin Foghmoes 

Accounting 

Tryg I Alka I Klausdalsbrovej 601, N17 I 2750 Ballerup 

Alka er en del afTryg Forsikring A/S I Cvr-nr. 24260666 

Telefon: 43 58 50 85 I Mobil: 

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

Se på tryg.dk og alka.dk, hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 17. november 2020 11:34 

Til: Alka Forsikring Økonomi Bogholderi 
Emne: Tvangsauktion - sags nr. 16236 
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Grundejerforeningen Tømmeruplund 

Beboere Kongelundsvej 476 

2770 Kastrup 
Att: Flemming B. Hansen 

Nr. Tekst 

1 Kontingent GFT 
2 Snerydnings bidrag NB! Ny pris 

Vejkonto bidrag 

(Momsfrit beløb: 870,00 - Momspligtigt beløb: 0,00) 

Antal Enhed 

1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

Betalingsbetingelser: Løbende måned 30 dage - forfald 30,12,2020 

FAKTURA 

Fakturanr . ............. : 10646 

Fakturadato ........... : 01.11.2020 

Kundenr . ............... : 5476 

Side ..................... : 1 af 1 

Stk. pris 

400,00 
270,00 
200,00 

Subtotal : 

0,00% moms: 

Total DKK: 

Beløbet indbetales til vor bank. Arbejdernes Landsbank - Regnr.: 5325 / Kontonr.: 0242424 

Fakturanr. 10646 bedes anført ved bankoverførsel 

Pris 

400,00 
270,00 
200,00 

870,00 

0,00 

870,00 

Eller brug følgende FI-indbetalingskode til betaling via netbank: +71<000000001064609 +80893469< 

Ved for sen betaling pfiregnes rente i henhold til gældende lovgivning. 

Grundejerforeningen Tømmeruplund -Tunisvej 8 - 2770 Kastrup - CVR-nr.: 33721196 

Tlf.: 2063-8367 - Mail: tommeruplund@gmail.com -

Bank: Arbejdernes Landsbank - Kontonr.:5325 / 0242424 -

�1: 
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(j JYSKE REALKREDIT

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 

4000 Roskilde 

Auktionsopgørelse 

Ejendomsoplysninger 

Matrikelbetegnelse samlet 6AA Tømmerup By, Tårnby 

Beliggenhed Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

Ejendommens art Parcelhus 

Hovedanvendelse Helårs bo lig 

Auktionsda to 08.01.2021 

Antal lån i ejendommen 

Samlet tilgodehavende 

Lån m. 0034-346-620 

Gebyrer 

Hovedstol 

2.092.000,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 

Erindringsskrivelse 17.04.2020 

Erindringsskrivelse 

Erindringsskrivelse 

Gebyrer i alt 

14.07.2020 

14.10.2020 

Gebyr 

Gebyr 

Gebyr 

Fordring 

1.928.882,59 kr. 

300,00 kr. 

1.929.182,59 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 

02.12.2020 - Ejd.nr.: 601-333-6024 - Side 1 

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

Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838 

1.929.182,59 kr. 
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Cl JYSKE REALKREDIT

Specifikation 

Lånta ere 

Flemming B01Teschmidt Hansen 

C/O Advokat Niels Kahlke 

Købmagergade 3 

1150 København K 

Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 

C/O Advokatfirmaet Kahlke I/S 

Att. Advokan Niels Kahlke 

Købmagergade 3 

1150 København K 

Auktionsdato 08.01.2021 

*Garantilån nr. 0034-346-620

Garantirente % pa 

Obl.rente % pa 

Fondskode 

Lånerente % pa 

Restløbetid år 

Hovedstol 

Ny restgæld 

Ny obl. restgæld 

Rente 

Bidrag 

5,00 

5,0000 

0936162 

0,7400 

17,00 

2.092.000,00 kr. 

1.796.371,58 kr. 

1.796.371,58 kr. 

258,48 kr. 

246,66 kr. 

Restgæld incl. uforfaldne renter 

og bidrag (kolonne 2) 1.796.876, 72 kr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Morarenter simuleret 

Restancer (kolonne 3) 

01.03.2020 

01.06.2020 

01.09.2020 

01.12.2020 

Pr./Periode 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021 

01.01.2021-08.01.2021 

01.01.2021-08.01.2021 

31.038,00 kr. 

31.560,52 kr. 

31.517,16 kr. 

31.353,23 kr. 

6.536,96 kr. 

132.005,87 kr. 

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1), overført til side 1 

02.12.2020 - Ejd.nr.: 601-333-6024 - Side 2 

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 89 89 89 89 - online@jyskebank.dk 

Jyske Realkredit NS - CVR-nr. 13409838 

l .796.876,72kr.

132.005,87 kr. 

l .928.882,59kr.
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4:l JYSKE REALKREDIT

Morarente beregnes med 18% p.a. fra forfaldsdagen til betaling sker, b01iset fra perioden fra 13. maj 2020 -

06. januar 2021, hvor den beregnes med 10% p.a.

Terminsantal p.a. 

1. kommende betaling

1. års betaling

4,0 

31.309,50 kr. 

124.951,63 kr. 

* Afdragsfrie placerede perioder: 10 år 

Afdragsfrihed er aftalt således: 

Perioder: 

heraf afdrag 99.555, 15 kr. 

Sum af udskudte afdrag pr. 01.01.2021: 483.678,51 kr. som betales fordelt over lånets løbetid. 

Ved delvis dækning af lånet vil de udskudte afdrag blive reduceret forholdsmæssigt. 

Ved bevilling af gældsove1iagelse overtager auktionskøber de valgte afdragsfrie perioder. Jyske Realkredit 

kan dog ved gældsovertagelsesbevillingen bestemme, at fremtidig afdragsfrihed bortfalder. 

