
Tvangsauktion over 

Revlingrenden 12, 9800 Hjørring 

den 14. september 2020 kl. 09:30 

ved retten i Hjørring 









BuuslMark 
n d v o k n t I' i ,. 1n a 

Sankt 01s Gade 4-6, 4000 Roskilde, tlf. 46302030 

J.nr. 15438 AS nr. 157/2020 

:Bygning på lejer grund nr. 240 
44 CT Lønstrup By, Mårup 
44 CS Lønstrup By, Mårup 
44 A Lønstrup By, Mårup 
44 CÆ Lønstrup By, Mårup 
44 CZ Lønstrup By, Mårup 
44 CY Lønstrup By, Mårup 
44 ex Lønstrup By, Mårup 
44 CV Lønstrup By, Mårup 
44 CU Lønstrup By, Mårup 

Ejendommens matr. nr. 44 CR Lønstrup By, Mårup 

beliggende :Revlingrenden 12, 9800 Hjørring 

tilhørende :Gurli Hjermitslev 

boende :Føllegårdsvej 5 L, 3320 Skævinge 

Auktionstidspunkt :mandag den 14. september 2020 kl. 09:30 

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 
tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Auktionssted :Retten i Hjørring, Retssal J, Set. Knuds Park 8, 9800 Hjørring 

Rekvirent, hæftelse nr. :8 - Furreby Pottmeyer ApS 

Ved advokat : 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 

:Sommerhus på lejet grund 

:01.10.2019 kr. 1.000.00,00 

:Samlet ejendom 400.020 m2, heraf vej 34.439 m2 

:Tryg Forsikring A/S under police nr. 605-5000544804 

:2020 kr. 2.862,58 

Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): 
Sommerhus på lejet grund opført i 1967 med til-/ombygningsår 1987 med et bebygget areal på 66 m2, heraf indbygget 
udhus på 5 m2, samlet bygningsareal på 66 m2, samlet boligareal på 61 m2. Ydervæggens materiale er blåmalet træ og 
tagdækningsmateriale er fibercement. Ejendommen indeholder entre/gang med skabe, 3 værelser, køkken og stue, badeværelse. 
Der er træterrasse rundt om hele sommerhuset, der trænger til vedligeholdelse. 
Besigtigelse af sommerhuset anbefales inden auktionen. 

Byrder, servitutter og lejemål: 

Se vedlagte tingbogsattest. 



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. I serie I 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 

Skadeløsbrev tinglyst den 08.09.1980 for kr. 

5.000,- til I1S Harrerenden 

Mail: ths.gade@gmail.com 

0,00 0,00 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 2 

Realkreditpantebrev tinglyst den 23.06.2006 

for kr. 704.000,- til Realkredit Danmark, vi 

Advokaterne Amtmandstotten 

Re/. 25-49634-44 

Mail: lhp@amtmandstoften.dk 

626.640,37 606.703,78 19.936,59 

I alt ved 

budsum kr. 626.640,37 606.703,78 19.936,59 

Hæftelse nr. 3 

Realkreditpantebrev tinglyst den 23.06.2006 

for kr. 136.000,- til Realkredit Danmark, vi

Advokaterne Amtmandstotten 

Re/. 25-49634-44 

Mail: lhp@amtmandstoften.dk 

130.698,51 126.535,91 4.162,60 

I alt ved 

budsum kr. 757.338,88 733.239,69 24.099, 19 

Hæftelse nr. 4 

Ejerpantebrev tinglyst den 23.08.2002 
for kr. 100.000,- med meddelelse til 

Jutlander Bank A/S 

Mail: gmj@jutlander.dk 

100.000,00 100.000,00 

I alt ved 

budsum kr. 857.338,88 733.239,69 24.099, 19 100.000,00 

Hæftelse nr. 5 

Udlæg tinglyst den 26.11.2013 for kr. 151.040,-

til Jutlander Bank A/S. 

Mail: gmj@jutlander.dk 

151.040,00 151.040,00 

I alt ved 
budsum kr. 1.008.378,88 733.239,69 24.099,19 251.040,00 

Hæftelse nr. 6 

Udlæg tinglyst den 02.07.2014 for kr. 27.696,-

til JHMN Naturgas I1S, vi SVEGA 

Advokatinkasso A/S • ref. 140770 

Mail: aip@svega.dk 

26.401,96 26.401,96 

Transport 1.034.780,84 733.239,69 24.099,19 277.441,96 



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

Pant- og udtægshavere 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 1.034. 780,84 733.239,69 24.099,19 277.441,96 

Hæftelse nr. 7 

Udlæg tinglyst den 22.02.2019 for kr. 8.768,· til 

Sommerhusforeningen Harerenden 

Mail: ths.gade@gmail.com 

0,00 0,00 

I alt ved 

budsum kr. 1.034.780,84 733.239,69 24.099,19 277.441,96 

Hæftelse nr. 8 

Udlæg tinglyst den 04.02.2020 for kr. 

202.040,00 til Furreby Pottmeyer ApS, 

vi advokat Thomas Buus Pedersen. 

REKVIRENT. 

211.342,26 211.342,26 

I all ved 

budsum kr. 1.246.123,10 733.239,69 24.099,19 488.784,22 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I all ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I all ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 1.246.123, 10 733.239,69 24.099,19 488.784,22 



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 30.07.2020 for kr. 786.011,-
til Furreby Pottmeyer ApS, v/ advokat Thomas 
Buus Pedersen - ret. 15438. 
Mail: mn@buusmark.dk. 

A. Total 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 

a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

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

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

c. ejendomsskatter 

d. brandforsikringsbidrag 

e. vejbidrag m.v. 

f. kloakbidrag m.v. 

g, vandafgifter 

Transport 

1. Fordring 
opgjort pr. auktionsdato 

1.246.123,10 

791.967,40 

2.038.090,50 

kr. 50.520,39 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

50.520,39 

36.400,00 

10.000,00 

3.643,85 

476,54 

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)

733.239,69 24.099, 19 488.784,22 

791.967,40 

733.239,69 24.099, 19 1.280.751,62 

h. brugspantunderskud kr. 

i. andet jf. specifikation kr. 

j. depositum kr. 

k. krav i h.t. leje- eller 
brandsikrini:is-
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 10. august 2020 

1.000.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

136.000,00 



BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 
Fogedgebyr 
Rekvisition 
Mødesalær fogedretten 
Tingbogsattest 
Vurderingsattest 
Auktionsgebyr 
Ejendomsoplysninger 
Annoncer 
Kopiering af salgsopstilling 
Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 
pr. 01.10.2019 kr. 1.000.000,00 
Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 
Afsat til låsesmed 
I alt 

Ejendomsskat 
Mødesalær til øvrige mødende 
Brandforsikringspræmie 
I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 1.000.000,00 

Restancer 
Størstebeløbet 
1/4 af de hæftelser, der kræves indfriet 

I alt 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 

0,00 
0,00 

800,00 
100,00 

4.187,50 
187,50 

20.625,00 

8.000,00 
2.500,00 

36.400,00 

3.643,85 
10.000,00 

476,54 
50.520,39 

24.099,19 
50.520,39 
60.665,28 

135.284,86 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Fogedretten i Hjørring <foged.hjo@domstol.dk> 

17.juni 2020 08:48

Post

SV: SV: Fogedretten i Hjørring AS 157 /2020 - j.nr. 15438

signaturbevis.txt

Jeg kan godt forstå at der er super forvirrende ... 
Fogedretten kan desværre ikke skrive ejendommens rette adresse - Revlingrenden 12 - ind i vores system 
for så kan vi ikke tinglyse tvangsauktionssalget. .. 
Vurderingsattesten er rigtig- Revlingrenden 12 
Tingbogen er fejl- det er Kmt- og Matrikelstyrelsen, der ændrede alle ca. 300 ejendomme i Harerenden til 
Bakketoppen 3 - man har fra Harerendensforeningen forgæves forsøgt at få alle adresser ændJ:et. 
Selvfølgelig skal I skrive ejendommens rette adresse - Revlingrenden 12, bygning på lejet grund m. 240 
"Danmarks Domstole har genåbnet gradvist fra den 27. april 2020 efter nedlukning som følge af 
COVID-19. Du kan.finde mere information om at møde i retten på domstol.dk og på rettens 
hjemmeside." 

Med venlig hilsen 

Helle Haderup 
kontorfuldmægtig 

Email: hih@domstol.dk 

Retten i Hjørring
Set. Knuds Park 8 
9800 Hjøning 
Telefon: + 45 99 68 56 82 

3:fd�ling_smail: .f <?.���i_s)_@�_(?_lll_�oL c:ll<.
Fra: post@buusmark.dk 
Sendt: 16. juni 2020 15:22 
Til: 'Fogedretten i Hjøn-ing' 
Emne: ff{ {FOGED.HJO} }SV: Fogedretten i Hjørring AS 157/2020 - j.m. 15438 
I berarnmelsesskrivelsen fra retten står der anføli beliggende Harerenden, 9800 Hjø1Ting. 
Vedlagt fremsendes ejendomsvurdering, hvori adressen er Revlingrenden 12, bygning på lejet grund nr. 
240, 9800 Hjørring. 
Og tingbog er adressen anfø1t til Bakkentoppen 3, bygning på lejet grund m. 240, 9800 Hjøning. 
Jeg skal hermed forespørge retten om hvilken beliggende adresse, der skal benyttes i salgsopstillingen og til 
annonceringen? 
Med venlig hilsen 
Maria Nilsson, jur. assistent 
BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Ols Gade 4-6 
DK-4000 Roskilde 
CVR: 37921599 
Direkte: 46 30 20 36 
Du kan læse mere om BuusMark på www.buusmark.dk 



10.8.2020 Ejendomsvurdering 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: 

Vurderingsår: 

REVLINGRENDEN 12 BYGNR.240, 9800 HJØRRING 

2019 

Kommune: HJØRRING Ejendomsnr.: 

Vurderingskreds: HJØRRING/YDRE 

Benyttelse: 
Sommerhus fr. 

grund 
Lejligheds antal: 

Matrikel: 44 A, LØNSTRUP Grundareal: 

Ejendomsværdi: 1.000.000 Grundværdi: 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

21164 

0 

0 

0 

Ejendomsværdi 2001: 590.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 

Vis tidligere vurdering 

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingNis.do 

630.000 kr. 

619.500 kr. 

1/1 



Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 
Ejendomstype: 
Nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

10.08.202011:32:15 

Tingbogsattest 

10.08.2020 11 :32:15 

Bakketoppen 3 
9800 Hjørring 

8613321 
Bygning på lejet grund 
240 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044ct 
631 m2 
0 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cs 
825 m2 
290 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044a 
284831 m2 
24975 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cæ 
616 m2 
616 m2 

16.02.2015 
Lønstrup By, Mårup 
0044cz 
62431 m2 
5381 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cy 
2139 m2 
310 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cx 
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Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Samlet areal: 
Heraf vej: 

Hovednotering: 

Hovednotering: 

Noteringer: 

Dato: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Tillægstekst: 

10.08.2020 11 :32: 15 

3034 m2 
122 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cv 
42861 m2 
2095 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cu 
1078 m2 
560 m2 

09.03.2005 
Lønstrup By, Mårup 
0044cr 
1574 m2 
90 m2 

400020 m2 
34439 m2 

Samlet ejendom 

11.11.1111 
kortC12 

Adkomster 

Skifteretsattest 
09.06.1983-14509-81 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 
1 / 2 

Tillægstekst 
Tillige anden ejendom, akt 0568 
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Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

10.08.2020 11 :32: 15 

Skøde 
01.06.2004-17460-81 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 
1 / 1 

200.000 DKK 
200.000 DKK 

01.06.2004 

Hæftelser 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadeløsbrev 
5.000 DKK 

I/S Harrerenden 

Tillægstekst 
brugsret 

23.06.2006-18703-81 
3 
Realkreditpantebrev 
704.000 DKK 
5 
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Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

10.08.202011:32:15 

Realkredit Danmark 
13399174 

Tillægstekst 
Indeholder bestemmelse om en eller 

flere afdragsfri perioder. 

14.04.2008-8923-81 
4 
Realkreditpantebrev 
136.000 DKK 
dkk 

Realkredit Danmark 
13399174 

Tillægstekst 
Indeholder bestemmelse om en eller 

flere afdragsfri perioder. 

23.08.2002-26135-81 
5 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 

03.01.2014 13:04:40 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 
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Meddelelseshavere: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Fuldmagtsbestemmelser: 

Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Tillægstekst: 

Underpant: 

Dato/løbenummer: 
__ _p__rioritet: 

Underpantsbeløb: 
Underpanthavere: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 

10.08.202011:32:15 

JUTLANDER BANK A/S 
28299494 

JUTLANDER BANK A/S 
Markedsvej 5 
9600 Aars 
28299494 

Tillægstekst 
Alene Gurli Hjermitslevs anpart. 

01.09.2009-0004006920 
1 
100.000 DKK 
JUTLANDER BANK A/S 
28299494 

26.11.2013-1004976861 
6 
Udlæg 
151.040 DKK 
0% 

Jutlander Bank A/S 
28299494 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 

11111111-0-81-S0048 
Servitut 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadesløsbrev 
5.000 DKK 
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Kreditor: 

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

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

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

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

10.08.202011:32:15 

I/S Harrerenden 

23.06.2006-18703-81 
3 
Realkreditpantebrev 
704.000 DKK 
Realkredit Danmark 

14.04.2008-8923-81 
4 
Realkreditpantebrev 
136.000 DKK 
Realkredit Danmark 

23.08.2002-26135-81 
5 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
Gurli Hjermitslev 

02.07.2014-1005457413 
7 
Udlæg 
27.696 DKK 
0% 

HMN Naturgas I/S 
32505821 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 

11111111-0-81-S0048 
Servitut 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadesløsbrev 
5.000 DKK 
I/S Harrerenden 

23.06.2006-18703-81 
3 
Realkreditpantebrev 
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Hovedstol: 
Kreditor: 

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

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

10.08.2020 11: 32: 15 

704.000 DKK 
Realkredit Danmark 

14.04.2008-8923-81 
4 

Realkreditpantebrev 
136.000 DKK 
Realkredit Danmark 

23.08.2002-26135-81 
5 

Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
Gurli Hjermitslev 

26.11.2013-1004976861 
6 
151.040 DKK 
Jutlander Bank A/S 

22.02.2019-1010509162 
8 

Udlæg 
8.768 DKK 
0% 

SOMMERHUSFORENINGEN HARERENDEN 
14519017 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 

11111111-0-81-S0048 
Servitut 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadesløsbrev 
5.000 DKK 
I/S Harrerenden 

23.06.2006-18703-81 
3 

Realkreditpantebrev 
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Hovedstol: 
Kreditor: 

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

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 

10.08.2020 11:32:15 

704.000 DKK 
Realkredit Danmark 

14.04.2008-8923-81 
4 
Realkreditpantebrev 
136.000 DKK 
Realkredit Danmark 

23.08.2002-26135-81 
5 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
Gurli Hjermitslev 

26.11.2013-1004976861 
6 
151.040 DKK 
Jutlander Bank A/S 

02.07.2014-1005457413 
7 
27.696 DKK 
HMN Naturgas I/S 

04.02.2020-1011589551 
9 
Udlæg 
202.040 DKK 
0% 

Furreby Pottmeyer ApS 
38402382 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 

11111111-0-81-S0048 
Servitut 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadesløsbrev 
5.000 DKK 
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Kreditor: 

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.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

10.08.2020 11 :32: 15 

I/S Harrerenden 

23.06.2006-18703-81 
3 

Realkreditpantebrev 
704.000 DKK 
Realkredit Danmark 

14. 04 .2008-8923-81
4
Realkreditpantebrev
136.000 DKK
Realkredit Danmark

23.08.2002-26135-81 
5 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
Gurli Hjermitslev 

26.11.2013-1004976861 
6 
151.040 DKK 
Jutlander Bank A/S 

02.07 .2014-1005457 413 
7 

27.696 DKK 
HMN Naturgas I/S 

22.02.2019-1010509162 
8 

8.768 DKK 
SOMMERHUSFORENINGEN HARERENDEN 

30.07.2020-1012086764 
10 
Udlæg 
786.011 DKK 
0% 

Furreby Pottmeyer ApS 
38402382 

Gurli Hjermitslev 
280152-**** 
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Anmærkninger: 

Dato/løbenummer: 
Servitut: 

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

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: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

10.08.2020 11 :32:15 

11111111-0-81-S0048 
Servitut 

08.09.1980-24053-81 
2 
Skadesløsbrev 
5.000 DKK 
I/S Harrerenden 

23.06.2006-18703-81 
3 
Rea lkred itpa ntebrev 
704.000 DKK 
Realkredit Danmark 

14.04.2008-8923-81 
4 
Realkreditpantebrev 
136.000 DKK 
Realkredit Danmark 

23.08.2002-26135-81 
5 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
Gurli Hjermitslev 

26.11.2013-1004976861 
6 
151.040 DKK 
Jutlander Bank A/S 

02.07.2014-1005457413 
7 
27.696 DKK 
HMN Naturgas I/S 

22.02.2019-1010509162 
8 
8.768 DKK 
SOMMERHUSFORENINGEN HARERENDEN 

04.02.2020-1011589551 
9 
202.040 DKK 
Furreby Pottmeyer ApS 

Servitutter 
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Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Andet: 

Til lægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

10.08.202011:32:15 

11 .11 .1111-0-81-S0048 
1 
Servitut 

Ikke kategoriseret 

Tillægstekst 
Se grund 

Øvrige oplysninger 

90.218.500 DKK 
90.218.500 DKK 
01.10.2019 
0860 
010270 

81 AO 240 
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;: 

Bestillings. 
formular 

X 

Akt: Skab or. 
Bygningsejendommen nr.: 24G Kot-t_felt: Cl2 (udfyldos af dommon:ontoret) · 

Bygningens adresse: Revlingerenden 12, Lønstrup 

Bygningens evt. navn: .Kimoch· · 

1:200 

HARRERENDEN I/S - MATR.NR. 44-A LØNSTRUP BY, MÅRUP. 

·signaturforklaring: 

B = Boligareal 

U = Udhus 

Areal: 

B:--1Q....·m 2 

U: __ m' 

T = Tagdækket opholdsareal �; __ m• 

i alt: 40 m2 

Materiale_: 

Ydervægge: . Træbeklædning 

Tagdækni,.ng: Asbestcement 

Sandflugtsfied�t: Ja □

Landzone: Ja □

1. Bygningsejer: Gudrun Marie Hjermitslev, Friheden 4,.9800 Hjørring
2. Bygningsejer:

3. Bygningsejer:·

Nej 

Nej 

At denne kor.tgenpart er nøjagtig genpart, �f det originale kort vedrørende. 
ejendommen, matr.nr. 44-a Løns_trup By,- Mår-up, atte_steres herved. 

Hjørring, den 1. marts 1980; 
�

f. BIR�& BOE I/S_

/�j�� 
J.nr. 28310 landinspektør 

(}g 

[x 



• 

• 

BIRl<&BOE 1 /s 
LANDINSPEKTØRAFDELINGEN 

ved LANDINSPEKTØR ERIK B. KNUDSEN 

NØRREBRO 11 . (08) 9216 00' 

9800 HJØRRING 

tf- Civildommerkontoret 

Amtmandstof ten 
9800 Hjørring 

Foreningen Harrerenden 

v/revisor Mogens Baand 

Skagensvej 147 

9800 Hjørring 

Hjørring Kommune 

Teknisk Forvaltning 
Bygningsafdelingen 

NØrregade 2 
9800 Hjørring 

Advokat Troels Bidstrup Hans�n 

Bryggergade 2 

9800 Hjørring 

Hjørring, d. /�/ 

j. nr. 28310/ �.e:> "/'I',

Vedr. bygningsejendommen nr . .2y'°t:1 på matr.nr. 44a , LØnstrup By,Maarup 

Til orientering og videre foranstaltning ·fremsendes hoslagt nyt 
tinglysningskort for ovennævnte bygningsejendom, der endvidere 
er tilsendt ovennævnte. 

Bilagt 

·· / tinglysI)ings�ort

opgørelse 

Med venlig hilsen 
f. Birk & Boe I/S



;:: 

Bestillings
formular 

X 

Bygnings ej endornrnen nr. : 240 Kortfelt: Cl2 
Akt: Skab nr. 

(udfyldes af domniork.ontoret) 

Bygningens 

Bygningens 

adresse: 

evt. navn: 

Revlingerenden 12, LØtistrup 

Kirnoch 

1:200 

HARRERENDEN I/S - MATR.NR. 44-A LØNSTRUP BY, MÅRUP. 

Signaturforklaring: Areal: Materiale: 

B = Boligareal B:.....2.1._ m2 Ydervægge: Træbeklædning 

u = Udhus U: �mll Tagdækning: Eternit 

T = Tagdækket opholdsareal T: __ m2 Sandflugtsfredet: Ja D Nej 12! 

ialt: 6.7
m2 Landzone: Ja □ Nej 13a

1. Bygningsejer:. Gurli og Jens 6hr. Hjermitslev, Morænevej 46, 3550 Slangerup

2. Bygningsejer:

3. Bygningsejer:

At denne kortgenpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende 
ejendommen, matr.nr. 44-a Lønstrup By, Mårup

! 
attesteres herved. 

Hjørring, den 21. oktober 1987 

J. nr. 28310 / 30449

Jensen & Kjeldskov. Diaprinl A/S 01-5444 22 

f. BIRK & BOE I/S

v� :-R'°I,'\ ""'l..cA..,.
landinspektør'-,) 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Arkiveret af: 

Arkiveret dato: 

Klient nr: 

Sag nr: 

Hej 

Thomas Gade <ths.gade@gmail.com> 

17.juni 2020 09:46

Maria Nilsson

Re: Panthaver forespørgsel -j.nr. 15438

CAPTO\B M K_mn 

17-06-2020 09:53:00

33910062

15438

Det kan herved bekræftes at der ikke er nogen gæld til Sommerhusforeningen Harerenden, eller I/S 
Harerenden. 

Øvrige spørgsmål henvises til hjemmesiden www.harerenden.dk. 

Håber det er oplysningerne som efterspørges, ellers hører vi gerne. 

Venlig hilsen 
Thomas Gade 
Kasserer i Sommerhusforeningen Harerenden 
Tlf. 23278467 

tir. 16. jun. 2020 kl. 17.29 skJev Per L. Pedersen<perl.pedersen@mail.tele.dk>: 

Sendt fra min iPad 

Start på videresendt besked: 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Dato: 16. juni 2020 kl. 15.50.01 CEST 
Til: "'info@harerenden.dk'" <info@harerenden.dk> 
Emne: Panthaver forespørgsel - i.nr. 15438 

Vedlagt fremsendes skrivelse af dags dato. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 



17.6.2020 

• Hjem
• YOm Sommerhusforeningen

o Bestyrelser
o Æresmedlemmer
o Generalforsamling
o Kontingent
o Arkiv

• I/S Harerenden
• Historie

• ►Praktisk information
o Bøg�
o Hjertestarter
o Kalender
o Kystsikring

0 L&kl!.lnlfill
o Vand
o Persondataforordning

• Kontakt os
• Galleri

• Hjem
• Om Sommerhusforeningen
• I/S Harerenden
• Historie
• Praktisk information
• Kontakt os
• M.leri

Kontingent 

Kontingent for 2020 består af følgende dele: 

I. Kontingent Sommerhusforeningen
2. Kontingent I/S Harerenden
3. Bidrag til KystsikJing
4. Vejbidrag
5. Vand
6. Vedligeboldelse af vandledning

https ://www.harerenden.dk/harerenden 1 

kr. 0,00 
kr. 200,00 
kr. 1.250,00 

kr. 300,00 
kr. 488,00 
kr. 50,00 

Desuden opkræves medlemmer af I/S Harerenden ejendomsskat, som i 2020 andrager: 
kr. 11.233 pr. medlem. 

Det samlede vandforbrug for onu·ådet fordeles ligeligt mellem sommerhusejerne. Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge 
vandforbruget. 

Opkrævningerne udsendes i december måned og skal betales senest den første hverdag i det nY.e år. 

Opkrævningen vil blive udsendt via Betalingsservice. 

https://www.harerenden.dk/ha rerenden 1 1/2 
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Der er maoge, der har tilmeldt betalingen til BS, hvilket vi er glade for. Vi håber, at endnu flere vil tilmelde den kommende betaling til BS. 

Tilrneldingsoplysningere fremgår af del fremsendte opkrævningsko1t. 

HUSK 

Meld flytning, ejerskifte og ændring aftelefonnummer/mail til foreningens sekretær Kristian Brødbæk e-mail ktbr@cowi.dk 

https://www.harerenden.dk/harerenden 1 2/2 



17.6.2020 

• Hjem
• ►Om Sommerhusforeningen

o BestY.relser
o Æresmedlemmer
o Generalforsamling
o Kontingent
o Arkiv

• I/S Harerenden
• Historie
• ► Praktisk information

o Bøg!.[
o Hjertestarter
o Kalender
o KY.stsikring
o Lokal n!fil!
o Vand
o Persondataforordning

• Kontakt os
• .G.fil.k!i

• Hjem
• Om Sommerhusforeningen
• I/S Harerenden
• Historie
• Praktisk information
• Kontakt os
•.Qitlkii

I/S Harerenden 

https:llwww.harerenden.dk/harerenden 111 

Det samlede 01måde Harerenden består dels af en stor ejendom, hvorpå der ligger 240 sommerhuse, dels af s01mnerhuse hver på egen 
grnnd. 

Sommerhusforeningen Harerenden er en grundejetforening for begge parter, mens de 240 sommerhuse administreres i regi afl/S 
Harerenden. 

Dokumenter 

De nævnte dokumenter kan downloades som PDF-filer nederst på siden. 

Dokumenter vedr. I/S Harerenden: 

• Interessentskabskontrakt
• Deklaration

Dokumenter ved1: Sommerhusforeningen Harerenden: 

• Vedtægter for Sommerhusforeningen Harerenden
• Ordensreglemenl for Sommerhusforeningen Harerenden

https://www.harerenden.dk/harerenden 111 1/3 



17.6.2020 

Hen1dover: 

Lokalplan 480.4a 

Ejerform 

https://www.harerenden.dk/harerenden111 

Arealet, hvorpå de 240 sommerhuse er placeret, er ejet af interessentskabet I/S Harerenden. Ejendommen er en samlet fast ejendom 
bestående af matrikelnumrene 44-a, 44-cr, 44-cs, 44-ct, 44-cu, 44-cv, 44-cx, 44-cy, 44-cz, 44-cæ Lønstrnp By, Mårup. 

Alle sommerhusejerne er medejere i interessentskabet I/S Harerenden. Der er ikke andre ejere end sommerhusejerne. 

Interessentskabet stiller grunden til rådighed for hver enkelt sommerhusejer på ubestemt tid, dog med 30 års opsigelsesvarsel,jfr. 
interessentskabskontrakten. Opsigelse kan kun ske, hvis samtlige sommerhusejere i fuld enighed opsiger interessentskabskontrakten. 

For hvert af de 240 sommerhuse er der oprettet et bygningsblad i tingbogen, og sommerhusene er således det, man tinglysningsmæssigt 
kalder "bygning på lejet grund". 

Jfr. interessentskabskontrakten skal der altid være ejersammenfald mellem på den ene side alle ejerne af sommerhusene og på den anden 
side alle interessenterne i I/S Harerenden. 

Praktik ved køb og salg 

Når sommerhuset overdrages, sker det ved, at der udarbejdes købsaftale og skøde, hvor ejendomsretten til sommerhuset (bygning på lejet 
grund) overføres til den/de nye ejere. [aftalen skal køber skrive under på at ville indtræde i alle sælgers rettigheder og forpligtelser jfr. 
ovenstående dokumenter. 

Ved at underskrive købsaftalen og skødet indtræder de nye ejere således samtidig som interessenter i interessentskabet I/S Harerenden. 

I/S Harerenden er registreret som et interessentskab i Erhvervsstyrelsen, og når der udtræder og indtræder interessenter, skal de nye 
interessenter registreres i Erhvervsstyrelsen, hvilket sker med cpr.nr/cvr.nr. 

l den forbindelse har I/S Harerendens bestyrelse truffet aftale med Advokaterne Amtmandstoften, Amtmandstoften 3, 9800 Hjø1Ting, om at
forestå den omliandlede registre1ing på vegne I/S Harerendens bestyrelse.

Dette imødekommer også interessenternes ønske om datasikkerhed, d.v.s. al der ikke tilgår bestyrelsen eller øvrige interessenter 
meddelelse om andre interessenters cpr.nr. m.v. 

Den bel'igtigende advokat 

Når den berigtigende advokat har registreret ejerskiftet hos Tinglysningsretten i Hobro, skal der gives meddelelse herom samt oplysning 
om sælgers og købers cpr.nr./cvr.nr. til Advokaterne Amtmandstoften, der herefter forestår tinglysning af ejerskiftet på skadesløsbrevet og 
indberetter ejerskiftet til Erhvervsstyrelsen. 

Ovennævnte sker for egen regning. 

Byggeri 

Ved byggeri skal der ud over sædvanlig byggesagsbehandling rettes henvendelse til bestyrelsen i I/S Harerenden (Byggeudvalget). 
Henvendelsen bør ske i starten af projekteringsperioden. 

Bestemmelserne i deklaration, interessentskabskontrakt og lokalplan skal iagttages. 

Tinglysning m.m. i relation til byggesager 

Ved afslutning af et byggeri skal bygningsejeren for egen regning bestille en plan (i form af et tinglysnings.rids og en GML-fil) hos en 
praktiserende landinspektør. Landinspektørfomaet Geopaitner Landinspektører A/S forestår opdateringen af oversigtskortet, og firmaet 
skal derfor enten selv udarbejde tinglysningsridset eller modtage det fra anden landinspektør. Der er aftalt en fast pris for disse 
tinglysningsrids, som justeres en gang årligt. 

Prisen er i perioden 1.4.2020-31.3.202 I: kr. 5.125 incl. moms. I dette beløb er medregnet kr. 656,25 incl. moms til ajourfø1ing af 
oversigtskort. 

Tinglysningsretten i Hobro har ændret den hidtidige praksis fra Retten i Hjørring, hvor man blot kunne indsende det nye tinglysningsrids 
til registrering i tingbogen. 

Retten har udtalt, at ændrer man bygningen, skal bygningsbladet nedlægges, og der skal oprettes et nyt bygningsblad. 

Forinden et bygningsblad kan slettes, skal lånene på bladet slettes, hernnder det skadesløsbrev, som er tinglyst til fordel for I/S 
Harerenden. 

Herefter skal der oprettes et nyt bygningsblad, skadesløsbrevet skal tinglyses på ny som 1. prioritet og herefter kan eventuelle lån 
tinglyses. 

Omkostningerne til dette påhviler den enkelte bygningsejer. 

I/S kontrakt 

https://www.harerenden.dk/harerenden111 2/3 
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• I/S kontrakt

Deklaration 

• Deklaration

Vedtægter Sommerhusforeningen Harerenden 

• Vedtægter "Sommerhusforeningen Harerenden"

Ordensregler 

• Ordensregler

Lokalplan 

• Lokalr.lan

https://www.harerenden.dk/harerenden111 3/3 



VEDTÆGTER 

for 

"Sommerhusforeningen Harerenden" 

af 

24. november 1944



§ 1.

Foreningens navn er "Sommerhusforeningen Harerenden", det følgende benævnt 
foreningen. 

Foreningens hjemsted er Lønstrup. 

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, såsom tilsyn med 
sommerhuse, tilsyn med den offentlige toiletbygning, vandforsyning, renovation og 
behandling af øvrige spørgsmål af betydning for medlemmerne. 

Endvidere er det foreningens formål at drive Harerendens Kolonial eventuelt ved 
bortforpagtning eller udlejning, samt deltage i sikring af kysten. 

§ 3.

Som medlem kan optages sommerhusejere, der godkendes af bestyrelsen. 

§4.

Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, og flertallet af dens medlemmer stemmer 
herfor, udelukke et medlem af foreningen. Den udelukkede har ret til at få eksklusionen 
behandlet på førstkommende generalforsamling. Afgørelsen sker ved simpel 
stemmeflerhed, og afgørelsen er endelig og inappellabel. 

§ 5.

Udmeldelse af foreningen foretages skriftligt til bestyrelsen. 

Medlemmer, der får vand leveret gennem foreningens vandledning, kan kun udmelde 
sig af foreningen, hvis de samtidigt med udmeldelsen indgår en aftale med Hjørring 
Vandselskab A/S eller Lønstrup Vandværk ApS. om levering af vand i et af disse to 
selskabers ledningsnet. 

Alternativt kan medlemmet, forinden udmeldelsen effektueres, for egen regning opsætte 
vandmåler og fremover betale sit vandforbrug i henhold til de til enhver tid gældende 
takster for Hjørring Vandselskab A/S, incl. Hjørring Vandselskab A/S's takster 
vedrørende målerleje og administrationsudgifter m.m. 

Foreningen kan forlange dokumentation for, at en af de tre ligenævnte valgmuligheder 
er effektueret, før udmeldelse af foreningen er gyldig. 



§ 6.

Det er medlemmernes pligt at overholde det af foreningens bestyrelse udfærdigede 
ordensreglement. 

§ 7.

Bestyrelsen består af formanden og kassereren, der begge vælges på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, samt 3 medlemmer, der ligeledes vælges for 2 
år ad gangen. 

Formanden og det ene bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kassereren og de 2 
øvrige medlemmer er på valg i lige år. 

Der skal altid i bestyrelsen være mindst 1 medlem, som har sommerhus beliggende på 
egen grund og mindst 1 medlem, som har sommerhus beliggende i I/S Harerenden's 
område. 

Endvidere vælges hvert år 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. 
Suppleanten(rne) indtræder i bestyrelsen i tilfælde af vakance hos de valgte 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige 
arbejdsudvalg. 

§ 8.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt, dog skal 
mindst det ene af de 3 medlemmer være formanden eller kassereren. 

Beslutninger på bestyrelsesmøder kræver simpel stemmeflerhed. 

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. 

§ 9.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med foreningens formål, 
beslutninger på generalforsamlinger samt øvrige retningslinier i foreningens vedtægter. 



Bestyrelsen tager således beslutninger vedrørende Harerendens Kolonial samt 
varetager tilsynet med sommerhusene og den offentlige toiletbygning ved ansættelse af 
opsyn og aftaler vederlag herfor. 

§ 10.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte det årlige kontingent. 

Bestyrelsen kan bestemme, at kontingentet differencieres afhængigt af omfanget af den 
enkelte sommerhusejers medlemskab. 

Hvis der skal opkræves ekstraordinære beløb, skal det godkendes af 
generalforsamlingen. 

De medlemmer, som via foreningens vandledninger får leveret vand fra Hjørring 
Vandselskab, skal uden generalforsamlingens godkendelse acceptere prisstigninger i 
vandafgift, ledningsrenovering m.v. Bestyrelsen er herunder bemyndiget til via 
opkrævning at opbygge midler til renoveringsarbejder. 

§ 11.