Auktionskøber, der ønsker ændring i afdragsfriheden, kan kontakte Jyske Realkredit herom. 

Da lånets rente kan ændres i lånets løbetid, kan restgælden, ydelser, rente og bidrag, der vedrører tiden efter 

udarbejdelsen af denne specifikation, være foreløbigt beregnede. Beregningen af beløb, der vedrører tiden 

efter en kommende rentefastsættelse, er foretaget på grundlag af den senest fastsatte rente. Nærmere 

oplysninger fremgår af pantebrevet. 

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 08.01.2021 

Termin 

Termin 

Termin 

Termin 

Sum 

Forfald Mora fra Restsaldo 

01.03.2020 01.03.2020 31.038,00 kr. 

01.06.2020 01.06.2020 31.560,52 kr. 

01.09.2020 01.09.2020 31.517,16 kr. 

01.12.2020 01.12.2020 31.353,23 kr. 

02.12.2020 - Ejd.nr.: 601-333-6024 - Side 3 

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf 89 89 89 89 - online@jyskebank.dk 

Jyske Realkredit A/S - CVR-nr. 13409838 

Mora dage 

313 

221 

129 

38 

Mora beløb 

3.165,03 kr. 

1.917,84 kr. 

1.120,80 kr. 

333,29 kr. 

6.536,96 kr. 
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BuuslMark 
a clvok at:firn1 a 

SUPPLERENDE VILKÅR 

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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BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Ols Gade 4 
4000 Roskilde 

17-11-2020

Vores ref. 
Pantebrev, opr. 
Matr.nr. 
Beliggende 
Restgæld 
Debitor( er) 

Kreditor 

318356/1-55555 - 414373 
kr. 300.000,00 
6 AA Tømmerup By, Tårnby 
Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 
kr. 185.494,35 
Boet efter Flemming Borreschmidt Hansen og Boet 
efter Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen 
Kinnerton Martgage Funds Pie 

Hammerensgade 6, st. th. -- - --------- - -- - ----------- - --�1267 København K
Med henvisning til dit brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 08-01-2021, Tel. 3841 2920 
fremsendes hermed vores opgørelse: 

Restancer m.v. 
Restgæld med tillæg af uforfaldne renter 

Samlet fordring 

kr. 
kr. 

kr. 

·Bemærk venligst at pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår.

Salgsopstilling bedes venligst sendt til inkasso@kinnertoncap ..

I øvrigt henvises til vedlagte specifikation.
Kopi af pantebrevet vedlægges.

Venlig hilsen 
Kinnerton Capital NS 

oncap.dk 

26.139,48 
185.782 90 

211.922,38 

E-mail:

info@kinnertoncap.dk

www.kinnertoncap.dk

CVR nr. 3387 4405 
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Jyske Bank A/S Udskrevet d. 17-11-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebTev opT .DKK 300.000,00 

Lånenr.: 

Matr.nr.: 

Opgørelsesdato: 

Restgæld pr. 

318356/1-55555-414373 

6 AA Tømmerup By, Tårnby 

08-01-2021

01-01-2021 kr. 185.494,35 kurs 100,00 

8,00% rente til 08-01-2021 7 dage 

Kolonne 2 .............................................................. : 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

Gebyr 

Morarente 

Ydelse pr. 

Mora 

Påkrav 

01-05-2020

01-05-2020 til 08-01-2021

01-06-2020

01-06-2020 til 08-01-2021

01-07-2020

01-07-2020 til 08-01-2021

01-08-2020

01-08-2020 til 08-01-2021

01-09-2020

01-09-2020 til 08-01-2021

01-10-2020

01-10-2020 til 08-01-2021

01-11-2020

2.529,66 

0,00 

0,00 

25,00 

247 dage 139,72 

2.529,66 

0,00 

0,00 

25,00 

217 dage 122,75 

2.529,66 

0,00 

200,00 

25,00 

187 dage 105,78 

2.529,66 

0,00 

100,00 

25,00 

157 dage 88,81 

2.529,66 

0,00 

100,00 

25,00 

127 dage 71,84 

2.529,66 

0,00 

100,00 

25,00 

97 dage 54,87 

2.529,66 

0,00 

100,00 

318356 / 1-55555 

185.494,35 

288,55 

185.782,90 

2.694,38 

2.677,41 

2.860,44 

2.743,47 

2.726,50 

2.709,53 
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Gebyr 2 5,00 

Morarente 01-11-2020 til 08-01-2021 67 dage 37,90 

Ydelse pr. 01-12-2020 2.529,66 

Mora 0,00 

Påkrav 0,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 01-12-2020 til 08-01-2021 37 dage 20,93 

Ydelse pr. 01-01-2021 2.529,66 

Mora 0,00 

Påkrav 0,00 

Gebyr 0,00 

Morarente 01-01-2021 til 08-01-2021 7 dage 0,00 

Skyldig påkrav 

Skyldig morarente 

Ejerskiftegebyr 

Kolonne3 .............................................................. : 

Kolonne 1 (fordring i alt) . ................................................ . 

318356/1-55555 

2.692,56 

2.5 50, 59 

2.529,66 

100,00 

0,00 

24.284, 54 

1.8 54,94 

26.139,48 

211.922,38 

Side 2 
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.i. 
'4 

.. 

·1 

Ejerlav Tømmerup by, Tårnby 

Matr. nr. 6 aa 

Ejerlejl. nr. 