Sælges sommerhuset, kan den nye ejer indtræde i tidligere ejers rettigheder og 
forpligtelser. Meddelelse om ejerskifte skal fremsendes til foreningen. 

Hvis et hus nedrives, er husejeren forpligtet til at fjerne samtlige bygningsrester, 
herunder også fjerne eventuel septiktank samt sivedrænsanlæg og sørge for, at alle 
ledninger afproppes, og grunden retableres. 

Der må ikke lukkes for hovedvandledningen i tiden fra 1/6 - 1/9. Hvis reparation gør 
lukning nødvendig, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen. Ved vandspild, misbrug 
samt restance, eller hvis installationen ikke holdes i orden, har bestyrelsen ret til at 
lukke for vandtilførslen. Alle hermed forbundne omkostninger skal betales af det 
aktuelle medlem. 

§ 12.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse eller email direkte til medlemmerne 
med angivelse af dagsorden. Et medlem kan til enhver tid skriftligt over for bestyrelsen 
anmode om at blive varslet pr. brev. 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg af formand, kasserer og medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af suppleant(er)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§ 13.

Alene sommerhusejere kan være medlemmer af foreningen. 

Der tilkommer hvert sommerhus en stemme. Afgivelse af stemme kræver deltagelse i 
generalforsamlingen. 

Alle medlemmer, som ikke er i restance, og som er opført i foreningens 
medlemsprotokol, er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen. 

Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem, således at sidstnævnte medlem kan 
afgive 2 stemmer. 

Endvidere kan et medlem give fuldmagt til en person, der ikke er medlem af foreningen. 
Personer, der ikke er medlem af foreningen, kan maksimalt afgive 1 stemme ved 
fuldmagt, og personer, der er medlem kan maksimalt afgive 2 stemmer for hvert 
sommerhus, de ejer. 

§ 14.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal af de mødte medlemmer, og 
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Beslutning om opløsning af foreningen kan dog kun træffes af mindst 2/3 af de 
fremmødte medlemmer. 

Afstemning skal - såfremt ønske herom fremsættes - foregå skriftligt. Stemmelighed 
betragtes som forkastelse. 

Forslag, som medlemmerne ønsker at behandle på generalforsamlingen, skal 
indsendes til formanden senest 8 dage før den berammede generalforsamling. 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller 
når mindst 50 medlemmer til bestyrelsen skriftligt indgiver motiveret begæring herom. 



Bestyrelsen skal da inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til 
generalforsamlingen. 

Såfremt foreningen opløses, og den efter indfrielse af gældsforpligtelserne har et 
overskud, skal dette efter bestyrelsens beslutning udloddes til almene foreninger i 
Lønstrup, som f.eks. "Lønstrup Turistforening" eller "Borgerforeningen Lønstrup 
Fritidslaug". 

§ 15.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

Beslutning om køb eller salg og pantsætning af fast ejendom samt ændring af 
vedtægterne, herunder opløsning af foreningen, kræver vedtagelse på 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og herunder, at der på 
begge generalforsamlinger foreligger godkendelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 16.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte to revisorer. 

Revisorer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at den ene 
revisor vælges i lige år, og den anden revisor vælges i ulige år. 

Tilsvarende vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode en revisorsuppleant. 

§ 17.

Bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem, når den finder det ønskeligt. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. marts 2015. 

Finn Skoven 
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GENERALFORSAMLING, lørdag den 13. april 2019. 

Generalforsamlingen blev afholdt, kl. 13.00, på Hotel Kirkedal, Lønstrup, i henhold til vedlagte 
indkaldelse og dagsorden. 

Til generalforsamlingen deltog i alt ca. 170 personer, inkl. bestyrelsen. 

Fonnanden, Per L. Pedersen, bød velkommen. 

Herefter sang vi "Her hvor Nordsøbølgen bruser ind mod land". 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. 

Per L. Pedersen foreslog Bjarne Poulsen som dirigent, som enstemmigt blev valgt. 

Bjarne Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig, og at den udsendte dagsorden indeholdt mindst de punkter, som den skulle 
efter vedtægterne. 

Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Per L. Pedersen aflagde herefter bestyrelsens beretning- fælles for "Sommerhusforeningen 
Harerenden" og I/S Harerenden - for det forløbne år. Der henvises til den trykte beretning, 
underskrevet af dirigenten, som kan findes på hjemmesiden. 

Dirigenten efterlyste kommentarer eller spørgsmål til beretningen fra generalforsamlingen. 

Spørgsmål til beretningen: 

I beretningen blev der orienteret om, at der er en verserende sag hos Skat med klage over 
e_jendomsvurderingen, da det samlede areal er reduceret med 9 hektar·, som nu ligger i ha
vet. 
Med henvisning hertil blev der spurgt om, hvor mange byggeretter, der er tale om. 

Per L. Pedersen oplyste, at der er i 241, bestående af 240 1/S medlemmer + købmandsforretnin
gen. Herudover er der nogle erstatningsgrunde. 

Der blev spurgt, om der er planer om kildesortering af affald for sommerhusområdet. 

Per L. Pedersen nævnte under beretningen, at han under et senere punkt ville orientere om 
emnet og oplyser, at det er Hjørring Kommune og A VY, der styrer renovationsordningen. 
For vores område vil der tid I igst ske en ændring i 2021, men foreningens bestyrelse arbejder 
med det og har rettet henvendelse til Hjørring Kommune, hvor man har deltaget i et par møder. 
Bestyrelsens holdning/oplæg er, at der på sigt etableres en underjordisk molokordning, så usyn
lig og lugtfri som mulig. 
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Der blev stillet følgende spørgsmål til sandfodring: 
Der er ikke brugt penge på sandforing i 2018. Betyder det, at der ikke er sandfodret i 2018? 
Et andet spørgsmål, stillet af Erik Berg, drejede sig om den sandfodring, der blev udført i 
2018 ved Lønstrup. 

Per L. Pedersen oplyste, at da prisen for sand i 2018 var 4 gange så dyr som den burde være, 
(pga. af Kystdirektoratet ikke havde fået indhentet de nødvendige tilladelser til at anvende op
rensningssandet fra Hirtshals Havn), og da der ikke var et akut problem, valgte man ikke at sand
fodre i 2018. 
Foreningen var ikke involveret i sandfodringen ved Lønstrup. 
Der er i 2018 afsat kr. 350.000 til sandfodring til brug i 2019. Hjørring Kommune yder et tilskud 
på krone til krone, således at der 2019 bliver sandfodret for kr. 700.000. 
Der henvises i øvrigt til beretningen. 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 

Ad dagsordenens pkt. 3: Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent. 
Kystsikringsbidrag fastlægges under dette punkt. 

Kasserer, Thomas Gade, fremlagde regnskabet for det forløbne år. 
Der henvises til det omdelte regnskab. 
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisorerne og dirigenten og kan ses på foreningens 
hjemmeside. 

Dirigenten efterlyste kommentarer til regnskabet fra forsamlingen. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål. 

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. 

For at nedbringe foreningens egenkapital, foreslog Thomas Gade, på bestyrelsens vegne, at kon
tingentet til foreningen for 2020 fastsættes til O kr., og at kystsikringsbidrag fastsættes til kr. 
1.250. 

Sommerhusforening 
Kystsikring 
Vejbidrag 
Vandafgift 
Vedligeholdelse vand 

kr. 0,
kr. 1.250,
kr. 300,-
kr. 488,- beregnet efter vandforbrug i 2018. 
kr. 50,-

Generalforsamlingen godkendte herefter kontingentet. 

Ad dagsordenens pkt. 4: Valg af formand og medlem til bestyrelsen: 

Derefter blev der foretaget valg i henhold til dagsordenen: 
Formand Per L. Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode 

Bestyrelsesmedlem Tage Dreiberg blev genvalgt for en 2-årig periode. 



Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af suppleant(er) 

Suppleant Bjarne Jensen afgår 
Suppleant Gitte Bjerre blev valgt for en l-årig periode. 

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Bjarne Poulsen blev genvalgt som revisor for en 2-årig periode. 

Ad dagsordenens pkt. 7: Indkomne forslag. 
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Per L. Pedersen kunne orientere om, at bestyrelsen havde modtaget en henvendelse, der drejede 
om renovation overordnet set samt om en modernisering af købmandsforretningens udseende og 
området deromkring. 
Det var ikke et ønske om behandling af emnet på generalforsamlingen. 

Per L. Pedersen oplyste, at købmandsforretningen vil blive malet i år, og at bestyrelsen arbejder 
med en helhedsplan, men afventer afklaring omkring renovation. 

Ad dagsordenens pkt. 8: Eventuelt 

Under punktet kom følgende spørgsmål/kommentarer: 

Der blev stillet følgende spørgsmål til renovation: 
Skal der være 2 containere ved hvert hus? 
Bar hørt, at de brune sække udgår - er der en mellemløsning indtil nyt system? 
Skal vi hver især tømme hver uge? 

Per L. Pedersen svarede på spørgsmålene: 
Bestyrelsens holdning er som nævnt, at vi får molokker. 
Kender ikke til, at de brune sække udgår, men at det nuværende system fortsætter uændret, indtil 
vi har fået et nyt system. 
Et nyt system vil medføre kildesortering. 

Bjarne Gorm Jensen orienterede om, at han havde konstateret, at hans vandmåler kørte 
baglæns og ville høre, om andre havde oplevet det samme. 

Han får ikke leveret vand fra Harerenden, og der er ikke kendskab til problemet i Harerenden. 

Erik Berg orienterede om at være opmærksom på ejendomsværdiskat, hvis ens hus er 
ubrugeligt eller nedrevet. I så fald kan der være penge at spare i skat.

Helle Haderup orienterede om, at de måtte samle byggeaffald op fra omkringliggende ny
byggerier, og henstillede til bestyrelsen om at rette henvendelse til bygherren i sådanne
tilfælde. 
Per L. Pedersen svarede, at man er opmærksom på det, og at det også sker. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsa���gen for afsluttet kl. 14.05.
___________ �-Ck,]{})L 

j rne Poulsen 
irigent 
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Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 14.05. 
--------------------------------------------------- oOo ---------------------------------------------------

Kl. 14.45 blev interessentskabsmødet for I/S Harerenden afholdt i henhold til vedlagte indkaldel-
se og dagsorden. 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. 

Per L. Pedersen foreslog Bjarne Poulsen som dirigent, som enstemmigt blev valgt. 

Bjarne Poulsen takkede for valget og konstaterede, at interessentskabsmødet var lovligt indvars
let og beslutningsdygtig, og at den udsendte dagsorden indeholdt mindst de punkter, som den 
skulle efter interessentskabskontrakten. 

Dagsordenens punkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Overstået i forbindelse med generalforsamlingen i "Sommerhusforeningen Harerenden " 

Ad dagsordenens pkt. 3: Aflæggelse af regnskab. 

Thomas Gade fremlagde regnskabet for det forløbne år. Der henvises til det omdelte regnskab. 
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, revisorerne og dirigenten og kan ses på foreningens 
hjemmeside. 

Under gennemgangen gjorde Thomas Gade opmærksom på, at det ved salg/ejerskifte er vigtigt at 
følge den procedure, der er beskrevet på hjemmesiden, herunder at give besked til foreningens 
advokat "Advokaterne Amtmandstoften", der forestår korrekt registrering af indehavere hos 
Skat, idet foreningen har valgt ikke at ligge inde med personfølsomme oplysninger. 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet. 

Det kan vel ikke være rigtigt, at foreningen påføres udgifter til advokat, hvis der ikke gives 
besked til foreningens advokat? Det må vel være den enkeltes udgift. 

Thomas Gade svarede, at det har han ret i, men det er foreningens ansvar, at alle er korrekt regi
streret. 

Margrethe Mondahl opfordrer til, at proceduren ved ejerskifte bliver tydeliggjort på 
hjemmesiden. 

Der blev spurgt, hvorfor der er 411, der betaler vejbidrag. 

Thomas Gade svarede, at der er nogle udenfor vores område - Carstens Klit og Fuglebakken -
der benytter vores veje og derfor betaler hertil. 

Godkendelse af regnskabet blev herefter sat til afstemning. 

Regnskabet blev godkendt med applaus 

Ad dagsordenens pkt. 4: Fastlæggelse af medlemsindskud: 



Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af formand: 

Formand Per L. Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode. 

Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlem Tove Kjølby afgår. 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Jensen blev valgt for en 2-årig periode 

Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af suppleant(er) 

Suppleant Bjarne Jensen afgår 

Suppleant Jørn Sørensen blev valgt for en 1-årig periode. 

Ad dagsordenens pkt. 8: Indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget forslag. 

Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt. 
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Kirsten Christiansen opfordrer til, at man rejser sig og siger sit navn, når man har 
spørgsmål/kommentarer. 

Harerenden 57 opfordrer til at deltage i arbejdslønlag. 

Generalforsamlingen og Interessentskabsmødet sluttede kl.15 

Tove Kjølby 
Referent 



SOMMERHUSFORENINGEN ''HARERENDEN" 

SOMMERHUSFORENINGEN HARERENDEN, LØNSTRUP 

Stiftet den 24. november 1944 

ÅRSREGNSKAB FOR 2018 

74. regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen. 

Lønstrup, den 13. april 2019 



Bestyrelsens regnskabspåtegning 

Regnskabet for Sommerhusforeningen Harerenden 2018, viser et resultat - et overskud - på kr. 495.887 og 
en egenkapital på kr. 1.459.672. 
Regnskabet 2018 er påvirket ar vedligeholdelsesarbejder i købmandsforretningen pa i alt kr. 87.820 incl. 
moms. 
Grundet manglende momspligtige indtægter har SKAT fra 2018 tilbagekaldt momsregistrering af 
ejendommen. 
Der er tilført kystsikringssten til depot for kr. 100.000 i regnskabsarct, således depotet herefter er værdiansat 
til kr. 210.000. 
Resultatet er påvirket af, at der i 2018 har været en nettoindtægt pa vand på kr. 152.000, idet der er 
opkrævet kr. 258.700 i 2018 i vandafgift, hvilket er ca.kr. 100.000 mere end der er opkrævet fra 
Vandselskabet, samtid er der tilbagebetalt kr. 57 .200 for 2016/17. 
Der har i 2018 ikke været udgifter til ledningsnet. 

I regnskabet er der medtaget en forholdsmæssig andel af udgifter, som både vedrører 
Sommerhusforeningen og I/S Harerenden, efter følgende fordelingsnøgle: 

Generalforsamling og efterårsfest for bestyrelse m. fl. 75 % 
Gaver og blomster, bestyrelsesmøder og hjælpere 50 % 
Drift af traktor og vedligeholdelse af materiel 50 % 

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, og indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens 
godkendelse. 

Hjørring, den 16. januar 2019 

.J Jd---;)r,4(/L-�li"" �
Per L. Pedersen Lindy Ottosen 1Thomas�;d: Y
Formand Næstformand Kasserer 

Revisorernes regnskabspåtegning 

/(,tJhk t 84-t'J 
Kristian Brødbæk 

Sekretær 

Som revisorer valgt på generalforsamlingen har vi foretaget revision af det af bestyrelsen udarbejdede 
regnskab for 2018. 
Ved vor revision l1ar vi stikprøvevis set dokumentation for de afholdte udgifter, ligesom vi har kontrolleret, at 
regnskabet er i overensstemmelse med foreningens bogføring. 
Vi har set dokumentation for indestående i Nordjyske Bank, Spar Nord Bank og Sparekassen Vendsyssel 
samt dokumentation for øvrige poster i balancen, herunder mellemregning med "I/S Harerenden". 

Revisionen t1ar ikke givet anledning til bemærkninger. 
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RESULTATOPGØRELSE 

2018 2017 

INDTÆGTER 

Kontingent, 329 medlemmer 345.450 343.350 

Kystsikringsbidrag, 338 betalere 333.500 68.000 

INDTÆGTER I ALT 678.950 411.350 

OMKOSTNINGER 

Ejendommens drift Note 1 102.690 17.425 

Vedligeholdelse af sti og hård kystsikring Note 2 49.625 362.259 

Sand fodring Note 3 7.826 8.201 

Vand Note 4 -152.361 ·81.323

Honorar Note 5 61.266 57.347

Øvrige omkostninger Note 6 100.545 107.304 

Projekt nyvandledning 2016/17 68.032 

OMKOSTNINGER I ALT 169.591 539.245 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 509.359 -127.895

AFSKRIVNINGER 

Afskrivning traktor (50% af kr. 19.000) 9.500 9.500 

Ejendom 3.972 3.972 

AFSKRIVNINGER I ALT 13.472 13.472 

ORDINÆR RESULTAT FØR SKAT 495.887 -141.367

Beregnet skat 0 0 

ÅRETS RESULTAT 495.887 -141.367
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BALANCE 

2018 2017 

AKTIVER 

Nordjyske Bank 354.613 2.952 

Spar Nord Bank 116 364 

Sparekassen Vendsyssel 748.985 619.485 

Tilgodehavende moms 0 539 

Tilgodehavende vandledningsprojekt 207.000 295.200 

Sten til kystsikring i depot 210.000 110.000 

Ejendommen, Harerenden 21 

Saldo ved årets begyndelse 73.874 

Tilgang i årets løb 0 

Afskrivning -3.972 69.902 73.874 
(E]endcrnsvurdering 2U17 - k,. 830.00'.l) 

Traktor Massey Ferguson 
Saldo ved årets begyndelse 75.500 

Årets afskrivning (afskrives over 7 år) -19.000 56.500 75.500 

Aktiver i alt før mellemregning 1.647.116 1.177.914 

Mellemregning I/S Harerenden 10.490 54.793 

AKTIVER I ALT 1.657.607 1.232.707 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 

Saldo ved årets begyndelse 963.785 1.10S.1S2 

Årets resultat 495.887 -141.367

EGENKAPITAL I ALT 1.459.672 963.785

GÆLD 

Forudbetalt kontingent 66.552 128.315 

Skyldige omkostninger 100.000 103.727 

Skyldig A-skat og AM-bidrag 21.383 26.880 

Depositum kiosken 10.000 10.000 
GÆLD I ALT 197 .935 268.922 

PASSIVER I ALT 1.657.607 1.232.707 
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NOTER 2018 2017 

1 Ejendommens drift 

Skatter og forsikringer 8.620 9.298 

Vedligeholdelse og omforandring af butikken 87.820 1.878 

Tilskud vedligeholdelse beboelse 6.2S0 6.250 

Ejendommens drift i alt 102.690 17.425 

2 Kystsikring og sten 

Køb af sten og retablering af sti m.v. 49.625 172.2S9 

Forbrug af sten fra lager 0 190.000 

Kystsikring i alt 49.625 362.259 

3 Sandfodring 

Sand 0 0 

Entreprenør 0 0 

Måling af højder, møder m.v. 7,826 8.201 

Sandfodring i alt 7.826 8.201 

4 Vand 

Vandafgift fra brugere - 293 brugere 244.069 309.042 

Kontingent vedligeholdelse vand 14.650 14.5S0 

Indtægter i alt 258.719 323.592 

Vandafgift Hjørring Vandselskab 2017/16 157.173 210.491 

Betalt a'conto i 2017/16 -214.378 -201.584

Rest årsopgørelse -57.205 8.907

Aconto 2018/17 158.823 210.869

Elektronisk overvågning, eftersyn styring 4.740 22.493 

Vedligeholdelse af ledningsnet 0 0 

Udgifter i alt 106.358 242.269 

Vand i alt -152.361 -81.323
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NOTER 2018 2017 

5 Honorar 

Formand l.0.000 10.000 

Kasserer 6.000 6.000 

Sekretær 6.000 6.000 

Omkostningsgodtgørelse og telefon 10.080 10.250 

Kørselsgodtgørelse 9.186 5.097 

Opsyn med sommerhusene 20.000 20.000 

Rengøring af toiletter 18.000 18.000 

Tilskud fra Hjørring Kommune, toiletter -18.000 -18.000

Honorar i alt 61.266 57.347

6 Øvrige omkostninger 

Drift af traktor og materiel 7.383 12.553 

Nyanskaffelser 0 6.082 

Hj�lpere 6.636 6.546 

Forsikringer 8.622 8.432 

Kontorartikler og kopiering 556 0 

Hjemmeside 1.058 847 

Porto og gebyrer 5.663 4.511 

Gebyr betalingsservice 3.400 3.402 

Blomster og gaver 1.300 1.240 

Bestyrelsesmøder m.v. 5.500 4.500 

Efterårsfest for bestyrelse m. fl. 16.748 12.191 

Generalforsamling 17.887 17.665 

Mødeudgifter 260 0 

Juridisk assistance 5.625 6.750 

Strandrensning og Set. Hans 19.908 22.585 

Øvrige omkostninger i alt 100.545 107.304 
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Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år, (2018). 

Bestyrelsesarbejde: 

Der har i løbet af året været afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. 

Herudover har der været afholdt en del møder omkring Sommerhusforeningens 75-
års jubilæum. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Sommerhusforeningen Harerenden: 
Formand: Per L. Pedersen 
Næstformand: Lindy Ottosen 
Kasserer: Thomas Gade 
Sekretær: Kristian Brødbæk 
Bestyrelsesmedlem: 
Suppleant: 

Tage Dreiberg 
Bjarne Jensen 

Bestyrelsen for I/S Harerenden konstituerede sig således: 
Formand: Per L. Pedersen 
Næstfmmand: 
Regnskabsfører: 

Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Suppleant: 

Tage Dreiberg 
Thomas Gade 

Steen Juel Nielsen 
Tove Kjølby 
Bjarne Jensen 

Det samlede honorar og telefongodtgørelse til bestyrelserne udgør ca. kr. 55.000,-. 

Bestyrelsesmøder betales med kr. 1.000,- pr. møde. 
Opsynsmand - kr. 20.000,- pr. år. 
Rengøring af toiletter - kr. 18.000,- pr. år. 

Kystsikring: 

Vi sandfodrede ikke i 2017 og 2018, men har brugt penge på at oprette/regulere 
stensætningen, ligesom vi har fået leveret i alt ca. 3 50 tons sten som er lagt i depot 
ved Bækrenden. 

Vi har, i vinteren 2018/2019, været forskånet for alvorlige stonne, hvilket gør, at vi 
igen i år har kunnet spare på reparation af stensætningen og stien langs kysten. 
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Staten havde i 2018 afsat et engangsbeløb til natur- og kystbeskyttelse. 
Af denne pulje tilgik der 10 mio. kr. til Hjøn-ing Kommune bl.a. til sandfodring i 
samarbejde 1ned en række grundejerforeninger. 
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Kystdirektoratet havde imidlertid ikke fået indhentet de nødvendige tilladelser til at 
sandfodre med sand fra oprensningen af sejlrenden ved Hirtshals Havn, hvilket betød, 
at sandet til sandfodring skulle hentes fra et indvindingsområde ud for Lild Strand. 
Da sejladsen fra dette indvi_ndingsområde er væsentlig længere, og dermed dyrere, og 
da omkostningerne til opsugning af sand skulle afholdes under sandfodringsprojektet, 
og ikke af Hirtshals Havn, sagde Sommerhusforeningen Harerenden nej tak til at 
deltage i dette projekt. 

På sidste års generalforsamling blev det principielt besluttet, i årene 2019 - 2023, at 
opkræve et kystsikringsbidrag på 1.250 kr. pr. medlem, dækkende omkostninger til 
stensætningens- og stiens vedligeholdelse samt sandfodring. 
Kystsikringsbidraget for 2020 skal fastlægges i dag, mens kystsikringsbidraget for 
perioden 2021 - 2023 naturligvis først kan vedtages på de respektive fremtidige 
generalforsamlinger. 

Vi afventer nu Kystdirektoratets/Hjørring Kommunes endelige udmelding omkring 
sandfodring i 2019 og 2020. 

Vand: 

Vandforbruget i 2016, altså inden vi udskiftede vores vandledningsnet, var på 

15.141 m3. 

Vandforbruget i 2018 var på 9.560 m3. 

Vi har således reduceret vores vandforbrug med ca. 37 %. 

Vi skal fortsat opfordre samtlige medlemmer til at være opmærksomme på eventuelle 
symptomer på vandspild. I bør derfor tjekke fra og med målerbrønden og ind i huset. 
Det er let nu, hvor der er monteret en måler. Det er blot at se, om tandhjulet bevæger 
sig, når alle installationer i huset er lukket. 
Det skal understreges, at det er det enkelte medlem, som er økonomisk ansvarlig for 
det vandspild, der foregår fra og med stophanen og ind i den enkeltes sommerhus. 
Vi henstiller endvidere til, at I holder målerbrøndsdækslet frit og rent. 

Hjørring Kommune har henvendt sig til Sommerhusforeningen med henblik på at 
foreningen skulle udarbejde et kontrolprogram for måling afvandkvaliteten. 
Kontrolprogrammet er udarbejdet- og godkendt. 
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Der vil fremadrettet blive udtaget vandprøver 2 gange årligt. 
Vi har netop modtaget resultatet af den 1. vandprøve, og alt er i orden. 

Samarbejde med Hjørring Kommune: 

Vi oplever generelt et positivt samarbejde med Hjørring Kommune, selv om vi nogle 
gange har været nødt til at minde politikerne om, hvad de tidligere har lovet, og for at 
få tilbagemeldinger i øvrigt. 
Det er dog absolut positivt, at et enigt byråd har besluttet at hjælpe os økonomisk 
med sandfodringen ud for vores område. 

Købmandsforretningen: 

Købmand Brian Christensen vil også i år stå for købmandsforretningen. 

Vi forventer, at butikken vil være åbnet fra Sankt Hans og resten af sommerferie
sæsonen. 

Der vil også i år komme en fiskebil ned på parkeringspladsen foran 
købmandsforretningen. 

Brian Christensen modtager hvert år et tilskud fra foreningen på kr. 6.250,-, til 
dækning af nogle af de dokumenterede udgifter til vedligeholdelse af forretningen. 
Brian har, for egen regning, renoveret en del af lejligheden i købmandsfo1Tetningen 
og Sommerhusforeningen har renoveret resten af gulvet i forretningen, ligesom 
arealet uden for vestgavlen har fået en opløftning. 

Vi planlægger i år en renovering af facaden på købmandsforretningen. 

Veje og stier: 

Vi har, i efteråret, klippet hyben langs med vejene, således at udsynet er i orden. 

Vi har ikke, i 2018, modtaget træflis fra Naturstyrelsen til pålægning af stierne i vores 
område. Til gengæld har vi selv fået produceret noget træflis af fyrretoppe som var 
leveret til Set. Hans-bålet og vi har netop købt et læs træflis til supplering. 
Træflisen vil blive pålagt stierne på arbejdslørdagen, den 27. april 2019. 

Vi vil i øvrigt opfordre til, at man i størst muligt omfang anvender de "autoriserede" 



stier for ikke at skabe nye stier, som kan være med til at nedbryde klitten. 

Branddaskere: 

Orienter Jer venligst om placeringen af branddaskerne. 
Branddaskerne hænger ude hele året. Der kan lige så let gå ild i klitten en kold tør 
vinterdag som en varm sommerdag. 

Hjertestarter: 

Husk, at vi har en hjertestarter placeret umiddelbart til højre for døren ved 
købmandsforretningen. 

Sandflugt: 
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I maj måned var Naturstyrelsen, traditionen tro, på besøg, for at besigtige klitterne og 
det areal der ligger yderst i området. 

Der var, som sædvanligt, ingen kommentarer, udover rosende ord, om den måde, det 
hele bliver ordnet på. 

Strandrensning: 

Pinselørdag afholdte vi strandrensning, som sædvanligt. 

Der mødte godt 100 voksne og ca. 40 børn op, og selvom vi ikke rigtig har nogen 
strand, blev der alligevel fyldt godt op i containeren. 

Efter turen rundt samledes alle til uddeling af gevinster ved købmandsfonetningen. 

Vi siger alle sponsorerne tak for gaverne, som blev delt ud til børn såvel som voksne. 

Vi håber, at nogle igen vil melde sig som sponsorer ved strandrensningen i år. 

Det skal understreges, at der afholdes strandrensning Pinselørdag, den 8. juni 2019, 
kl. 14:00, samme dag som der afholdes jubilæumsfest. 



6 

Set. Hans aften: 

Båltaleren, i år, var Bjaine Simonsen. 

Efter båltalen blev der sunget et par sange, og igen i år havde vi fornøjelsen af at høre 
Lønstrup Koret synge for. 

Båltaler i 2019 er Søren Smalbro. 
Søren Smalbro er byrådsmedlem for Venstre og formand for Teknik- og 
Miljøudvalget i Hjøn-ing Kommune. 

I 2019 vil der ikke blive opsat telt, da vi den 8.juni 2019 afholder 
Sommerhusforeningen Harerendens 7 5-års jubilæumsfest. 
Der vil dog være mulighed for at købe en forfriskning m.m. ved bålet. 

Såfremt der er nogle, som har træ til bålet kan der rettes henvendelse til Tage 
Dreiberg 
Tages kontaktinformationer kan findes på foreningens hjemmeside. 

Opsyn med sommerhusene: 

Denne opgave er igen i år blevet varetaget effektivt af Inga Dreiberg. 

Da Inga startede op, i midten af september, var der, s01n sædvanligt, nogle der ikke 
havde :fået lukket vindue1ne, ligesom der var en del ulåste døre. 

Vi har desvæn-e haft 2 indb1ud i vores område. 

Jeg vil gerne takke Inga Dreiberg for det store ai·bejde, hun har udført. 

Toiletterne: 

Igen i år har Jørgen Jensen gjort rent på toiletterne. 

Som sædvanligt holdes toiletterne i flot stand. 

Jeg vil ge111e takke Jørgen Jensen for det store arbejde, han har udført. 



Byggesager: 

Byggeaktiviteten har været stigende i den seneste tid. 
Der er til stadighed byggeri i gang, hvilket er positivt. 

Grundværdi: 
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Som oplyst på generalforsamlingen, i 2017, er der blevet vedtaget en lov, som gør det 
muligt at få nedsat giundværdien såfremt, det kan dokumenteres, at noget af grunden 
er faldet i vandet. 

Vi har derfor, i juni 2016, indsendt en ansøgning til Hjørring Kommune om at få 
nedsat vores grundværdi og dermed ejendomsskat. 

HjøITing Kommune har kommunikeret med Skat frem til marts 2017. 
Vi er dog stadig ikke i mål, idet antallet af byggeretter og arealdefinitioner pludselig 
ikke var korrekte i det modtagne materiale fra Skat. 
Vi har derfor måtte indsende en ny klage over vurderingen. 

Denne klage gav os fuldstændig ret, bortset fra, at grundværdien pludselig igen var 
steget. 
Vi har derfor, i februar 2018, anket Skats afgørelse til Skatteankestyrelsen. 
Denne ankesag kører fortsat. 

Ejerskifte: 

Der er i årets løb sket en del ejerskifter af husene - enten direkte salg, eller huse der er 
gået i arv til familien. 

Det er meget vigtigt, at foreningen får meddelelse om disse ejerskifter, dels for vores 
opsyn kan kontakte de rigtige ejere i tilfælde af skader eller tyveri, men også for at vi 
kan sende opkrævningen til de· rigtige ejere. 
Det samme gør sig gældende hvis en ejer skifter privatadresse. 
Herudover vil vi gerne være sikre på, at have de k01Tekte telefonnumre og evt. 
mailadresser på vores medlemmer. Vi vil gerne i fremtiden, i størst muligt omfang, 
kunne kommunikere på mail. Det er langt hurtigere og langt billigere. 
Der var udsendt et skema vedr. kontaktoplysninger med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
Dette skema bedes venligst udfyldt- og afleveret/indsendt. 



Hjælpere: 

Fra foreningens side bliver der udført et stort arbejde for at administrere og holde 
orden i området. 

Der bliver udført rigtig meget frivilligt arbejde, som gør at vi får tingene ordnet til en 
fornuftig pris. 

Jeg vil derfor gerne takke medhjælpergruppen for det store arbejde, som I har udført 
hen over året. 

Foreningen er naturligvis stadig interesseret i at få flere hjælpere. 
Skulle der være nogen, der kunne tænke sig at give en hånd med som hjælper, er I 
meget velkommen. 

Det skal understreges, at det er den enkelte selv, der afgør, hvor meget tid 
vedkommende ønsker at bidrage med. 
Der vil være mulighed for at beskæftige sig med såvel noget praktisk arbejde, som 
noget mere administrativt arbejde. 
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Vi har lagt nogle sedler på bordene, hvor man har mulighed for at tilmelde sig som ny 
hjælper. 

Vi afholder her i 2019 en arbejdslørdag, nemlig den 27. april. 

Det kan, til orientering, oplyses, at der hvert år, 1. lørdag i november, afholdes en lille 
sammenkomst for hjælpere. 

Sidste år var vi ca. 30 til skipperlabskovs på Hotel Kirkedal i Lønstrup, hvor vi havde 
en rigtig hyggelig formiddag/middag. 

Rotter: 

Vi har, i 2018, haft flere henvendelser end normalt vedr. rotter i området. 
Nogle af anmeldelse1ne viser sig dog at være halsbåndsmus og ikke rotter. 

Vi har talt med Hjøni.ng Kommune omkring problemstillingen, og de bekræfter, at 
der i 2018 har været flere anmeldelser af rotter/mus end i de foregående år. 

Vi vil derfor opfordre alle til at være opmærksomme på evt. tegn på rotter og 
indmelde sagen for Hjørring Kommunes rottefænger. 



Alle bør samtidigt være opmærkesomme på følgende: 

• Det er meget vigtigt, at der ikke fodres tankeløst i 01nrådet.
• Det er vigtigt, at have styr på renovationen.
• Det er vigtigt, at ens afløbsinstallation er i orden.

Vi ser i øjeblikket en del eksempler på, at renovationen ikke virker hensigstmæssigt. 

Skibe i søen: 

Bestyrelsen har, i de seneste par år, brugt rigtig meget tid på hhv. kystbeskyttelse 
samt jubilæumsfesten i 2019. 

Her ud over arbejder vi med: 

l. Økonomi.
2. Postkasser.
3. Renovation.

Sommerhusforeningen Harerendens 75-års jubilæum: 

Som omtalt i indledningen, og flere gange senere, har vi i år 75-års jubilæum. 

Vi synes, at det er en stor- og positiv ting, at kunne fejere 75-års jubilæum. 

Jubilæet vil blive fejret ved: 

l. Afholdelse af en stor jubilæumsfest lørdag, den 8. juni 2019, kl. 18, ved P
pladsen ved Bæk.renden.
Indbydelse til festen er udsendt saminen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

2. Udgivelse af et jubilæumsskrift.
Jubilæumsskriftet vil blive udleveret i kaffepausen, efter generalforsamlingen.

3. Kontingentfritagelse for Sommerhusforeningen Harerenden i 2020.
Foreningen har en sund økonomi, som gør det muligt, dette ene år, at give
kontingentfritagelse.
Egenkapitalen vil dog falde idet foreningen ønsker at få udskiftet bl.a. nogle
trapper og bænke som er ved at være dårlige.
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Sådan et jubilæumsarrangement planlægger ikke sig selv. 
Der har, de seneste par år, været medlemmer i gang med at planlægge bl.a. 
ovenstående. 