Gade og Kongelundsvej 4 7 6 
hus nr. 2770 Kastrup 

Debitors navn 
og bopæl 

Afgift kr. s. 900, oo 

Anmelder: (Navn, adr. og tlf.) 
Lån & Finans A/S 
Krogvejen 40 
4281 Gørlev 
Tlf. nr. 58 85 88 14 

Akt: skab nr. 
(Udfyldes af tinglysningskontoret) 

Sælgerpantebrev O (sæt x) 

'L l 11-'l 0

Pantebrev 

( 

C 
C 
<: 

Flemming Hansen, cpr. nr. 141064· 
Lis Humm, cpr. nr. 081256-
Kongelundsvej 476, 2770 Kastrup 

erkender herved at skylde 
ORIGIMAL 208310 01 0000.0019 27 .J n . .2D•rli 1 

.J. -g}J(1p1JO 

Kreditors 
navn og 
bopæl 

Linets 

størrelse 

Rente og 
betalings• 
vllkAr 

Opsigelse 

TS Pantebreve A/S, c/o Gudme R aaschou Bank A/S 

Kalvebod Brygge 43, 1560 København V 

kr. 300.000,00 skriver kroner trehundredetusinde 00/100 

Pantebrevetforrentes og afdrages fra 1/11 2006 gennem en fast årlig ydelse på 12% af hovedstolen, 
hvoraf 11 % p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, medens resten er afdrag. 
Den årlige ydelse betales over 12 terminer hver den første i måneden med kr. 3. ooo, 00 pr. 
termin. Første gang den 1/12 2006 betales kr. 3. 000, 00, som udgør terminsydelse for det da 
forløbne tidsrum. 
Pantebrevet Indestår fra kreditors side 
uopsigeligt fra ejer til ejer indtil 

Pantebrevet kan fra debitor s side indfries helt 
eller delvis 

udløb. 

med 3 måneders varsel til en termin til kurs 
102. 

Den pantsatte matr. nr. 6 aa Tømmerup by, Tårnby
ejendom 
(matr.nr.) 

Oprykkende 

panteret 

efter 

Kreditor Oprindelig kr. % p.a. Uaflyst pr. Nedbragt til k r. 

17/4 1945 Byrde lyst pantst. 500,00 

Realkredit Danmark, ktl. 

m/rentetilpasning 1.120.000,00 

Realkredit Danmark, ktl. 

m/rentetilpasning 177.000,00 

Privat 480.000,00 8% 

Privat 400.000,00 9% 

NB.: Bopælsforandring skal meddeles til kred_ltor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan k reditor 
forlange kapitalen lndfriei, se sichte side, pkt.. 9 a. 
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..;. 

Særlige 
bestemmelser: 

Ejerskifte 

Omprio
ritering: 

R�nte af 
ekstra
ordinære 
afdrag: 

\'deb�
nedsættelse: 

Respekt: 

Særlige 
bestem• 
melser for 
ejer
lejligbede,: 

Om• 
oi:/eller 
tilbygning: 

Ved hvert ejerskifte erlægges senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og 
udleveret fra tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige 
overtagelse, et ejerskiftegebyr på 1 % af restgælden på overtagelsesdagen, dog min. kr. 
500,00. Manglende eller Ikke rettidig betaling af gebyret sidestilles med manglende eller for 
sen betaling af ejerskifteafdrag, med heraf følgende konsekvenser. 

Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor samme frister som ved 
erlæggelse af ejerskiftegebyr. 

Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til forhøjet rente og forlænget løbetid 
(max. 30 år), dog ikke Indeksregulerede lån, stående lån og lån i fremmed valuta, bortset fra 
lån i Euro, mod at nettoprovenuet i det omfang, det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse 
af foranstående forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette pantebrev. 
Såfremt pantebrevet opdeles I sideordnede pantebreve, skal afdrag fremkommet ved 
omprioritering fordeles forholdsmæssigt på pantebrevene. 
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af foranstående lån 
(eksklusive renter) medtages omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre udgifter til 
det offentlige, gebyr til pengeinstitut samt gebyr til rykningspåtegning på såvel foranstående, 
efterstående som nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog ikke 
differencerente. Endvidere respekteres omprlorlteringssalær. til medvirkende ejendomsmægler 
eller advokat. Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af rykningsklausulen, herunder 
vurderingshonorar til ejendomsmægleren og sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, betales 
af debitor. 

Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales rente af afdraget til betalingsdagen. 

Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således at 
den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 
gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver uændret. 

Såfremt pa(ltebreve� ved udstedelsen respekterer bank-, sparekasse-, stats-, rentelilpasnings
eller realkreditlån med variabel rente, skal det uden særskilt påtegning respektere ændringer I 
renten for disse lån. . 

Såfremt pantebrevet har.pant I en ejerlejlighed, kan kreditor forlange kapitalen indfriet, såfremt 
ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der ·senest 14 dage efter påkrav 
stilles bankgarånti for pantebrevets terminsydelser I lejeperioden. 

Pantebrevet respekterer optagelse af lån I realkreditinstitut; dog Ikke in.dekslån, stående lån og 
lån I· fremmed valuta, bortset fra lån i Euro: til dækning af. udgifter til momsregistrerede 
virks·omheder til dokumenteret'varige, værdiforøgende om- og/eller tilbygninger. 
Udgifterne til om- og/eller tilbygning skal medføre en tilsvarende værdiforøgelse af 
ejendommen, og pantebrevet skal sikkerhedsmæssigt have samme placering i forhold til 
ejendommens. handelsværdi." som det havde før påbegyndelse af om- og/eller tilbygningen. 
Pantebrevets sikkerhedsmæssige placering ·kan af kreditor forlanges dokumenteret ved 
vurdering af ejendommens handelsværdi, foretaget af lokalkendt ejendomsmægler, som er 
godkendt af kreditor. 
Alle omkostninger forbindelse med . ekspedition af rykningsklausulen, herunder 
vurderingshonorar til ejendomsmægleren samt sædvanligt ekspeditionsgebyr til kreditor, 
betales af debitor.· 
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Særlige 
bestem
melser 

Respekterede 
servitutter 
III.V, 
(henvisning til
tingbogen er
tilstrækkelig)

Dato: 

Under
skrift: 

Vitter_ligheds 
vidner 

Tioglysoiogs
pAtegoinger 

Side 3 

Se tillige side 2. 