Jeg vil, i den anledning, gerne takke Bjarne Poulsen, som er tovholder på hele 
planlægningen- og gennemførelsen af jubilæumsfesten. 
Endvidere vil jeg gerne takke hhv. Inga Dreiberg, Mogens Baand, Troels Hansen og 
Gitte BjeITe for arbejdet med udgivelse af jubilæumsskriftet. 

Vi mangler nogle til at hjælpe med at rejse- og nedtage teltet m.m. i forbindelse med 
jubilæumsfesten. 
Teltet rejses onsdag, den 5. juni 2019, kl. 13:00. 
Teltet nedtages mandag, den 10. juni 2019, kl. 13:00. 

Afslutning: 

Jeg vil ge1ne takke bestyrelsen for Jeres indsats i årets løb. Det har været en 
fornøjelse, at arbejde sammen med Jer. 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. 

Herefter overgives beretningen til forsamlingens, forhåbentlige, godkendelse. 
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__ ..... _____ 

ERHVERVS STYRELSEN 

Overblik- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ............................................................... Revlingrenden 12, 9800 Hjørring 
Matr.nr ............................................................................................. 44a Lønstrup By, Mårup 
Grundareal ...................................................................................................... 284831 m' 
Ejendomsnummer: ................................................................................................ 021164 
Kommune: .............................................................................................. Hjørring Kommune 
Ejendomstype: ..................................................................................... Bygning på lejet grund 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Antal samlet fast ejendomme: .......................................................................................... 1 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ........................................................................................... 0 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................. Nej 
Ejendoms- og grundværdi. ................................................................................ 1.000.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse ...............•..............................•........................................... Ja. se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................. ja, se bilag 
Huslejenævnssager ..................................................................................................... Nej 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

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

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold ........................... Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen) 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ...................................................... Nej 
Aktuel vandforsyning .............................................................................. Blandet vandforsyning 
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen ............................ Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ................................................................................... Ja 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder .......... ................................ ........................... Nej 

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

Natur, skov og landbrug 
Fredskov ................................................................................................................. Nej 
Majaratsskov ............................................................................................................ Nej 
Beskyttet natur ........................................................................................................... Ja 
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 .......................................................................................................... ja 
Strandbeskyttelseslinje ................................................................................................. Nej 
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Følgende bilag kan hentes: 
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Resume 

Bygninger 

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

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

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

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

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? ................................................ .......... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

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

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? .... ............................................ 0 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundsl<yldsstigning på ejendommen? ........................... ...................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? . ................................ l .000.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ............................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 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. juni 2020 
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. 

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

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

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

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

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .........•........ .................... Sommerhusområde 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. , . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Kommuneplaner 
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......................................................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? ... .............................................. ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

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

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

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? .... Blandet aflobsforhold på ejendommen (er 
specificeret på bygningen) 

Side 4 af 28 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Revlingrenden 12 

9800 Hjørring 

Rapport kobl 17 /6 2020 

Rapport færdig 1716 2020 

Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? .................••....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ......•............... Blandet vandforsyning 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 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. juni 2020 

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

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

Jordforurening 

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

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

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? . ...............•........... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Natur, skov og landbrug 

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

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

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? .................................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 
De faktiske forhold på arealet afgor, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 
yderligere i.nfonnation. 

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

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ...................................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 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. juni 2020 

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

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

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyt1elseslinje? ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? ................................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? ..................................... ... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 17. juni 2020 
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Bygninger 

Byggesag 

Er der igangværende byggesag for ejendommen? ... 

Vær opmærksom på at visse byggesagstyper ikke registreres i BBR. Kontakt evt. 
kommunen. 

En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger, væsentlige ombygninger, væsentlige 
anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning (hel eller delvis). El byggearbejde må ikke 
påbegyndes 
uden byggetilladelse fra kommunen, som er bygningsmyndighed. I mindre byggesager er 
der ikke krav om byggetilladelse, under forudsætning af, at bygningsreglementet overholdes. 
Med bygningsreglementet BR18, der trådte i kraft 1. juli 2018 skal kommunerne ikke 
længere påse de tekniske krav for byggeriet i byggesagsbehandling, men der er forsat 
krav om byggetilladelse. Den tekniske byggesagsbehandling for byggeri der er omfattet 
af cerlificeringsordningen dvs. mere komplekst byggeri i relation til konstruktioner og 
brand skal herefter dokumenteres af certificerede rådgivere. For de andre tekniske krav 
i bygningsreglementet skal kommunerne gennemføre en efterfølgende stikprøvekontrol 
i den dokumentation, som indsendes i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Det 
skal bemærkes, at der er en overgangsordning indtil udgangen af 2019 for så vidt angår 
kommunernes tekniske byggesagsbehandling, hvis der ikke er certificerede rådgivere, der 
varetager opgaven. 

Oplysninger vedr. Byggesag er indhentet d. 17. juni 2020 

Byggesag: 

•·············Ja

Byggesagstype .. ............................................. BR - Tilladelses sag uden ibrugtagningstilladelse 

Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse ........................................... 06-08-2017 

Gyldighedsdato ...... ............................................................................... 21-08-2017 

Byggesag: 

Byggesagsdato ............................................................. ........................ 07-05-2018 

Byggetilladelsesdato ................................................................................. 07-05-2018 

FoNentet påbegyndelsesdato ...................................................................... 28-03-2019 

Byggesagstype ................................................ BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse 

Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse ........................................... 23-03-2018 

Dato for fyldestgørende ansøgning ................................................................ 05-05-2018 

Gyldighedsdato ...................................................................................... 17-02-2020 

Byggesag: 

Byggesagsdato ...................................................................................... 19-12-2018 

Byggetilladelsesdato ................................................................................. l 9-12-2018 

Byggesagstype ................................................. BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse 

Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse ........................................... 20-11-2018 

Dato for fyldestgørende ansøgning ................................................................ 18-12-2018 

Gyldighedsdato ...................................................................................... 02-01-2019 

Byggesag: 

Byggesagsdato ............................................ ......................................... 27-03-2020 

Byggetilladelsesdato ................................................................................. 27-03-2020 

Byggesagstype ................................................. BR · Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse 
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Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse ...............••. .......••............... 08-03-2020 

Dato for fyldestgørende ansøgning ................................................................ 26-03-2020 

Gyldighedsdato ...................................................................................... 31-03-2020 

Bygning, som byggesagen vedrører: 

Enhed, som byggesagen vedrører: 

Byggesag: 

Byggesagsdato .............................................................. ....................... 27-03-2020 

Byggesagstype ................................ BR - Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) 

Dato for anmeldelse af byggearbejde ............................................................. 27-03-2020 

Dato for anmeldelse af nedrivning ................................................................. 27-03-2020 

Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse .............................••......•..... 08-03-2020 

Dato for fyldestgørende ansøgning ................................................................ 27-03-2020 

Gyldighedsdato.......................................................... . .......................... 02-04-2020 

Bygning, som byggesagen vedrører: 

Byggesag: 

Byggesagstype ......... ....................................... BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse 

Dato for modtagelse af ansøgning om byggetilladelse ........................................... 07-06-2020 

Gyldighedsdato ...................................................................................... 09-06-2020 

Kontaktoplysninger 

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

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

Olietanke 

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

Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 
724/2008). 

For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette 

gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, 
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal 

sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en 
olietank skal sløjfes. 

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

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

Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 17. juni 2020 

Matr.nr. 44cy Lønstrup By, Mårup 
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Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Olietank 

Nummer for teknisk anlæg ............................................................. ........................ 2 

Etableringsår. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 2011 

Fabrikationsår ................................................................................................ 2011 

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

Størrelse.................................................................................................... l .200 I 

Placering ................................................................................... Over terræn, udendørs 

Sløjfningsfrist. ........................................................................................ 31-12-2051 

Fabrikationsnr ......................................................................................... 21289-210 

Typegodkendelsesnr ...............................•••..................•••..................•........... 01 -5 32 3 

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

Indhold .............................................................................................. Fyringsgasolie 

Materiale ................................................................ ....................................... Stål 

Matr.nr. 44cv Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cr Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cz Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cæ Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cs Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cx Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44ct Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cu Lønstrup By, Mårup 

Kontaktoplysninger 

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ...................................... o 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 el fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 17. juni 2020 

Skatteår ....................................................................................................... 2020 
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Kommune ...................................................................................... Hjorring Kommune 

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

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................... 1.000 000, kr. 

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

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

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til 

den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen 
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den 
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

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

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

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Dato for seneste vurdering eller ændring .......................................................... 0 l - l 0-2019 

Ejendomsværdi. ....................................................... , ............................. l .000.000 kr. 

Grundværdi. .............•......................•.........•••.•••..........••......••.........••••............. 0 kr. 

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

Stuehus grundværdi. ......................................................................................... D kr. 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 
fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. 

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

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

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

Forfalden gæld i alt.. ................................................................................. 3.643,85 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 14-09-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................ 14-09-2020 

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

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgifter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . 300,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejergebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . 281,64 kr 

Gældsposter vedrørende: Genbrug og storskrald 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 1.596,86 kr 

Gældsposter vedrørende: Renovation 
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Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 382,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Gebyr Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 50,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter fra tidligere år 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................... .................... 23,62 kr 

Gældsposter vedrørende: Gebyr fra tidligere år 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyrer 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 950,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 59,73 kr 

Kontaktoplysninger 

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

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

Planer 

Zonestatus 

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

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt alhængig 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. juni 2020 

Zonestatus: Sommerhusområde 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner 

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ............................. Ja 
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Bemærl<, 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. juni 2020 

Lokalplan: SOMMERHUSOMRÅDET HARRERENDEN 
Planens navn ........................................................... SOMMERHUSOMRÅ0ET HARREREN0EN 

Plannummer. .......................•.......................................................... 480.4a LØNSTRUP 

Kommune .................................................................................................. Hjørring 

Navn på plandistrikt. .................................................................................... Lønstrup 

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

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2 4- l 2-19 l 0 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 20-05-1998 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 31-05-1998 

Dato for start af offentliggørelsesperioden ........................................................ 14-12-1997 

Dato for slut på offentliggørelsesperioden ......................................................... 11-02-1998 

Generel anvendelse ........................................................................... Sommerhusområde 

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

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

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

Zonestatus ..................................................................................... Sommerhusområde 

Maksimal bebyggelsesprocent. .......••.................••.........•••........•............................ 1 0 % 

Maksimalt antal etager .................•......••.........••..........••..........•............•.................. l 

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

Det maksimale etageareal, der må opføres ............................................................. l 00 m' 

Det maksimale etageareal beregnes for ..................................................... Den enkelte grund 

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

Specifik anvendelse: Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 

Specifik anvendelse ..................................................... Sommerhus- og fri tidsbol igbebyggelse 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Andel af matrikel dækket af plan ......................................................................... 100 % 

Kontaktoplysninger 

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

Lokalplaner, forslag 

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne' 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen 
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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. 
l<ommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. 

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

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for 
delområderne og som hovedregel angiver: 
• arealets overordnede anvendelse 
- bebyggelsesprocent 
• bebyggelsens største højde 
· og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 17. juni 2020 

Kommuneplan: Hjørring Kommuneplan 2016 

Planens navn ....................................................................... Hjørring Kommuneplan 2016 

Kommune ............................................................................................ ..... Hjørring 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 26-04-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... l 0-05-2017 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 17. juni 2020 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

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

Kommuneplan: Sommerhusområde ved Knoldebækvej, Lønstrup 

Planens navn ............... .................................. Sommerhusområde ved Knoldebækvej, Lønstrup 

Plannummer ......................................................................................... 900.6110.29 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører. ..........••••.......................... 3245361 

Navn på plandistrikt ................................................................................. Område Vest 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 26-04-2017 
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Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... l 0-05-2017 

Generel anvendelse ........................................................................... Sommerhusområde 

Planzone ........... ........................................................................... Sommerhusområde 

Fremtidig planzone ........................................................................... Sommerhusområde 

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ............................................................................. l O % 

Maksimalt antal etager. .......................................................................................... 1 

Maksimal bygningshøjde. . . . . . . . . . . .......................................................................... 5 m 

Notat om områdeanvendelsen .... Områdets 
anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse. Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund. Der 
må ikke etableres kælder. Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 
m. Kun ejendomme, hvis areal er mindst l .200 m2 , må udstykkes og bebygges. Sommerhuses beboelsesareal
må ikke overstige 120 m2. Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges. Del af området 
ligger indenfor klitfredningslinjen. Byrådet vil arbejde for at fastholde områdets traditionelle karakter.

Notat om bebyggelse ........................................................................... Andet: max l 0% 

Notat om ophold .... Området ligger ved kysten, 
mellem Harrerenden i syd og Skallerup Klit Feriecenter i nord. Den sydvestlige del af området er karakteristisk 
idet det er omgivet af nåletræer. som antages at være en tidligere klitplantage. Den øvrige bebyggelse 
ligger åbent i klitlandskabet neden for Lien og grænsende op til Knolde Bæk. Størstedelen af byggeriet er 
opført i tiden 1970-80, men der er bygget frem til år 2002. Den yderste del er omfattet af klitfredning. 

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

Specifik anve ndelse: Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 

Specifik anvendelse ................ .................................... Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Andel af matrikel dækket af plan ............................................... ,. ................... _ ....... 0 % 

Kommuneplan: Sommerhusområde, Harrerenden, nord for Lønstrup 

Planens navn ............................................... Sommerhusområde, Harrerenden, nord for Lanstrup 

Plannummer ......................................................................................... 900.6110.32 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører ......................................... 32453 6 l 

Navn på plandistrikt ................................................................................. Område Vest 

Planstatus ................................................................................ , ............... Vedtaget 

Dato for vedtagelse af plan ..................................................... , ................... 2 6-04-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ............................. , ........................................ 10-05-2017 

Generel anvendelse .............................. ,. ........................................... Sommerhusområde 

Planzone ....................................................................................... Sommerhusområde 

Fremtidig planzone ........................................................................... Sommerhusområde 

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ........................................................... ,. ................ l O % 

Maksimalt antal etager ...................................... , .................................................... l 

Maksimal bygningshøjde .......................................•••.....................•...................... 5 m 

Notat om områdeanvendelsen .... Områdets anvendelse 
fastlægges til sommerhusbebyggelse, dagligevarebutik inkl. parkeringsplads og publikumsfaciliteter bl.a. 
toilet samt fælles friareal. Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund. Der må ikke etableres 
kælder. Facadehajden, fra terræn til facadens skæring med tag fladen, må ikke overstige 3,5 m. Kun 
ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges. Sommerhuses beboelsesareal 
må ikke overstige l OD m2. Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges. Del af 
området ligger indenfor klitfredningslinjen. Byrådet vil arbejde for at sikre områdets særlige karakter. 

Notat om bebyggelse ........................................................................... Andet: max l 0% 
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Notat om ophold .... Området 
ligger ved kysten under Lien med adgang fra Kystvejen. Området er opstået ved spontan bebyggelse 
på en fællesmatrikel (44-a) i perioden 1920-30. De oprindelige huse var meget beskedne, oftest små 
træhuse og ombyggede badehuse. Området blev populært kaldt "lille Hjør ring", da det fortrinsvis var folk 
fra Hjorring, der havde sommerhus her. Siden er der kommer flere sommerhuse til, særligt i tiden 1940-60. 

Link til plandokument. ... · · · · · · · · · · · · ·, · · · ............................. Link 

Specifik anvendelse: Fællesanlæg 

Specifik anvendelse .................................................................................. Fællesanlæg 

Specifik anvendelse: Butikker 

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

Specifik anvendelse: Sommer hus- og fr itidsboligbebyggelse 

Specifik anvendelse .......................................... .......... Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Andel af matrikel dækket af plan ........................................................................... 88 % 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplan: Planstrategi 2007, Hjørring Kommune 

Planens navn ............................................................. Planstrategi 2007, Hjørring Kommune 

Kommune .................................................................................................. Hjørring 

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

Dato for vedtagelse af plan ....................... , ......... ....................................... 18-12-2007 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 18-12-2007 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kommuneplan: Udviklingsplan 2011 

Planens navn ..................................... .......................................... Udviklingsplan 2011 

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

Kommune .................................................................................................. Hj□rring 

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

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

Dato for vedt agelse af plan ......................................................................... 25-04-2012 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 16-05-2012 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kommuneplan: plus15 Plan og Udviklingsstrategi 
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Planens navn .................................................................. plus 15 Plan og Udviklingsstrategi 

Plannummer .................................................................................................. 20 l 5 

Kommune ............................................................................................ ..... Hjørring 

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

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

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

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 04-09-2015 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kommuneplan: Det gælder fremtiden 

Planens navn ........................................... ................................... Det gælder f remtiden 

Kommune .................................................................................................. Hjørring 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 14-12-2004 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 21-12-2005 

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

Matr.nr. 44a Lø nstrup By, Mårup 

Kommuneplan: Tillæg til Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 
"PLUS 15" vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 

Planens navn .... Tillæg til Hjørring 
Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2015 "PLUS 15" vedr. nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 

Plannummer .................................................................................................. 20 l 7 

Kommune .................................................................................................. Hjørring 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 20-09-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 26-09-2017 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kommuneplan: Horisont og Handlekraft 

Planens navn ............................................................................ Horisont og Handlekraft 

Plannummer ........................................................................................... 2019-2030 

Kommune .................................................................................................. Hjorring 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 26-06-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 04-07-2019 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 
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Kommuneplan: Nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen ved løkken 

Planens navn ..................................... .... Nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen ved løkken 

Plannummer .. .................................................................. Tillæg. Planstrategi 2019-2030 

Kommune .................................................................................................. Hjørring 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 26-06-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 04-07-2019 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 17. juni 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne' 

Oplysninger vedr. l(ommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 17. juni 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under 'Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Spildevandsplaner 

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

Kloakopland, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Spildevandsplan: HJ-B21 a - Ukloakeret 

Navn på område med kloakopland ..................................................................... HJ-82 la 
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Eksisterende kloaktype for området.. ................................................................ Ukloakeret 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ... ................................................ 85 % 

Spildevandsplan: HJ-821 a - Ukloakeret 

Navn på område med kloakopland ..................................................................... HJ-821 a 

Eksisterende kloaktype for området. ................................................................. Ukloakeret 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ............... , ....... ............................ 85 % 

Kontaktoplysninger 

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

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under 'Kloakopland, vedtagne" 

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

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

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 17. juni 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. juni 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 
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Renseklasse 

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

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 17. juni 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ......................................... . 
Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen) 

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. juni 2020 

Matr.nr. 44cy Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Afløbsforhold ............. .............. Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen) 

Bygningsnummer 150 

Afløbsforhold ............................•............ Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 

Matr.nr. 44cv Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cr Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cz Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cæ Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cs Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cx Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44ct Lønstrup By, Mårup 
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Matr.nr. 44cu Lønstrup By, Mårup 

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? .......... ...... ............. . 
Blandet vandforsyning 

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. juni 2020 

Matr.nr. 44cy Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 
Vandforsyning.............. . ............................................................. Blandet vandforsyning 

Bygningsnummer 150 

Vandforsyning ................................................ Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) 

Matr.nr. 44cv Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cr Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cz Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cæ Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cs Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cx Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44ct Lønstrup By, Mårup 

Matr.nr. 44cu Lønstrup By, Mårup 

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 
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eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som 
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været 
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse 
udpeges ikke længere. 

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

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Natur, skov og landbrug 

Beskyttet natur 

Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? .................. Ja 

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandløb". 

Beskyttede naturtyper 

Vejledende registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Disse er: 
· søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, 
· moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 
m2, 
· "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, 
· visse udpegede vandløb & alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. 
Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur 
kræver tilladelse (dispensation).
Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyt1et. 
Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det. 
Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed m.m.) der 
afgør, om det er beskyt1et eller ej. Registreringen er derfor vejledende 
Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvMstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og 
vurdering af arealet. 

Oplysninger vedr. Beskyttede naturtyper er indhentet d. 1 7. juni 2020 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Er der beskyttede naturtyper på matriklen? ................................................................... Ja 

Områder på matriklen: 

Naturtype ................................... , . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . . ............. Overdrev (7 stk.) 

Naturtype ............................................................................................. Mose (l stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Kontakt egen kommune 
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Beskyttede vandløb 

Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som beskyttet. 
Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. 

Oplysninger vedr. Beskyttede vandløb er indhentet d. 17. juni 2020 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Er der beskyttede vandløb på matriklen? ...... .............................................................. Ja 

Kontaktoplysninger 

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

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

Fredede fortidsminder, bygge- og 

beskyttelseslinjer 

Klitfredningslinje 

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

Klilfredede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af 

den eksisterende tilstand, og hvor det ikke er tilladt at udøve aktiviteter, der kan føre til øget 
risiko for sandflugt. F.eks. må der som hovedregel ikke placeres bebyggelse, ske beplantning 
eller terrænændringer, herunder etableres hegn, eller placeres campingvogne og lignende, 

og arealerne må ikke afgræsses. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Klitfredningslinjen er en beskyttelseszone langs 
den jyske vestkyst imod Skagerrak og Vesterhavet, der typisk går 300 meter ind i landet fra 

kysten og i bebyggede områder typisk 100 meter fra kysten. Klitfredningslinjen kan nogle 
steder strække sig op til 500 meter ind i landet. Derudover findes større og mindre arealer, 

der er klitfredede, og som kan ligge langt fra kysten, f.eks. store sandmiler og indlandsklitter. 

Oplysninger vedr. Klitfredningslinje er indhentet d. 17. juni 2020 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Er matriklen beliggende indenfor en klitfredningslinje? ................... ................................... Ja 

Omfang med klitfredning på matriklen. . . . . . . . . . . . ........................................................ delvis 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .................................. Kystdirektoratet 

Kontaktoplysninger - forklaring ...........•.•.............. Kystdirektoratet 

www adresse .... ........................................ http://www.kyst.dk/ 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 

den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger 

præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række 
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der 
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i 

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument I en fil (pd� til elektronisk visning eller udskrift. 

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

svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller 
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke 

fremgår af ejendomsdatarapporten. 

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

findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Vurderingsmeddelelse

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

• Energimærke
• Kort over vejf orsyning

• 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. 

Til standsrapport 
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. 

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

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

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

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

l<ommunen 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 al 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 lo 

seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer aft1ængig af kommunen. Derudover kan der i den 

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

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

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

opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via 

ejendomsskattebilletten. 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Fra 2018-2021 er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. Indefrysningen betyder, 

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

tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

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

fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og 

kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under 

omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2½ 

procent for private ejendomme. For erhveNsejendomme 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 

erhveNsejendomme 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 fomier for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og 

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

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

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

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

huslejens størrelse. 

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

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

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

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

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. 

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. 

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

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

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

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

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

af arealer. 

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

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

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

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

ubebyggede arealer. 

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

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

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

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

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

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

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

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status 
for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. 

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

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

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

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

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

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

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

Polen. 

Side 26 af 28 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Revlingrenden 12 

9800 Hjørring 

Rapport købt 1716 2020 

Rapport færdig 17/6 2020 

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. 
Udvil<lingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller 
miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beskyttet natur 
Beskyt1et natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af 
arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyt1elsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha {20.000 m2). Når en ejendom 

er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 

særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredningsstatus: 

A. Fredet før 1937 

B. Fredet 1937 eller senere 

C. Ikke fredningsværdig 1937-56 

D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 

U. -

Beskyttede sten- og jorddiger 
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. 

Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. 

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m oml<ring 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 landsl<aber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 

eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som 

fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 
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Jordforureningsattest 
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige 

landsdækkende database på jordforureningsområdet, D Kjord. 

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

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

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

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

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

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Lønstrup By 

44a 

Region Nordjylland 

Hjørring Kommune 

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

nærheden af det søgte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

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

matrikel. 

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

■ Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

■ Jordforurening, V2 

■, FO Nuanceret 

■ F1 Nuanceret 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening, Vl 

� Påbud -Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

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

4a8d329d-8ce0-4c88-9bf6-8897b2c90fcf 
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Kontaktoplysninger 
Region Nordjylland 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst 

region@rn.dk 

www.rn.dk 

Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der 

her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i 

forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på 

Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. 

Hjørring Kommune 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Springvandspladsen 5 - 9800 Hjørring 

hjoerring@hjoerring.dk 

https ://hjoe rri ng .dk/borg er/teknik-mi ljoe/mi ljoe-og-natur/jo rd/jo rd forurening I

Hjørring Kommune har senest opdateret områdeklassificering i oktober 

2018. 

Dan marks 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 vi densniveau 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. 

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

anvendelse til boligformål 

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

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

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

baggrund af de historiske oplysninger. 

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

udgangspunktet 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 i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke 

informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal 

fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten 

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

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

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

4a8d329d-8ce0-4c88-9bf6-8897b2c90fcf 
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Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg 

Modtager/ejer 

860 

@ Ejendomsvurdering 
SKAT 

Henvisningsnummer 

860 013011 

Ejendommens registernummer 

860 021164 

Matr.nr. 

LØNSTRUP 44 A 
I I I• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Vurderet areal 

Ejendommens beliggenhed 

Revlingrenden 12 Bygnr.240 

SKATs telefonnr. Udskrevet 

72 22 28 26 

Oplysninger til brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

07/04-2016 

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan: 
Benyttelse 

48 - Sommerhus på fremmed grund 

Ejendomsværd i 1 .050.000 kr 

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels
værdi pr. 1. oktober 2011. Grunden skal vurderes, som om den 
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens 
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget. 
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års 
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og 
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens§ 6, 
jf.§ 9, stk. I,§ 13, stk. I, samt§ 33, stk.l og stk. 12-18. 

Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handels
priser ved ejendomssalg frem til 1. oktober 2011. Prisudviklin
gen mellem 1. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen 
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Inter
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012 kl. 07.00. 

Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kom
munens register om ejendommens areal og arealets planlagte 
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv. 

Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i 
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens 

Områdeoplysninger 

Grundværdiområde Anvendelse I henhold til kommuneplanlægning mv. 

ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne, 
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed. 

Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens 
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte 
ejendomme i området. 

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gæl
der for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning 
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du 
kontakte SKAT. 

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet 
ejendommen i løbet af 20 I I . 
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes 
på 72 22 18 18. 

Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og 
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra 
modtagelsen af denne skrivelse. 
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke 
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderings
ankenævnet. 
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SPECIFIKATIONER 

Bygningsværdi 

Etageareal Bebygget areal (uden indb) 

Indbygget garage, carport 

Vægtet etageareal 

Værdiberegning Standardpris for området 

Om-/tilbygningsår: 1987 

Bygningsværdi pr. m 2 

Bygningsværdi 

Ejendomsværdi 

Bygningsværdi 

Beregnet værdi i alt 

Særlige forhold: 

61 m 2 
X 100 % 

5 m 2 
X 95 % 

Antal m2 

61 m 2 

5 m 2 

66 m 2 

Beløb pr. m2 

14.425 kr 

126 kr 

14.551 kr 

66 m 2 
X 14.551 kr 

960.366 kr 

960.366 kr 

værdi af rettighed til grund jævnfør vurderingslovens § 

11 

Korrigeret ejendomsværdi 

Ejendomsværdi afrundet 

Beløb 

960.366 kr 

Beløb 

90.000 kr 

1.050.366 kr 

1.050.000 kr 

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over 

ejendommens handelsværdi. 
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EJENDOMS 
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Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 44a, Lønstrup By, Mårup 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 17. juni 2020. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller 
private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 



� Hjørring Kommune 
• Team Byggeri og Ejendomme

Afsender 
Hjørring Kommune, Team Byggeri og Ejendomme 
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring 

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

Kommune nr.: 

860 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

21164 17--06-2020 

753126 

Ejendommens beliggenhed: 

Harerenden 1 A (Vej kode: 1168), 9800 Hjørring 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskrinen bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen byggeri@hioertiog..,dk eller lelefonnr 72336550 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 150 (Bygning på fremmed grund) 
Adresse: Revlingrenden 12 (vejkode: 2784), Lønstrup, 9800 Hjørring 

Sommerhus (Bygningens anvendelse 510) 

Matrikelnr.: 44a 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsår: 1987 

BFE nr.: 753126 

Grundens ejd. nr.: 13011 

Grundens BFE nr.: 8613321 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: O 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 66 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum I 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Landsejerlavsnavn: LØNSTRUP BY, MARUP 

Opførelsesår: 1967 

Ejendoms nr.: 21164 

Antal boliger med køkken: 0 

m2 Arealanvendelse 

66 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

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

Heraf indbygget udhus 5 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udnyttet tagetage 

Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

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

Vurdering 

Vand og afløb 

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) 

Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler 

Opvarmningsmiddel: Elektricitet 

Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 
Adresse: Revlingrenden 12 (vejkode: 2784), Lønstrup, 9800 Hjørring 

Sommerhus. (Anvendelseskode: 510) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Harerenden 1A (Vejkode: 1168),9800 Hjørring 

61 m2 

Om2 

61 m2 

0 Øvrige arealer 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

0 

Sommer- eller frilidsbolig 

Kommunenr.: 
0860 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
21164 17-06-2020 

m2 

61 

Side: 
1 / 3 

0 

0 

5 

0 

0 



Andet areal: 

Fællesareal: 

Enhedens andel i rælles boligareal: 

Areal ar lukket altan/udestue: 

Areal ar åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal rra Matriklen: 

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

Antal værelser: 3 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Energioplysninger 

Energiforsyning: 400 V el fra værk 

Oplysninger om byggesager 

Byggesagsnr.: 02.34.02-G01-169-18 
Byggesagen berører: 

- grund: Harerenden 1A (vejkode: 1168), 9800 Hjørring 

Byggesagstype : Sag på grund 

Byggesagsdato: 07-05-2018 

Byggesagsnr.: 02.34.02-G01-366-17 
Byggesagen berører: 

- grund: Harerenden 1A (vejkode: 1168), 9800 Hjørring 

Byggesagstype : Sag på grund 

Byggesagsnr.: 02.34.02-G01-384-20 
Byggesagen berører: 

- grund: Harerenden 1A (vejkode: 1168), 9800 Hjørring 

Byggesagstype : Sag på grund 

Byggesagsnr.: 02.34.02-G01-9972-18 
Byggesagen berører: 

- grund: Harerenden 1A (vejkode: 1168), 9800 Hjørring 

Byggesagstype : Sag på grund 

Byggesagsdato: 19-12-2018 

0 m2 

o m2 

0 m2 

0 m2 

Om2 

Om2 

Oplysninger om grunde (Indgår i anden ejendom) 

Byggetilladelse: 07-05-2018 

Påbegyndt: 28-03-2019 

Byggetilladelse: 19-12-2018 

Adresse: Harerenden 1A(vejkode: 1168), Lønstrup, 9800 Hjørring 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Blandet vandforsyning 

Afløbsforhold: Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen) 

Bemærkninger for grund 

Sagsnr.02.34.02-G01-2663-17 er afsluttet med mangler. dok. for resultat af funktionsafprøvning af varmeanlægget, 

dok. for resultat af funktionsarprøvning af ventilationsanlægget 

Byggesagsnr. 02.34.02-G01-366-17 er afsluttet med mangler: Funktionsafprøvning af varmeanlægget og ventilationsanlægget 

Matrikel nr. Ejerlav 

44a LØNSTRUP BY, MARUP 

Ejendom 

BFE-nr.: 8613321 

Ejerforhold: 10 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Harerenden 1 A (Vej kode: 1168),9800 Hjørring 

Kommunalt ejendoms nr.: 13011 

Kommunenr.: 
0860 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriflsdato: 
21164 17-06-2020 

Side: 
2/3 



Kortmateriale 

Kortet kunne ikke genereres ved udsendelse af denne BBR Meddelelse, du kan dog altid få et detaljeret geografisk overblik 
over ejendommen på http://kort.bbr.dk. 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Harerenden 1A (Vejkode: 1168),9800 Hjørring 

Kommunenr.: 
0860 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
21164 17-06-2020 3/3 



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 



Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse Materialer 

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

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

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

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

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

Fritids formål 
Sommerhus. 
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 
fra sommerhus. 
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. 
Kolonihavehus. 
Anden bygning til fritidsformål. 

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 

Garage til et eller to køretøjer. 
• Carport. 
• Udhus. 

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

Køkken, toilet og afløb 

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

Badeforhold 
Antal badeværelser i enheden. 
Adgang til badeværelser. 

• Hverken badeværelser eller adgang til 
badeværelser. 

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

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

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

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

Opvarmningsforhold 

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

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

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

Afløbsforhold 

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

Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 
Afløb til fælles privat 
spildevandsanlæg. 
Afløb III 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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Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Revlingrenden 12 Bygnr.240 

Matrtkelbetegnelse: 

LØNSTRUP BY, MÅRUP 44a 

Ejendomsværdi 

1,000.000 
Grundværdi 

Åbningstider telefon man - fre 9-13 
72 33 65 00 

Ejendomsskat:byggeri@hjoerring.dk 
Affald: affald@hjoerring.dk 
Jordgebyr: teamvandjord@hjoerring.dk 
Betaling: debitor@hjoerring.dk 
Miljøgebyr: teamerhverv@hjoerring.dk 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

17/06-2020 29189382 
Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurdertngsår. 

2018 (01/10-2018) 

Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

Fradrag i grundværdi for forbedrtnger Frttagelse for grundskyld til kommunen 

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgfftspligtig forskelsværdi Frilaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 

J(ommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 Side 01 af 01 

Specifikation 

Renter rottebekæmpelse sidste år 
Renter skorstensfejergebyr sidste år 
Renter genbrug og storaffald sidste år 
Renter renovation sidste år 
Gebyr 
Gebyr rottebekæmpelse 

Beløb Heraf moms 

Skorstensfejer Lars Christensen & Søn 9890 2422 
Genbrugsgebyr m.m. sommerbolig 1 stk 

0,14 
4,08 

39,40 
8,46 

500,00 
50,00 

348,44 
1450,00 

764,00 
998,64 

-851,78

69,69 
290,00 
152,80 
199,73 

Sæk sommer 26 tømn 1 stk 
Genbrugsgebyr m.m. helårsbolig Reg 2020 
Genbrugsgebyr m.m. sommerbolig Reg 2020 
Sæk sommer 26 tømn Reg 2020 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdato 

01/01-2020 
01/07-2020 

Sidste rettidige indb.dag 

02/01-2020 
01/07-2020 

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

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 

IALT 

Ratebeløb 

1883,30 
979,28 

-448,80

2862,58 

Fakturadato 

01/01-2020 
01/07-2020 

-170,36
-89,76

452,10 

Moms beløb 

256,25 
195,85 

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



Information fra Hjørring Kommune 
Hvad er en ejendomsskattebillet? 
Ejendomsskattebilletten er en årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget der skal betales i skatter 

og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom. Den originale skattebillet sendes til den ejer 

hvor vi opkræver skatter og afgifter. Evt. øvrige ejere modtager blot en kopi af ejendomsskattebilletten. 

Sådan er ejendomsskattebilletten sammensat i 2020 

Grundskyld 
Grundskyld er en kommunal ejendomsskat. Ud

gangspunktet for beregning af grundskylden er 

grundens vurdering, som den fremgår af den se

neste offentlige ejendomsvurdering. Grundlaget 

for beregningen er fastsat af Vurderingsstyrelsen. 