Førtidsindfrielse: Enhver indfrielse - helt eller.delvist eller ved 
tvangsindløsning af pantebrevet på grund af misligholdelse - kan alene ske til 
kurs 102. 

Debitorgodkendeise: Ved ethvert helt eller delvist debitorskifte skal kreditor 
godkende ny debitor på nærværende pantebrev. Såfremt kreditor ikke kan godkende 
den/de nye debitorer, forfalder pantebrevet til fuld indfrielse til kurs 102. 

Ydelsesbetaling: Betaling af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af 
terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 25,00 pr. 
opkrævning. 

Med_ hensyn til de ejendommen· nu påhvilede servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i 
tingbogen. 

For øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (sidste side). 

For så vidt pantebrevet alene underskrives af 
debitor, erklærer denne samtidig at være ugift 
eller at ejendommen ikke omfattes af lov om 
ægteskabets retsvirkninger §18. 

ror så vidt debitor er gift, erklærer medunder
skrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen, Er 
ægtefællen medejer, underskrives som debitor og 
pantsætter. 

Underskriften gælder tillige for de særlige bestemmelser anført pa side 2 

Flemming Hansen 

TIi vitterlighed om 

Navn: 

Stilling: -----'Sa.....,.ugs""he ....... ba .......... o ... diµt!3 ... [ ___ _ 
Syvbækvej 11 

Bopæl: 
-----,4.t'2't''1""01'\o-iaFfaiiø"'_ ...,fl"'tl..------

ed: 

N 
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Justitsministeriets pantebre)lsformular A 

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske 
portofrit på kreditors bopæl, som er anført på
side 1, eller på et andet sted Inden for landets
grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker
senest 7 dage efter forfaldsdagen, for
terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste
rettidige betalingsdag falder på en helligdag,
en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, 
udskydes dagen til den følgende hverdag. På
samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev.
Indbetaling inden for ovennævnte frist til et 
pengeinstitut her I landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er 
rettidig betaling. 

3. Ophævet. 

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor
om bopælsforandring. Sådan underretning kan
ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det
af blankettens tekst fremgår, at meddelelser
til betalingsmodtageren ikke må gives på
denne. Påkrav fra kreditor, herunder
opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes 
på den af debitor senest oplyste bopæl uanset 
bopælsforandring, medmindre kreditor er 
bekendt med debitors nye bopæl. Bliver 
kreditor opmærksom på, at en opsigelse som 
følge af bopælsforandring ikk_e er kommet
frem til debitor, skal kreditor straks give
debitor meddelelse om. opsigelsen, såfremt
debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret
eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med
tilbehør efter tinglysningslovens § 37 og 38, 
indtægter, herunder leje og 
forpagtn.ingsafglfter, samt erstatnings- og
forsikringssummer. 

6. Debitor forpligter sig til at holde.pantet 
behørigt bra.ndforsl�ret, således at
betingelserne I Final')stllsynets 
bekendtgørelse om minimusbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af
bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for kray ifølge
pantebrevet på betaling af kapital, renter og
andre- ydelser af tilsvarende karakter -
herunder admiriistrationsbidrag og
kautionsforsikringspræmier - morarenter og
gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere
p:;interet for omkostninger, som med føje er 
afholdt ved opsigelse, inddrivelse,
berigtigelse af gældsovertagelse samt til 
varetagelse af kreditors Interesse I tilfælde af
retsskrldt mod pantet fra ande·n ·side. For så
vidt angår udenretlige inkassoomkostninger,
har. kreditor panteret for de omkostninger, der
kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinl<et betaling
mv. og den i medfør af loven udstedte
t,ekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af
forsinket betaling. 

SignForm Danmark A/S - www.signform.dk/ lnfo@signform.d� 

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte,
medmindre andet er vedtaget i
pantebrevet. Kreditor skal underrettes om 
ethvert ejerskifte og kan forlange, at den 
nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt 
afholder omkostningerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet 
senest 3 uger efter, at endeligt skøde er 
tinglyst uden frist og udleveret fra 
tinglysningskontoret kan han, når hele 
kapitalen indestår, uanset ejerskifte, 
forlange et gebyr på 2 % af pantebrevets 
restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er 
vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt 
eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal 
betaling ske inden samme frist, dog 
senest 3 måneder efter ejendommens 
endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9. Uanset uopsigelighed eller
opsigelsesfrist kan kreditor forlange 
kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales 

senest sidste rettidige betalingsdag. 
Det er dog en betingelse for, at
kapitalen kan forlanges indfriet, at 
debitor Ikke har betalt renter og afdrag 
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav 
herom er afsendt eller fremsat. 
Kreditors påkrav skal være afgivet 
efter sidste rettidige betalingsdag og·
skal udtrykkeligt angive, at kapitalen 
kan forlanges indfriet, hvis renter og
afdrag Ikke betales inden fristens 
udløb. jf. herved pkt. 2.

b) hvis bygninger af væsentlig betydning 
for pantets værdi nedrives, uden at der 
er stillet betryggende sikker.hed,

c) hvis pantet I øvrigt væsentligt forringes 
eller vanrøgtes, uden at der efter 
påkrav stilles betryggende sikkerhed, 

d) hvis debitor nægter kreditor eller 
dennes fuldmægtig adgang til at
efterse paritet,

e). hvis debitor ikke på opfordring godtgør, 
at pantet er behørigt brandforsikret, og 

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag Ikke 
betales ret.tidigt, jf. pkt. 8. 

10. Medmindre andet er··aftalt, forbliver 
pantebrevet Indestående I ejendommen I 
tilfælde af tvangsauktion, hvad enten 
denne skyldes misligholdelse af 
pantebrevet eller.af andre forpllgtels_er;
hvis restancer og· øvrige forfaldne ydelser 
i henhold til auktionsvilkårene betales 
Inden udløbet af de i disse fa.stsatte 
frister. 
Pantebrevets bestemmelser om 
misligholdelse, herunder bestemmelserne 
i pkt. 9, og bestemmelser otn, at
pantegælden helt eller delvis forfalder ved
ejerskifte, kan-i så fald ikke påberåbes af 
kreditor: · 
Hvis auktionskøber-en sælger
ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes d.ette 
ikke som ejerskifte. 
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*** * ***
* *. * 
* * ***
* * * Retten i Tårnby 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

•. Påtegning på Pantebrev. Dkk 300. 000 
Vedrørende matr.nr. 6 AA, Tømmerup By, Tårnby 
Ejendomsejer: Flemming Hansen m.fl. 
Lyst første gang den: 27.10.2006 under nr. 21786 
Senest ændret den 27.10 .. 2006 under nr, 21786

Anm: 
Pantebrev Else Marie Borr:eschmidt, Dkk 147.000 

Side: 

Akt .nr.: 
AE 515 

Ejerpantebrev med medd Arb. Landsbank, Kongelund,· Kastrup, Dkk 15.0. 000 
Udlæg Sparbank Vest, Dkk 32.888 
Udlæg Lån & Spar Bank, Incassoafd., Dkk 21:427 
Udlæg GE Capital Bank Danmark,

. 
Dkk 81. 567 · 

U:dlæg GE Capital Bank Danmark, Dkk si. 567 
· Udlæg Lån & Spar. Bank,. Inkassoafd., Dkk 21. 427

Udlæg Day2Day, Dkk 50.005 
. 

Udlæg .SEB Kort, Dkk 3 8 . 6 3 7
Udlæg Forbrugsforeningen af 1886, Dkk 37· .. 359 
Udlæg Day2Day; Dkk so·. 005 · 
Udlæg Ikano Finans A/S, Dkk 11.020 
Udlæg Ikanb finans A/S, Dkk 11.043 
Udlæg Danske Bank/Taastrup, Dkk 14.392 
Udlæg Veko Finans A/s, Dkk 66.498 
Udlæg Banque Invik S.A. Karlskoga, Sverige,, Dkk 9.682 
Udlæg Spartacus A/S, Dkk 52.107 
Udlæg Tryg Forsikring A/S, Dkk 7.1 °15 
Udlæg Tenea A/S, Dkk 50.026 
Udlæg Tenea A/S, Dkk 50.026 

Retten i Tårnby den 31.10.2006 

a,vn.' KLAUS SELL 
ADVOKAT (L) 

Algade 23 A , 4281 GØRLEV 
TLF: 58 85-52 00 

Foranstående re�sanmærkninger begæres
herved annulleret. 

.KLAUSSELL 
ADVOKAT(L) 

Algade 23 A , 4281 ØØRLEV . 
TLF: 5� 85 52 00 

5 
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*** ·k *** 

* * * 

* * ***

* * * Retten i Tårnby 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000 
Vedrørende matr.nr. 6 AA, Tømmerup By, Tårnby 

Ejendomsejer: Flemming Hansen m.fl. 

Lyst første gang den: 27.10.2006 under nr. 21786 

Senest ændret den : 09.02.2007 under nr. 2633 

Foranstående retsanmærkning annulleres. 

Retten i Tårnby den 13.02.2007 

Jens Møller 

Side: 6 

Akt .nr.: 

AE 515 
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1008/414373 
Afgift: DKK 1.400 

Allonge til pantebrev apr. kr. 300.000,00 
med pant i matr.nr. 6 M Tømmerup By, Tårnby. 
udstedt af Flemming Hansen og Lis Humm 
udstedt til TS Pantebreve A/S 

Tinglyst første gang den 27 .10.06 

CVR-nr: 10 42 35 70 

Anmelder: 

Side7 

Gudme Raaschou Bank A/S 
Kalvebod Brygge 43 
1560 København V 
Tlf. 33 44 90 00 

Nærværende pantebrev respekterer for fremtiden med oprykningsret alene: 

1) Byrde Kr. 500,00 
Byrde lyst pantstiftende

2) BRFkredit Kr. 2.092.000,00 
Obligationslån indeholdende
afdragsfrihed, var.rt.

Endvidere respekteres servitutter m.v. lyst før den 27 .10.06 

Pantebrevets øvrige bestemmelser forbliver uændrede. 

København, den 28.01 .08 

Pantebrevet indeholder herefter 7 sider. 

lflg. fuldmagt 
Gudme Raaschou Bank A/S 

Hanne Nørlev 
Lykke Petersen 

��M'� 
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***

* * *

* * ***
* * * Retten i Tårnby

* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000 

Vedrørende matr.nr. 6 AA, Tømmerup By, Tårnby 

Ejendomsejer: Flemming Hansen m.fl. 

Lyst første gang den: 27.10.2006 under nr. 21786 

Senest ændret den : 30.01.2008 under nr. 1248 

Storkunde opkrævning - Dkk 1.400 

Retsanm. de hidtil respekterede 

Pantebrev Gudme Raaschou Bank, Dkk 480.000 

Pantebrev Gudme Raaschou Bank, Dkk 400.000 

Retten i Tårnby den 05.02.2008 

Jens M 1 er 

Akt.nr.: 

SE: 10 42 35 70 
Anmelder: 

Oudme Raaachou Bank A/S 
Tietgens Hus 
Børsgade 4-8
DK-1215 København K. 
Tlf. 33 44 90 00 

Foranstående retsanmærkning begæres 
hermed slettet. 
København, den 7q -ol'�P R

Gudma RAaachou Bank AIS 

��p?'"� 

Hanne Nørlev

Side: 8 

12 AE 515 
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*** * ***

* * *

* * ***

* * * Retten i Tårnby 
*** *** Tinglysningsafdelingen 

Påtegning på Pantebrev. Dkk 300.000 

Vedrørende matr.nr. 6 AA, Tømmerup By, Tårnby 

Ejendomsejer: Flemming Hansen m.fl. 