Henvendelse vedr. ejendomsvurderingen skal ske 

til Vurderingsstyrelsen på tlf. 72 22 28 26. 

Skorstensfejning 
Skorstensfejning er et lovpligtigt brandpræventiv! 

tilsyn jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse 

nr. 239 af 27. april 1993. Skorstensfejerbidraget er 

fastsat efter Kommunernes Landsforenings vejle

dende takster, og skorstensfejermesteren kan på 
grundlag af en konkret vurdering og iflg. aftale med 

ejer/bruger opkræve for yderligere fejning. 

Spørgsmål vedr. fejning, priser etc. skal ske til din 

skorstensfejermester. 

Rottebekæmpelse 
Afgiften beregnes med 0,050 promille af ejen

domsværdien. 

Gadefejning 
Ejendomme, der er omfattet af aftale om gadefejning, 

opkræver vi en afgift pr. facademeter. 

Restaffaldssgebyr 
Renovationsgebyret er betaling for restaffaldet. Rest
affaldet betales i forhold til, hvor stor din container er. 

Madaffald og container med genbrugsmateriale betales 

som genbrugsgebyr. 

Hvis du har fejlsorteret, bliver du pålagt et gebyr. 

Genbrugsgebyr 
Genbrugsgebyret er en fælles betaling for de genbrugs

ordninger, som man er med i. Alle betaler til genbrugs

pladserne, storskrald, de røde miljøkasser og boblerne. 

Det er kun helårsbeboelser, der betaler for husstands

indsamlingen af madaffald og containeren med genbrugs

materiale. Det skyldes, at ordningen endnu ikke er 

gennemført i sommerhusområderne. 

Genbrugsgebyret betales pr husstand og er uafhængigt 

af forbruget. Vær opmærksom på, at gebyret ikke omfatter 

erhvervsaffald. 

Læs mere om vores affaldsordninger på FB: Hjørring 

Kommune - fra affald til ressource eller på hjemmesiden 

www.hjoerring.dk/affald 

KMD OGCG8602 15. udg. 08. 2019 

Administrationsgebyr for jordhåndtering 
Gebyret dækker kommunens administrationsom

kostninger ved jordhåndtering fra ejendomme, der 

er områdeklassificerede (lettere forurenede) eller kort

lagte (forurenede). www.hjoerring.dk/jordgebyr 

Øvrige bidrag 
Bidrag til grundejerforening I vejbidrag / landindvin

dingslaug. Henvendelse herom skal ske direkte til 

den enkelte forening. 

Værd at vide om betaling 
Den årlige ejendomsskat bliver opkrævet i 2 rater 

med forfaldsdato 1. januar og 1. juli. 

Er din betaling ikke tilmeldt Betalinsservice, sender 
vi et indbetalingskort separat til din e-boks. 

Indbetalingskortet udsender vi ca. 1 måned før 

forfaldsdato. 

Tilmelding til Betalingsservice kan ske i dit pengein

stitut eller via "Selvbetjening" på Hjørring Kommunes 

hjemmeside www.hjoerring.dk. Tilmeldingsoplysnin

gerne fremgår af indbetalingskortet. Er man allerede 

tilmeldt fremgår oplysningerne af din oversigt over 

Betalingsservice tilmeldinger i netbank. 

Hvis ejendomsskatten ikke betales rettidigt, tilskriver 

vi rente pr. påbegyndt måned, i henhold til gældende 

lovgivning. Efter betalingsfristens udløb udsender vi 

rykkerskrivelse med gebyr på 250 kr. Hvis den ikke 

betales, går sagen til !vangsinddrivelse, hvilket med
fører yderligere omkostninger. 

Ikke betalte gebyrer og renter opkræver vi på næste 

års ejendomsskattebillet, eller modregner i overskyd

ende skat eller moms. 

Læs mere på www.hjoerring.dk 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

Revlingrenden 1 2, 9800 Hjørring 
Ejendommens adresse: ................................................................ Revlingrenden l 2. 9800 Hjørring 

Matr.nr .............................................................................................. 44a Lonstrup By. Mårup 

Grundareal. ..................................................................................................... 28483 l m2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 021164 

Kommune: ............................................................................................... Hjorring Kommune 

Ejendomstype: ...................................................................................... Bygning på lejet grund 

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

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 44a Lønstrup By, Mårup 

Rapport-ID: 68a504eb·a823-44d7-a913-45d43ab3bf4b 
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Revlingrenden 12 
9800 Hjørring 

Bilag dannet 17 /6 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. 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 

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

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

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 
fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 
på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKl<E 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. .................................................................................. 3.643,85 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 14-09-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato........................................ 14-09-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgifter 

Gæld vedrørende ..................................................................................... Retsafgifter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 300,00 kr 

Beløb ..................................................................................................... 300,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 06-04-0 l 77 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejergebyr 

Gæld vedrørende ............................................................................ Skorstensfejergebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 281,64 kr 

Beløb ..................................................................................................... l 07,42 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 07-04-0 l 69 

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

Beløb ..................................................................................................... 174.22 kr 

Forfaldsdato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 0 l -04-0 l 69 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. .................................................................. Nej 
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Bilag dannet 17 /6 2020 

Gældsposter vedrørende: Genbrug og storskrald 

Gæld vedrørende .......................................................................... Genbrug og storskrald 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 1.596,86 kr 

Beløb ..................................................................................................... 871 ,86 kr 

Forfaldsdato ................................................................ ......................... 07-04-0169 

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

Beløb ..................................................................................................... 725,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-04-0169 

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

Gældsposter vedrørende: Renovation 

Gæld vedrørende .................................................................... ................. Renovation 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 382,00 kr 

Beløb ..................................................................................................... 382,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0 l -04-01 69 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyr Rottebekæmpelse 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 50,00 kr 

Beløb.. .. .. .. .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . • .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . 50,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01 -04-01 69 

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

Gældsposter vedrørende: Renter fra tidligere år 

Gæld vedrørende .......................................................................... Renter fra tidligere år 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 23,62 kr 

Beløb ...................................................................................................... 23,62 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0 1-04-0169 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyrer 

Gæld vedrørende .......................................................................................... Gebyrer 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. 950,00 kr 

Beløb ..................................................................................................... 950,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 06-04-01 77 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

Gæld vedrørende ........................................................................................... Renter 
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Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 59,73 kr 

Beløb ...................................................................................................... 27.75 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 09-04-0182 

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

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,98 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 06-04-0169 

Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. .................................................................. Nej 
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Bilag dannet 17/6 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 at 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 5 af 4 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej 

Teambyg <byggeri@hjoerring.dk> 

1. juli 2020 10:45

Maria Nilsson

SV: Tvangsauktion over Revlingrenden 12, 9800 Hjørring - ejendom nr. 21164

(sagsnr. 15438)

Der er ingen byggesager på Revlingrenden 12, 9800. 

Med venlig hilsen 

Mimi Holm 

Assistent 

Hjørring Kommune 

Team Byggeri og Ejendomme 

Springvandspladsen 5, Hjørring, 9800 Hjørring 

72 33 67 86 

mimi.holm@hjoerring.dk 

www.hjoerring.dk 

DOmlllC 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 1. juli 2020 10:17 

Til: Teambyg 

Emne: Tvangsauktion over Revlingrenden 12, 9800 Hjørring - ejendom nr. 21164 (sagsnr. 15438) 

Att.: Hjørring kommune 

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

Tvangsauktionen er af fogedretten berammet til foretagelse den 14. september 2020 kl. 09:30 ved retten i Hjørring. 

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

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

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 

DK-4000 Roskilde 

CVR: 37921599 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Advokaterne Amtmandstoften - Leif H. Pedersen <lhp@amtmandstoften.dk> 
7. august 2020 13:45
Maria Nilsson
Sag: 26-49794-44 - Deres sagsnr. 15438 - tvangsauktion over ejendommen
Revlingrenden 12, bygning nr. 240, 9800 Hjørring, tilhørende Gurli Hjermitslev.
Auktionsopgørelse Hjørring Kommune.pdf

Som advokat for Hjørring Kommune fremsender jeg hoslagt auktionsopgørelse vedrørende skyldig ejendomsskat, 

opgjort pr. auktionsdagen den 14. september 2020 til i alt kr. 1.019,99, hvilket beløb venligst bedes medtaget i 
salgsopstillingen som en omkostning udenfor budsummen. 

Vi har ikke inkassoomkostninger på sagen. 

Med venlig hilsen 

Leif H. Pedersen 
Direkte tlf. 98 96 44 06 
Direkte E-mail: lhp@amtmandstoften.dk 

Advokaterne Amtmandstoften 

Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring 

Tlf. 98 92 29 11 
CVR-nr. 20 87 99 04 
Bank: Reg.nr. 9206 konto nr. 4745500420 
Sikker mail: digital@amtmandstoften.dk 
www.advotoft.dk 

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge 

svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. 

Selvom e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes 

den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen. 

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then 

delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. 

Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient 

opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. 



Hjørring Kommune 

Gurli Hjermitslev 
Føllegårdsvej 5 L 
3320 Skævinge 

Hjørring kommune 

Borgerservice 
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring 

Cvr.nr: .............................. 29 18 93 82 
Telcfonnr.: ........................ 72 33 33 33 
Telefontid: ............. Man - fre kl. 09-13 
Hjemmeside: .......... www.hjoerring.dk 
Mail: .................. dcbitor@hjoerring.dk 

Dato: 07-08-2020 

Auktionsopgørelse vedr. Revlingrenden 12 Bygnr.240 På nr: 44a LØNSTRUP 

Ejer: Gurli Hjermitslev 
Debitornummer: 0002 I I 6405 
Opgjort pr.: 14-09-2020 

I denne sag anmeldes - med forbehold for eventuelle senere ændringer - følgende beløb: 

Kravstype År Rate Beregnede renter 

Renter fra tidligere år 2020 002 23,62 0,00 

Skorstensfejergebyr 2020 002 107,42 0,86 

Skorstensfejergebyr 2020 001 0,00 4,90 

Genbrug og storskrald 2020 002 871,86 6,98 

Beregnede og eventuelle renter: 11,76kr. 
Gebyr: 950,00 kr. 

Ydelse: 1.002,90 kr. 

Eventuelle renter udgør yderligere renter fra d.d. til auktionsdato, såfremt kravet ikke betales før auktionsdato. 
I alt udgør eventuelle renter 3,92 kr. 

Venlig hilsen 

Debitorafdelingen 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Anders Brun Bonnesen <Anders.Bonnesen@gaeldst.dk> 

3. august 2020 14:26

Maria Nilsson

Jeres sags nr. 15438

Vedrørende Revlingrenden 12, 9800 Hjørring. 

Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen restance vedrørende fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på ovennævnte 

ejendom. 

Der henvises til kommunen/forsyningsvirksomhed for oplysning om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, som 

ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Venlig hilsen 

Anders Brun Bonnesen 

Overassistent 

MID CPR 1 

+45 72 37 14 73

Anders.Bonnesen@gaeldst.dk

\\m GÆLDS
(•TVRIE:LSEN 

Gældsstyrelsen 

Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart 

www.gaeldst.dk 

Sådan behandler vi persondata 

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 

Sendt: 14. juli 2020 08:09 

Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin <tvangssalgfortrin@GAELDST.DK>; 'teamvandjord@hjoerring.dk' 

<teamvandjord@hjoerring.dk>; 'affald@hjoerring.dk' <affald@hjoerring.dk> 

Emne: Tvangsauktion over ejendoms nr. 021164 Revlingrenden 12, byg.nr. 240, 9800 Hjørring - sags nr. 15438 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 14. september 2020 kl. 

09:30 ved Retten i Hjørring. 

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

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistnt 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4-6 

DK-4000 Roskilde 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

RoS Privat <ros.privat@tryg.dk> 
21.juli 2020 08:20
Maria Nilsson
RE: Fw: Tvangsauktion over Revlingrenden 12, byg. 240, 9800 Hjørring - sags nr.
15438. 605-5000544804 [#356301) - Vedr. Police 605 - 5000544804
signaturbevis. txt

På ovennævnte brandforsihing er der et skyldigt beløb på 476,54 kr. for perioden d. 1.6.2020 til 
d. 14.9.2020.

Beløbet er inkl. afgifter og gebyrer og kan overføres til reg.: 2149 konto nr. : 6264435240 med angivelse 
af vores policenummer 605 - 5.000.544.804. 

Når beløbet er betalt, kan i kontakte os igen for udstedelse af samtykkeerklæring. 

For at bringe forsikringen i orden, skal vi bruge oplysninger om hvor ny ejer tegner brandforsikring for 
ejendommen. 

Venlig hilsen 

Lone Tange Kristiansen 
Forsikringsspecialist 

Tryg I Rådgivning og Salgsstøtte I Privat 
Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup I Telefon: 44 20 64 00 

Besøg os på www.tryg.dk 

Tryg Forsikring A/S I CVR nr. 24260666 I 2750 Ballerup 

Denne e-mail kan indeholde fortrolig Information. Såfremt du Ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom samt slette e
mailen. 
Se på Jn'_g__._Qk hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 10: 19 
Til: telefoni.vest <telefoni.vest@tryg.dk>; TJM <tjm@tryg.dk> 
Emne: Tvangsauktion over Revlingrenden 12, byg. 240, 9800 Hjørring - sags nr. 15438. 

Matr. 44 CT Lønstrup By, Mårup M.FL. 

Ejer af ejendommen Gurli Hjermitslev 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den14. september 2020, kl. 
09:30 ved Retten i Hjørring. 

Jeg skal bede Jer om at opgøre Jeres eventuelle krav udelukkende vedrørende den lovpligtige brandforsikring på 
ejendommen pr. ovennævnte dato og fremsende hertil snarest. 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Advokaterne Amtmandstoften - Leif H. Pedersen <lhp@amtmandstoften.dk> 

19. juni 2020 11 :09

Maria Nilsson

Sag: 25-49634-44 - Deres j.nr. 15438 - tvangsauktion over ejendommen

Revlingrenden 12, Lønstrup, 9800 Hjørring, tilhørende Gurli Hjermitslev.

Au kti o nso pgørelse. pdf

Som advokat for Realkredit Danmark, Gældsrådgivning, Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø fremsender jeg 

hoslagt auktionsopgørelse pr. 14. september 2020 vedrørende min klients 2 pantebreve. 

Jeg har ingen inkassoomkostninger på sagen. 

Jeg imødeser salgsopstilling når denne foreligger udarbejdet. 

Med venlig hilsen 

Leif H. Pedersen 

Direkte tlf. 98 96 44 06 

Direkte E-mail: lhp@amtmandstoften.dk 

Advokaterne Amtmandstoften 

Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring 

Tlf. 98 92 29 11 

CVR-nr. 20 87 99 04 

Bank: Reg.nr. 9206 konto nr. 4745500420 

Sikker mail: digital@amtmandstoften.dk 
www .advotoft.dk 

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge 

svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. 

Selvom e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes 

den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen. 

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then 

delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. 
Although we believe thai the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient 

opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. 



Auktionsopgørelse 

Pant-/løbenr. 2228.7523-001 
Matr.nr. 44 A, Lønstrup By, Mårup, M.FL. 
Beliggende: Revlingrenden 12 
Debitor Gurli Hjermitslev 

Føllegårdsvej 5 L 

Hovedstol kr. 
Restgæld pr. 01.10.2020 kr. 
Lånetype: Obligationslån 
Ydelse pr. 01.09.2020 kr. 
Rente p.a. 5,00000% 
Årlig rente kr. 
Årlig afdrag kr. 
Årlig bidrag kr. 
!alt kr. 
Restløbetid 15 år 11 måneder. 

Realkredit Danmark 
Gældsrådgivning 
Lersø Parkalle 100 
2100 KøbenhavnØ 

rdsupport@rd.dk 
Telefon 45 12 93 1 0 
Telefrue 45 14 99 70 
www.rd.dk 

18. juni 2020

704.000,00 
606.703,78 

4.910,19 

29.852,05 
26.037,11 

2.954,16 
58.843,32 

Indfrielseskurs pr. 10.06.2020 for Fondskode 0927295 : 115,70 
Ydelsen forfalder månedsvis forud hver den 1. i måneden, 
dog i juni og december er forfald den 11. i måneden. 
Debitor har aftalt følgende afdragsfri periode på lånet: 
30.06.2006 - 30.06.2016 
Brugt afdragsfrihed: 10 år. 

Opgørelse pr. 14.09.2020 

Restgæld pr. 01.10.2020 
Restance pr. 01.09.2020 
Restance pr. 01.08.2020 
Restance pr. 01.07.2020 
Restance pr. 11.06.2020 
Morarente opgjort pr. 14.09.2020 

Total for lån nr. 001 til overførsel til 
tvangsauktionssalgsopstillingen: 

Kolonne 1 
Kolonne 2 
Kolonne 3 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

606.703,78 
4.985,07 
4.946,44 
4.910,20 
4.912,76 

82,12 

626. 540, 37
606.703,78

19.836,59 



Auktionsopgørelse 

Pant-/lØbenr. 2228.7523-002 
Matr.nr. 44 A, Lønstrup By, Mårup, M.FL. 
Beliggende: Revlingrenden 12 
Debitor Gurli Hjermitslev 

FØllegårdsvej 5 L 

Hovedstol kr. 
Restgæld pr. 01.10.2020 kr. 
Lånetype: Obligationslån 
Ydelse pr. 01.09.2020 kr. 
Rente p.a. 6,00000% 
Årlig rente kr. 
Årlig afdrag kr. 
Årlig bidrag kr. 
I alt kr. 
Restløbetid 17 år 9 måneder. 