Lyst første gang den: 27.10.2006 under nr. 21786 

Senest ændret den : 08.02.2008 under nr. 1731 

Foranstående retsanmærkning annulleres. 

Retten i Tårnby den 13.02.2008 

Elsebeth Brus Wennergren 

Akt .nr.: 

Side: 9 

12 AE 515 
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Ptb.nr. 318356/1/44444

Allonge til pantebrev opr.
Matr.nr. 

Afgift DKK 1.660,00 $ide 

300,00.0�0.0 med pant i 
6 AATømmerup By, Tårnby

Udstedt af 
Udstedt til 

Flemming Borreschmidt Hansen og Lis Edelsborg Borreschmidt Hansen
ARP Halkln Mortgage Funds PLC - Sub-fund 
Opportunistic Credits B 

Pr. 01.06.2017 ændres pantebrevets vilkår som følger:

... 2 JUNI 20HJ 
Restgælden pr. 01.06.2014 er kr. 264.704,n.

Fra 01.06.2017 nedsættes renten fra 11-% p.a. til 8% p.a. p.a.

Ydelsen vll herefter udgøre kr. 30.355,92 årligt efter kr. 2.529,66 pr. måned"

Ydelserne erlægges hver den 1. I måne·den, første gang den 01.07.2014.

Pantebrevet tllmeldes til betaling via PBS.

Pantebrevets øvrige vilkår forbliver uændrede.

Kreditaftaleoplysninger er udleveret.

,,,.-.-

-��k-�_!_Y __ ,den

.( / 

CPR.nr.: ...!-, 

I, h 2014

Al' LJ �--1derskrift_ ..... /r_Æ'h'--,,,ifl"V'f'.,__r_/l_,:.)-- ______ _ 7 Flemming Hansen

forskrift ��
?, Lis Hansen

Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskrivernes myndighed for så vidt angår debitor.
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(Udfyldes og underskrives af to uvildige vitterlighedsvidner. Fulde navn, stilling, adresse, postnummer, by og 
cpr.nr. skal udfyldes med blokbogstaver) 

Navn: �-LD.___ k-tp v.....r f 

Stilling: (_� f'<l � h.-0 .,-� <i •. ><..J-21--� 

Adresse: S . .i.:1 ""-� ,� ..... \... � "? 

By: '2 "1-""\ 0 '-'<-"-S. -:l fu{J 

Cpr.nr.: . - · -

(Personlig µnderskrift) 

Gpr.nr. I

(Personlig underskrift) 
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KØBERVEJLEDNING -  TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM                 

 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.  

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet.  

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra 
internettet, hvor der annonceres og informeres om 
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

 

2. Købesummen 

Den samlede købesum består af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil 
kommer udgifter til tinglysning. 

 

3. Budgivningen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder 
for.  

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skal man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud. 

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.  

 

4. Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dækkede restancer (salgsopstillingen 
kolonne 3) 

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• størstebeløbet 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. 
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.  

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
på, at man kan få mulighed for at gå i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, 
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op 
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til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet.  

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter

• bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

• advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

• ”Den lille sikkerhed” kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan 
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr.   

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først 
rådighed over ejendommen, når den ny auktion 
har været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra 
tidspunktet for første auktion. 

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt-
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill-
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet -  det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde-
holde oplysninger om personnumre. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt 
skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges 
frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes 
sammen med de andre dokumenter.  

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udækkede hæftelser.  

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Vejledning i brug af salgsopstilling 
Prioritetsopgørelsen 

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato. 

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte- 
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk: 

Afgifter m.v. til det offentlige, 
jfr. vilkårenes pkt. 6C: 

Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det 
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.  
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4. 

Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er 
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt 
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån 
skal derfor medtages i denne kolonne. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af  auktionssalg skal ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på 
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende 
vilkår. 

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillæg af, 
hvad der skal udredes udover auktionsbuddet samt værdien af privatretlige 
byrder og  servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. 

Ved  indlevering  til  tinglysning  betales  en  registreringsafgift,  som  udgør  0,6%  + kr. 
1.750. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktionsbuddet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 
2003.

1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og – hvis fogedretten ikke 
tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel,  derunder  maskiner  og  tek-
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen-
dommen, og  ved  landbrugsejendomme    
tillige ejendommens  besætning,  gødning,  af -
grøder m.v. 

Ejendommen m.v. sælges som den er ved 
auktionen  med  de  rettigheder og forplig-
telser, hvormed den tilhører den nuværende 
ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt 
på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt 
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, 
stk. 2 

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

med, beskrives i en særlig salgsopstilling.  
Salgsopstillingen indeholder oplysning om  
ejendommens hæftelser  og  byrder  og op-
lyser endvidere om andre forhold vedrørende 
ejendommen og auktionen, som må antages 
at være af væsentlig betydning for køber.  

Salgsopstillingen  udleveres på  fogedret-
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

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

4. Auktionsbuddet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged-

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

Minimum for overbuddene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med-
mindre det besluttes, at en ny auktion skal 
afholdes. 

Enhver, der har afgivet bud på første auk-
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er 
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud-
sættelse med henblik på tilvejebringelse af 
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik-
kerheden er stillet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest 
i 6 uger efter første auktion. På denne nye 
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag. 

5. Ejendommens overtagelse 
Køberen overtager straks  ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først,  når  sikker-
heden er stillet. 

Køberen sørger selv for – om nødvendigt  
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen  
af  det solgte. 

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning 
og risiko i enhver henseende.

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbuddet

Auktionsbuddet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets-
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen. 

Auktionsbuddet opfyldes således: 
a.  Køberen overtager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog 
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b.  Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales 
inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer 
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån 
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med 
et større beløb end lånets kontante pålydende. 

Andele i reserve - og administrationsfonde 
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning  
til de pågældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den 
første auktion med den rente, der tilkommer 
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in-
dekspanteret, beregnes renten på  grundlag af 
restgælden som reguleret ved  sidste  or-
dinære indeksregulering. 

Overstiger auktionsbuddet,  hvad  der   
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der svarer til den fastsatte  reference-
sats med et tillæg på 7 pct. Som  reference-
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.  
den  1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 
Beløb,  der  skal betales ud over 
auktionsbuddet 

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

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

Af krav, der typisk skal udredes eller  
overtages ud  over  auktionsbuddet, kan   
særligt nævnes: 

a.  Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b.  Salær og rejseomkostninger til repræsen-
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel i
auktionsbuddet. Ved delvis dækning ned -
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo  eller 
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, 
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.

c.  Ejendomsskatterestancer.
d.  Brandforsikringsbidrag.

e.  Gade-, vej- og fortovsbidrag.

f.  Brugspanthavers underskud efter afholdelse 
af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
Overskud afskrives i brugspanthave-rens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst 
berettigedes fordring.
g.  Nødvendige udgifter til ejendommens 
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v., som 
er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om 
ejendommen ikke har været taget til brugeligt 
pant.
h.  Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings -
lovgivningen er gældende mod enhver uden 
tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over  auktions-
buddet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

C. 
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af 
auktionen 
a.  Fogedrettens udgifter.
b.  Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be-
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds-
bidrag af det med ejendommen følgende 
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told-
væsenet.

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op-
fyldelse af auktionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af 
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god-
kendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe-

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbuddet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift af de overtagne priori-
teter eller mindre end værdien af det tilbehør, 
der medfølger ejendommen, med  tillæg af  
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt 
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1  
års forpagtningsafgift. 

Enhver, der opnår dækning ved auktionen, 
kan for sit vedkommende både før og efter 
denne  give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker-
hedsstillelse  end  ovenfor  nævnt. Sikker-
heden kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort  fra  buddet,  og  hammerslaget  an 
-nulleres, hvorefter auktionen straks genop- 
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk-
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,  
således at køberen skal tilsvare, hvad der  
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at  kræve  misligholdelsesauk-
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af  fogedretten  realiseres  
og fordeles blandt de berettigede i den  
rækkefølge, de har krav på at blive  fyldest-
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig-
holdelse til ophør, kan der herefter kræves 
afholdt misligholdelsesauktion. 

Begæres sikkerheden først realiseret efter 
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan  
sikkerheden alene benyttes til dækning af det 
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre 
på misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene 

er opfyldt, kan han kræve, at  fogeden ud-
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter 
auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der 
måtte være forbundet med udstedelse af  
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af  
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de 
rettigheder, der ikke opnåede dækning på  
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til 

ugunst for køberen, medmindre auktionen  
angår en forretnings-, industri -, landbrugs - 
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår 
_______________________

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, 
bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:« 

2. I bilaget, pkt. 2, indsættes efter »køber«: », herunder ejendommens og eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige 
behandling«. 

3. I bilaget, pkt. 4, indsættes efter 1. afsnit som nyt afsnit: 

»Er der tale om et momspligtigt salg, skal det endelige bud, som antages, tillægges moms.« 

4. Bilaget, pkt. 6 A, 7. afsnit, affattes således: 

»Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige 
ejer af ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, 
der overstiger, hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg af friplejeboligleverandørens eget kapitalindskud, 
Landsbyggefonden. Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes 
med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle 
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.« 

5. Bilaget, pkt. 6 C, affattes således: 

»C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. 

c. Moms af budsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.« 

6. Bilaget, pkt. 10, affattes således: 

»10. Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, 
landbrugs- eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene 
endvidere ikke fraviges til ugunst for Landsbyggefonden.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020 og finder anvendelse for tvangsauktioner, der afholdes den 1. april 2020 
eller senere. 

Justitsministeriet, den 26. marts 2020 

Nick Hækkerup 

/ Ketilbjørn Hertz 
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KØBERVEJLEDNING -  TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM                 

 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.  

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet.  

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra 
internettet, hvor der annonceres og informeres om 
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

 

2. Købesummen 

Den samlede købesum består af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil 
kommer udgifter til tinglysning. 

 

3. Budgivningen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder 
for.  

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skal man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud. 

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.  

 

4. Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dækkede restancer (salgsopstillingen 
kolonne 3) 

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• størstebeløbet 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. 
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.  

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
på, at man kan få mulighed for at gå i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, 
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op 
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til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet.  

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter

• bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

• advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

• ”Den lille sikkerhed” kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan 
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr.   

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først 
rådighed over ejendommen, når den ny auktion 
har været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra 
tidspunktet for første auktion. 

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt-
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill-
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet -  det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde-
holde oplysninger om personnumre. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt 
skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges 
frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes 
sammen med de andre dokumenter.  

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udækkede hæftelser.  

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Vejledning i brug af salgsopstilling 
Prioritetsopgørelsen 

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato. 

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte- 
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk: 

Afgifter m.v. til det offentlige, 
jfr. vilkårenes pkt. 6C: 

Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk-
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det 
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.  
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4. 

Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er 
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt 
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån 
skal derfor medtages i denne kolonne. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af  auktionssalg skal ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på 
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende 
vilkår. 

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillæg af, 
hvad der skal udredes udover auktionsbuddet samt værdien af privatretlige 
byrder og  servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. 

Ved  indlevering  til  tinglysning  betales  en  registreringsafgift,  som  udgør  0,6%  + kr. 
1.750. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktionsbuddet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 
2003.