Realkredit Danmark 
Gældsrådgivning 
Lersø Parkalle 1 oo

2100 København Ø 

rdsupport@rd.dk 
Telefon 45 12 93 10 
Telefax 45 14 99 70 
www.rd.dk 

18. juni 2020

136.000,00 
126.535,91 

1.030,43 

7.498,87 
4.198,21 

654,40 
12.351,48 

Indfrielseskurs pr. 08.06.2020 for Fondskode 0927961 : 125,51 
Ydelsen forfalder månedsvis forud hver den 1. i måneden, 
dog i juni og december er forfald den 11. i måneden. 
Debitor har aftalt følgende afdragsfri periode på lånet: 
24.04.2008 - 31.03.2018 
Brugt afdragsfrihed: 10 år. 

Opgørelse pr. 14.09.2020 

Restgæld pr. 01.10.2020 
Restance pr. 01.09.2020 
Restance pr. 01.08.2020 
Restance pr. 01.07.2020 
Restance pr. 11.06.2020 
Morarente opgjort pr. 14.09.2020 

Total for lån nr. 002 til overførsel til 
tvangsauktionssalgsopstillingen: 

Kolonne 1 
Kolonne 2 
Kolonne 3 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr, 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 

126.535,91 
1. 046, 14
1.038,00
1.030,40
1.030, 83

17,23 

130.698,51 
126.535,91 

4.162,60 



Auktionsopgørelse 

Pantnr. 2228.7523 
Matr.nr. 44 A, Lønstrup By, Mårup, M.FL. 
Beliggende: Revlingrenden 12 
Debitor Gurli Hjermitslev 

Føllegårdsvej 5 L 

Opgørelse pr. 14.09.2020 

Rykkerbrev af 17.07.2019 kr. 

Realkredit Danmark 
Gældsrådgivning 
Lersø Parkalle 100 
2100 København Ø 

rdsupport@rd.dk 
Telefon 45 12 93 10 
Telefax 45 14 99 70 
www.rd.dk 

18. juni 2020

100, 00 

Den totale gebyrrestance skal medtages på det bedst prioriterede lån. 

Total for gebyrer til overførsel til 
tvangsauktionssalgsopstillingen: 

Kolonne 1 
Kolonne 3 

Jer. 
kr. 

100,00 
100,00 



SÆRLIGE VILKÅR 

Gældsovertagelse: 

En auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af lånet hos Realkredit Danmark A/S. 
Eventuelle efterstående panthavere eller liebhavere opfordres derfor til at rette henvendelse til 
Realkredit Danmark A/S med henblik på at opnå forhåndstilsagn om gældsovertagelse på nærmere aftalte 
vilkår. Opfordringen om forhåndstilsagn gælder dog ikke, såfremt den efterstående panthaver er et 
pengeinstitut, et forsikringsselskab, en pensionskasse eller et andet realkreditinstitut. Et selskab må i 
øvrigt forudse krav om supplerende personlig hæftelse. 

Morarenter: 

Auktionskøber skal, uanset det i vilkårenes afsnit 6A omtalte, betale de morarenter på terminsrestancer 
samt eventuelle opsagte lån, der påløber efter auktionens afholdelse, idet morarenter kun er beregnet 
frem til auktionsdagen. 

Yderligere morarenter påløber med p.t. 18% p.a. fra auktionsdagen til betaling sker af ydelser, som ikke 
er betalt inden sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder også af ydelser, som forfalder til betaling 
mellem 1. og 2. auktion. Morarenten opkræves på fremtidige terminsopkrævninger. 

Delvis dækning til Realkredit Danmark A/S: 

Ved delvis dækning foretages fordelingen af budssummen mellem restancer og overtagelse af restgæld af 
Realkredit Danmark A/S. 

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering: 

En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor Realkredit Danmark A/S. Er 
auktionskøber en fysisk person skal der udleveres kopi af sygesikringsbevis og billedlegitimation i form af 
kopi af pas eller kørekort til Realkredit Danmark A/S eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, 
skal der udleveres tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt 
legitimation for de fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte). 

Legitimationen skal være tydelig og let læselig 

Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og 
godkendt af Realkredit Danmark A/S eller dennes repræsentant. 



BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Dis Gade 4-6 
4000 Roskilde 

Jutlander 
Bank 

Jutlander Bank A/S 

Kreditafdelingen 

Ma rkedsvej 5 -7 

9600 Aars 

Telefon 9657 5800 

Jutlander.dk 

Cvr. 28 29 94 94 

19. juni 2020 

J.nr. 15438- tvangsauktion over ejendommen Bakketoppen 3/Revlingrenden

12, 9800 Hjørring tilhørende Gurli Hjermitslev

Vi skal herved anmelde bankens tilgodehavende og meddele, at 

ejerpantebrev stort kr. 100.000,00 

skal medtages i salgsopstillingen under hæftelser der kræves indfriet. Vi forbeholder os ret til at 
beregne yderligere renter på 10% p.a. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen. 

Samtidig anmeldes 

udlæg stort kr. 151.040,00 

Salgsopstilling bedes sendt på mail: gmj@jutlander.dk 

� 

� r '.l�nsen 
5118 l_ rjutlander.dk 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Aase Irene Pedersen <aip@svega.dk> 
25. juni 2020 09:22

Maria Nilsson

140770 - Deres 15438 -Tvangsauktion over Bakketoppen 3, Hjørring - 25193815

Gurli Hjermitslev

Message from 45(-3

Som advokat for E\liGa-Nt>1'd�kal jeg herved meddele, at min klients opgørelse pr. auktionsdagen den 14. 

september 2020 andrager til kr. 26.401,96. 

Jeg fremsender, som vedhæftet fil, kopi af sagens fundament. 

Det opgjorte beløb bedes anført i salgsopstillingens kolonne 1 og kolonne 4. 

Når salgsopstillingen er udarbejdet skal jeg anmode om et eksemplar. 

Såfremt tvangsauktionen bliver afværget skal jeg anmode om at modtage meddelelse herom. 

Med venlig hilsen/ Kind regards 

Aase Irene Pedersen 

sagsbehandler inkasso 

SVEGA 
,\ DVO r(Ar INKA SS 0 

aip@svega.dk I D +45 33 63 74 33 I T +45 33 63 74 14 

Svega Advokatinkasso A/S I Gammel Strand 44 I 1202 København K I CVR 32 28 55 70 I www.svegainkasso.dk 

Member of Alliott Group I www.alliottgroup.net 

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message by mistake, please inform the sender, then delete the message from 

your system without making, distributing or retaining any copies of it. GALST handles personal data as stated in our privacy policy 

Oprettet og sendt den 25. juni 2020 klokken 09.22.16 af Aase Irene Pedersen 



Retten i Hillerød 
Fogedretten 
Søndre Jernbanevej 18 
3400 Hillerød 

Betalingspåkrav 

A□V□KATINKASS□ 

M()OTAGET 

'J ·, ltl)(· 1041• -... ., l"H\;J, � lil 

RETTEN I HILLERØD 

Kreditor skal udfylde og brnge de1me blanket som betalingspåkrav ved indledningen af en forenklet inkassoproces, jf. 
retsplejelovens kap. 44 a. Det samlede krav må højst være pa 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger. 

Kreditor (og eventuel advokat): I Rubrik 1
Skriv kreditors/advokatens navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og sagsnummer. Hvis adressen er uden-
landsk, skal du også angive en dansk postadresse, hvortil meddelelser om sagen sendes. 
Kreditor: Eventuel advokat: 

HMN Naturgas I/S SVEGA Advokatinkasso A/S 
Gladsaxe Ringvej 11 Gammel Strand 44 
Postboks 83 1202 København K. 
2860 Søborg Tlf.nr. 33 63 74 14 
Cvr.nr. 32505821 Fax nr. 33 63 74 01 

Mail adresse: inkasso@svega.dk 
Sagsnr. 140770

Fogedmodet begæres atboldt som tlf.m.ode, 

Er kreditor momsregistreret? Ja [XI Nej D jf. Rpl. § 506 på telefon 33 63 74 14. 
Retten bedes venligst bekræfte. 

kræver betaling fra 

Skyldner: I Rubrik 2
Skriv skyldners navn, adresse og eventuelt opholdsadresse eller lignende. 

Skyldner: 

Gurli Hjermitslev Grund!.l.f9. 468331 02 0000.00:18 24.1) 
Føllegårdsvej 5 L 20(11)(1-1]1879 /201 •'t 

3320 Skævinge Fi�ErvlLAGT 
Cvr.nr./Cpr.nr. 280152-1111f0gedretten i HIiierød

Yderli9ere uf�irt 468332 02 0000.0013 :14-.1):' opq!ort til kr. 

�11-1 u �"ia1t \., 
00000-01879/2014- 2 

\,.,i i\\ 0 .-:.::> 
Lisa Hansen 

kontorfuldmæatla 

Betalingspåkravet bliver indleveret til 

Fogedretten i: Fogedretten, Søndre Jernbanevej 18, 3400 Hillerød Rubrik3 

RKI 
lnka\,OI Jtlner 

SVEGA ADVDKATINKASSO A/S 

Gammel Strand 44 · DK-1202 København K · Fax +45 33 63 74 01 

www.svegainkeGso.dk · CVR 32285570 · Bank 0890-2087746 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Michael Hauerberg <mh@cfninvest.com> 
16. juni 2020 15:14
Maria Nilsson
VS: 20.02.04 ejendomsummarisk_6e6867f3-70c1-4853-b24d-5f2b51 eb04ec.pdf -
60200 50099201 15 AV DRÅBY BY, DRÅBY Gurli Hjermitslev - sags nr. 15438
20.02.05. fogedbogsudskrift Gurli Hjermitslev.pdf

Furreby Pottmeyer ApS s tilgodehavende på ovennævnte tvangsauktion den 14.09.2020: 
Kolonne 1 + 4 

Udlæg den 03.02.2020 DKK 202.040,00 
Renter 7,5% 03.02. -14.09.2020 DKK 9.302,26 
I alt DKK 211.342,26 

Foged bogsudskrift ved lagt. 

Med venlig hilsen 

Michael Hauerberg 
CFN lnvest ApS 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 

Telefon 33 74 16 16 

Selskabet behandler oplysninger om dig i henhold til EU's databeskyttelsesforordning 

Fra: Maria Nilsson [mailto:mn@buusmark.dk] 
Sendt: 16. juni 2020 10:55 
Til: Birgitte Gundog 
Cc: 'Birgitte Gundog' 
Emne: SV: 20.02.04 ejendomsummarisk_6e6867f3-70c1-4853-b24d-5f2b51eb04ec.pdf - 60200 50099201 15 AV 
DRÅBY BY, DRÅBY Gurli Hjermitslev - sags nr. 15438 

Hej Birgitte, 

Endelig .... 

Nu er tvangsauktionen på vegne af Furreby Pottmeyer berammet til foretagelse den 14. september 2020 kl. 09:30 
ved retten i Hjørring. 

Jeg skal anmode om at modtage opgørelse over Jeres tilgodehavende pr. denne dato. 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej Maria 

Birgitte Gundog <BGU@cfninvest.com> 
10. august 2020 12:42
Maria Nilsson
SV: 20.02.04 ejendomsummarisk_6e6867f3-70c1 -4853-b24d-5f2b51 eb04ec.pdf -
60200 50099201 15 AV DRÅBY BY, DRÅBY Gurli Hjermitslev - sags nr. 15438

Udlæg pr. 29. juni 2020 kr. 988.050,94 
Renter 13.02.2020 til 14.09.2020 7,5% p.å. =kr

:..:..
. __ 4=2=.2=5=8

.c
,7

-=
2 

Tilgodehavende i alt kr. 1.003.309,66 

Hvortil skal erlægges jeres omkostninger. 

Kolonne 1 + 4. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Gundog 

DI-Ejendomsinvest A/S
Frederiksborggade SO
1360 København I<.
Telefon 33741618 - Direkte 51992362

Selskabet behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har i henhold til EU's databeskyttelsesforordning. 
http://www.luxor.dk/persondata/information-om-persondataforordningen/ 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere afsender om 
fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag 
efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvor den modtages og læses, 
åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at 
modtage og bruge mailen. 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 10. august 2020 11:54 
Til: Michael Hauerberg <MH@cfninvest.com>; Birgitte Gundog <BGU@cfninvest.com> 
Emne: SV: 20.02.04 ejendomsummarisk_6e6867f3-70c1-4853-b24d-Sf2b51eb04ec.pdf - 60200 50099201 15 AV 
DRÅBY BY, DRÅBY Gurli Hjermitslev - sags nr. 15438 

Hej Birgitte og Michael, 

Der er endvidere foretaget udlæg på vegne af Jer for kr. 786.011,00 den 30.07.2020. 

Vil I opgøre kravet pr. den 14.09.2020 til tvangsauktionen. 

Med venlig hilsen 



Version januar 20 l 9 

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 afbudsummen 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. 

Fogecketten 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 nonnalt 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 



Versionjanuar 2019 

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 ildce stilles ved Dank01t/bævek01t, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ildce kan 
bruges til at betale med. Stilles sildcerheden 
kontant, skal man bruge "dobbelt" likviditet. 

Sildcerheden frigives først, når det er doku
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udældcede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sildcerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr. 

Udældcede 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 dældcede 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 samtyldceerklæringer 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 transpo1tskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transpmtskødet 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 udældcede hæftelser. 

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk 
tinglysningsaf giftsvej ledningen. 



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, 
}fr. 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 tvangsau ktionsklausul. 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. Ylkårenes 
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 auktionsbudet med tillæg af, hvad 
der skal udredes udover auktionsbudet 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. 
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. 

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktions budet i henhold til salgsopstillingen. 



Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 19 78, 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 -llv is 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 
!eiser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens 
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt 
på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt 
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, 
stk. 2 

2. Salgsops/illing
Ejendommen og det tilbehør, der følger

med, beskrives i en særlig salgsopstilling. 
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om 
ejendommens hæftelser og byrder og op 
lyser endvidere om andre forhold vedrørende 
ejendommen og auktionen, som må antages 
at være af væsentlig betydning for køber. 

Salgsopstillingen udleveres på fogedret -
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

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

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

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

Minimum for overbudene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med 
mindre det besluttes, at en ny aukt ion skal 
afholdes. 

Enhver, der har afgivet bud på første auk -
tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er 
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud 
sættelse med henblik på tilvejebringelse af 
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik 
kerheden er sti Ilet. Skal der afholdes ny auk 
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 overtage/se
Køberen overtager straks ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først, når sikker
heden er stillet. 

Køberen sørger selv for -om nødvendigt 
ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af 
det solgte. 

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage 
ejendommen, henligger den for hans regning 
og risiko i enhver henseende. 

6. Køberens forpligtelser 
A. 

Opfyldelse af auktionsbude/ 
Auktionsbude! anvendes, så langt det 

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

Auktionsbudet opfyldes således: 
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales 
inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af 
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer 
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån 
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med 
et større beløb end lånets kontante påly 
dende. 

Andele i reserve - og administ rationsfonde 
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning 
til de pågældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den 
første auktion med den rente, der tilkommer 
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in 
dekspanteret, beregnes renten på grundlag 
af restgælden som reguleret ved sidste or 
dinære indeksregulering. 

Overstiger auktionsbude!, hvad der 
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der sv arer til den fastsatte reference -
sats med et tillæg på 7 pct. Som reference 
sats anses den officielle udlånsrente, som 
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 
den 1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 

Beløb, der skal betales ud over auktions
budet 

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

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

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

og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at 
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbude!. 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 rekvirentalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
�leev-aA0S-tl��
!r,R-estafl6eHeF-feFl3R:lg af 1,1aRd, le..,eret af 

e�e-almeRe 11arn:lfeFSyAff'l§SaA!æ!'J-: 
h. Brugspanthavers underskud efter afholde! -

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

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

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

Beløb, der sk al betales ud over auktions 
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

c. 

Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af 
auktionen 
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be
tales ved auktionens slutning.

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told
væsenet.

7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks 

over for fogedretten stille sikkerhed for op 
fyldelse af auktionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af 
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved 
bankgaranti eller på anden måde, som god 
kendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over 

auktionsbude!, jfr. pkt. 6B. 
Sikkerheden kan dog hverken være mindre 

end et års renteudgift af de overtagne priori 
teter eller mindre end værdien af det tilbehør, 
der medfølger ejendommen, med tillæg af 
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt 
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendommen dog med tillæg af 
års forpagtningsafgift. 

Enhver, der opnår dækning ved auktionen, 
kan for sit vedkommende både før og efter 
denne give afkald på sikkerhedsstillelse. 
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker 
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort fra budet, og hammerslaget an 
nulleres, hvorefter auktionen straks genop 
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på 
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de 
omkostninger, der vil være forbundet med 
afholdelse af nyt auktionsmøde. 



8. l<øberens misfig/10/delse
Hvis køberen ikke opfylder auktions 

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk 
lianen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko, 
således at køberen skal tilsv are, hvad der 
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at kræve misligholdelsesauk 
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres 
og fordeles blandt de berettigede i den 
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest -
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig 
holdelse til ophør, kan der herefter kræves 
afholdt misligholdelsesauktion. 

Begæres sikkerheden først r ealiseret efter 
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan 
sikkerheden alene benyttes til dækning af det 
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre 
på misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene

er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud 
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter 
auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der 
måtte være forbundet med udstedelse af 
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af 
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de 
rettigheder, der ikke opnåede dækning på 
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til

ugunst for køberen, medmindre auktionen 
angår en forretnings -, industri -, landbrugs -
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 



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 
pan117aver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til !vangsauktionsklausul. 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. \ilkårenes 
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 auktionsbude! med tillæg af, hvad 
der skal udredes udover auktionsbudet 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. 
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. 

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktions budet i henhold til salgsopstillingen. 