1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og – hvis fogedretten ikke 
tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel,  derunder  maskiner  og  tek-
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen-
dommen, og  ved  landbrugsejendomme    
tillige ejendommens  besætning,  gødning,  af -
grøder m.v. 

Ejendommen m.v. sælges som den er ved 
auktionen  med  de  rettigheder og forplig-
telser, hvormed den tilhører den nuværende 
ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt 
på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt 
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, 
stk. 2 

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

med, beskrives i en særlig salgsopstilling.  
Salgsopstillingen indeholder oplysning om  
ejendommens hæftelser  og  byrder  og op-
lyser endvidere om andre forhold vedrørende 
ejendommen og auktionen, som må antages 
at være af væsentlig betydning for køber.  

Salgsopstillingen  udleveres på  fogedret-
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

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

4. Auktionsbuddet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged-

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

Minimum for overbuddene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med-
mindre det besluttes, at en ny auktion skal 
afholdes. 

Enhver, der har afgivet bud på første auk-
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er 
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud-
sættelse med henblik på tilvejebringelse af 
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik-
kerheden er stillet. Skal der afholdes ny auk -
tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest 
i 6 uger efter første auktion. På denne nye 
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag. 

5. Ejendommens overtagelse 
Køberen overtager straks  ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først,  når  sikker-
heden er stillet. 

Køberen sørger selv for – om nødvendigt  
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen  
af  det solgte. 

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning 
og risiko i enhver henseende.

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbuddet

Auktionsbuddet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets-
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen. 

Auktionsbuddet opfyldes således: 
a.  Køberen overtager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog 
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b.  Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales 
inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer 
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån 
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med 
et større beløb end lånets kontante pålydende. 

Andele i reserve - og administrationsfonde 
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning  
til de pågældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den 
første auktion med den rente, der tilkommer 
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in-
dekspanteret, beregnes renten på  grundlag af 
restgælden som reguleret ved  sidste  or-
dinære indeksregulering. 

Overstiger auktionsbuddet,  hvad  der   
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der svarer til den fastsatte  reference-
sats med et tillæg på 7 pct. Som  reference-
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.  
den  1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 
Beløb,  der  skal betales ud over 
auktionsbuddet 

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

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

Af krav, der typisk skal udredes eller  
overtages ud  over  auktionsbuddet, kan   
særligt nævnes: 

a.  Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b.  Salær og rejseomkostninger til repræsen-
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel i
auktionsbuddet. Ved delvis dækning ned -
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo  eller 
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, 
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.

c.  Ejendomsskatterestancer.
d.  Brandforsikringsbidrag.

e.  Gade-, vej- og fortovsbidrag.

f.  Brugspanthavers underskud efter afholdelse 
af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
Overskud afskrives i brugspanthave-rens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst 
berettigedes fordring.
g.  Nødvendige udgifter til ejendommens 
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v., som 
er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om 
ejendommen ikke har været taget til brugeligt 
pant.
h.  Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings -
lovgivningen er gældende mod enhver uden 
tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over  auktions-
buddet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

C. 
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af 
auktionen 
a.  Fogedrettens udgifter.
b.  Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be-
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds-
bidrag af det med ejendommen følgende 
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told-
væsenet.

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op-
fyldelse af auktionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af 
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god-
kendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe-

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbuddet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift af de overtagne priori-
teter eller mindre end værdien af det tilbehør, 
der medfølger ejendommen, med  tillæg af  
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt 
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendommen dog med tillæg af 1  
års forpagtningsafgift. 

Enhver, der opnår dækning ved auktionen, 
kan for sit vedkommende både før og efter 
denne  give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker-
hedsstillelse  end  ovenfor  nævnt. Sikker-
heden kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort  fra  buddet,  og  hammerslaget  an 
-nulleres, hvorefter auktionen straks genop- 
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk-
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,  
således at køberen skal tilsvare, hvad der  
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at  kræve  misligholdelsesauk-
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af  fogedretten  realiseres  
og fordeles blandt de berettigede i den  
rækkefølge, de har krav på at blive  fyldest-
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig-
holdelse til ophør, kan der herefter kræves 
afholdt misligholdelsesauktion. 

Begæres sikkerheden først realiseret efter 
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan  
sikkerheden alene benyttes til dækning af det 
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre 
på misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene 

er opfyldt, kan han kræve, at  fogeden ud-
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter 
auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der 
måtte være forbundet med udstedelse af  
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af  
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de 
rettigheder, der ikke opnåede dækning på  
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til 

ugunst for køberen, medmindre auktionen  
angår en forretnings-, industri -, landbrugs - 
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår 
_______________________

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, 
bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:« 

2. I bilaget, pkt. 2, indsættes efter »køber«: », herunder ejendommens og eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige 
behandling«. 

3. I bilaget, pkt. 4, indsættes efter 1. afsnit som nyt afsnit: 

»Er der tale om et momspligtigt salg, skal det endelige bud, som antages, tillægges moms.« 

4. Bilaget, pkt. 6 A, 7. afsnit, affattes således: 

»Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige 
ejer af ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, 
der overstiger, hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg af friplejeboligleverandørens eget kapitalindskud, 
Landsbyggefonden. Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes 
med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle 
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.« 

5. Bilaget, pkt. 6 C, affattes således: 

»C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. 

c. Moms af budsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.« 

6. Bilaget, pkt. 10, affattes således: 

»10. Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, 
landbrugs- eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene 
endvidere ikke fraviges til ugunst for Landsbyggefonden.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020 og finder anvendelse for tvangsauktioner, der afholdes den 1. april 2020 
eller senere. 

Justitsministeriet, den 26. marts 2020 

Nick Hækkerup 

/ Ketilbjørn Hertz 
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