
Tvangsauktion over 

Solbjergvej 34, 4270 Høng 

mandag den 5. august 2020 

kl. 09:00 ved retten i Holbæk 





BuuslMark 
:--i d v o k a I f i ,. n I a 

Sankt Ols Gade 4, 4000 Roskilde 

J.nr. 15082 AS nr. 40-93/2020 

Ejendommens matr. nr. :42 B Solbjerg By, Solbjerg 

beliggende :Solbjergvej 34, 4270 Høng 

tilhørende :Casper Thane 

boende :Veddevej 46 

:4295 Stenlille 

Auktionstidspunkt :Onsdag den 5. august 2020 kl. 09:00 

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 

Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

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

Rekvirent, hæftelse nr. :Jyske Realkredit A/S - hæftelse 1. 

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

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori 

Ejendomsværdi pr. 

Vurdering i.h.t. 
Retsplejelovens § 562 

Areal ifølge tingbogen 

Forsikringsforhold 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 
andrager og omfatter 

Forslag til særlige 
vilkår ifølge auktions
vilkårenes pkt. 11 

: Beboelse 

: 01.10.2019 kr. 960.000,00, heraf grundværdi kr. 173.800,00 

:1.000 m2 heraf vej O m2 

: T JM Forsikring - police nr. 705-222155 

:2020 kr. 8.551,60 

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

Fritliggende enfamilieshus opført i 1900, til-/ombygningsår i 2006 med et bebygget areal på 86 m2, samlet bygningsareal på 86 m2, 
samlet tagetageareal på 55 m2, samlet boligareal på 141 m2. Ydervæggenes materiale er mursten og tagdækningsmateriale er 
cementsten. Ejendommen indeholder entre med trappe til 1. sal, stort badeværelse med toilet, håndvask, bruseniche og jacuzzi, 
køkken med alrum med åben adgang til stue med udgang til stor indhegnet træterrasse med udendørs jacuzzi, mindre værelse. Den 
29.06.2018 var der følgende hårde hvide varer: ovn af mærket Siemens, keramiske kogeplade af mærket Siemens, køleskab af 
mærket Zanussi og emhætte af mærket Franke. Tørretumbler af mærket Electrolux og vaskemaskine af mærket Zanissi tilhører lejer. 
1. sal indeholder repos, 2 værelser og mindre opbevaringsrum. Der er opført et udhus i forbindelse med indkørslen til ejendommen.
Ejendommen fremtræder pæn og velholdt.
Ejendommen er udlejet i henhold til vedlagte kontrakt for en månedlig leje på kr. 6.000,00. Der er betalt et depositum på kr. 16.500,00.
Lejer betaler særskilt forbrug af varme, vand og el. Lejemålet er tidsbegrænset, til den 01.03.2021.

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 

Realkreditpantebrev tinglyst d. 11.06.2009 for 

kr. 1.196.000,00 med restgæld pr. den 

01.07.20 på kr. 1.126.692,32 til Jyske 

Realkredit NS, v/ advokat Thomas Buus 

Pedersen - REKVIRENT - Bemærk de 

vedlagte supplerende vilkår 

1.184.671,09 1.127.279,51 57.391,58 

I alt ved 

budsum kr. 1.184.671,09 1.127.279,51 57.391,58 

Hæftelse nr. 2 

Udlæg tinglyst den 30.06.2016 for kr. 7.637,00 

til OK.A.M.B.A., v/ Mortanbg Advokater - ref. 

4403.7349 - mail: hkp@mortang.dk 

7.624,07 7.624,07 

I alt ved 

budsum kr. 1.192.295,16 1.127.279,51 57.391,58 7.624,07 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 1.192.295,16 1.127.279,51 57.391,58 7.624,07 



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

Hæftelse nr. 3 

Udlæg tinglyst den 20.02.2018 til til kr. 
35.135,00 til 
Jesper Svane Nielsen, 
v/ Advodan Slagelse - sags nr. 55238 
Mail: malo@advodan.dk 

A. Total 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 

a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

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

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

c. ejendomsskatter 
d. brandforsikringsbidrag 

e. vejbidrag m.v. 

f. kloakbidrag m.v. 

g. vandafgifter 

Transport 1.192.295,16 

38.927,94 

1.231.223,10 

kr. 55.000,00 

kr. 38.500,00 

kr. 16.500,00 

31.632,50 

forventes overtaget med 
tillæg af uforfaldne 
renter 

1.127.279,51 

1.127.279,51 

kr. 

kr. 2.500,00 h. brugspantunderskud 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

250,00 

3.898,76 

i. andet jf. specifikation 

j. depositum 

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

57.391,58 

57.391,58 

kr. 

kr. 

kr. 

Der tages forbehold for forsikringsselskabets tilgodehavende vedørende lovpligtigebrandforsikring. 
Opgørelse forventes fremlagt ved tvangsauktion. 

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 25. juni 2020

960.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

113.000,00 

7.624,07 

38.927,94 

46.552,01 

16.500,00 



BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 960.000,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Depositum 

Ejendomsskat 

Mødesalær til øvrige mødende 

Brandforsikringspræmie 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 960.000,00 

Restancer 

Størstebeløbet 

1 /4 af de hæftelser, der kræves indfriet 

I alt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2.050,00 

370,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

375,00 

20.250,00 

2.500,00 

31.632,50 

16.500,00 

250,00 

2.500,00 

3.898,76 

54.781,26 

57.391,58 

54.781,26 

0,00 

112.172,84 



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. 6G: 

Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auk
tionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, 
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det 
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. 
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4. 

Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er 
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en 
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt 
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån 
skal derfor medtages i denne kolonne. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. \4lkårenes 
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. 



J ustitsininisteriets tvangsauktions vilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgøre/se nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgøre/se nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgøre/se nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgøre/se nr. 519 af 17. juni 
2003. 

1. Auktionen omfatter 
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og - hv 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. Salgsopstilling 
Ejendommen og det tilbehør, der følger 

med, beskrives i en særlig salgsopstilling. 
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om 
ejendommens hæftelser og byrder og op 
lyser endvidere om andre forhold vedrørende 
ejendommen og auktionen, som må antages 
at være af væsentlig betydning for køber. 

Salgsopstillingen udleveres på fogedret -
tens kontor. 

3. 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 -
!ion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud 
sættelse med henblik på tilvejebringelse af 
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik 
kerheden er sti Ilet. Skal der afholdes ny auk -
!ion i henhold til retsplejelovens § 576, er 
samtlige bydende på første auktion bundet 
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest 
i 6 uger efter første auktion. På denne nye 
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.

5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille 
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 

·overtages ejendommen dog først, når sikker
heden er stillet.

Køberen sørger selv for -om nødvendigt 
ad retslig vej - at blive indsat i besiddelsen af
det solgte. 

Fra det tidspunkt, køberen skal overtage 
ejendommen, henligger den for hans regning 
og risiko i enhver henseende. 

6. Køberens forpligtelser 
A. 
Opfyldelse af auktionsbude/ 

Auktionsbudet anvendes, så langt det 
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets -
ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse 
oplyses under auktionen. 

Auktionsbude! opfyldes således: 
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke

kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle 
særlige afdrag betales inden 4 uger efter 
auktionens afslutning. 

b. Køberen betaler de hæftelser, der kan 
kræves udbetalt.

Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales 
inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

Eventuel kursgevinst ved indfrielse af 
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer 
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån 
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med 
et større beløb end lånets kontante påly 
dende. 

Andele i reserve - og administ rationsfonde 
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning 
til de pågældende lån. 

Pantegælden forrentes fra datoen for den 
første auktion med den rente, der tilkommer 
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in 
dekspanteret, beregnes renten på grundlag 
af restgælden som reguleret ved sidste or -
dinære indeksregulering. 

Overstiger auktionsbudet, 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 auktionsbude!, kan 
særligt nævnes: 
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger

og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat 
honorar til en af fogedretten antaget 
sagkyndig.

b. Salær og rejseomkostninger til repræsen 
tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned
sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirensalær.

c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.

e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. 
f. Spilde,..ands og ldoal<bidrng. 
g. Restanoer for forbrug af vand, le,..eret af

offentlige alfflene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholde! -

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

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

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

Beløb, der sk al betales ud over auktions 
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

C. 

Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af 
auktionen 
a. Fogedrettens udgifter. 
b. Auktionsafgift.

De under a og b nævnte udgifter m.v. be 
tales ved auktionens slutning. 

c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told -
væsenet.

7. Køberens sikkerhedsstille/se 
Efter hammerslaget skal kø beren straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op 
fyldelse af auktionsvilkårene. 

Sikkerheden kan stilles ved deponering af 
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved 
bankgaranti eller på anden måde, som god 
kendes af fogedretten. 

Sikkerhedens størrelse skal svare til: 
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe -

talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over

auktionsbude!, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre

end et års renteudgift af de overtagne priori 
teter eller mindre end værdien af det tilbehør, 
der medfølger ejendommen, med tillæg af 
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt 
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede 
landbrugsejendommen dog med tillæg af 
års forpagtningsafgift. 

Enhver, der opnår dækning ved auktionen, 
kan for sit vedkommende både før og efter 
denne give afkald på sikkerhedsstillelse. 
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, 
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker 
hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe -
den kan dog ikke være mindre end 1 års 
renteudgift af de overtagne prioriteter. 

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort fra budet, og hammerslaget an 
nulleres, hvorefter auktionen straks genop 
tages. Fogedret! en kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på 
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, 
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de 
omkostninger, der vil være forbundet med 
afholdelse af nyt auktionsmøde. 



8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions 

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



18.6.2020 Ejendomsvurdering 

wh? I skat.dk 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: SOLBJERGVEJ 34 (4270) , 4270 HØNG 

Vurderingsår: 2019 

Kommune: KALUNDBORG Ejendomsnr.: 

Vurderingskreds: HØNG 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 

Matrikel: 42 B, SOLBJERG Grundareal: 

Ejendomsværdi: 960.000 Grundværdi: 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

17711 

1 

1.000 

173.800 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb 

01 Kvadratmeterpris 

02 Nedslag regulering 

I alt: 

1.000 

0 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

180 kr. 

6.200 kr. 

Ejendomsværdi 2001: 630.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 

Vis tidligere vurdering 

Total 

180.000 kr. 

-6.200 kr.

173.800 kr. 

680.000 kr. 

661.500 kr. 

www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurderingNis.do?&KMN R=326&sideNavn=vliste&EJDNR=17711 &POSTNR=4270& VEJKODE=1598& VE... 1 /1 



Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 

18.06.2020 11 :28:33 

Tingbogsattest 

18.06.2020 11 :28:33 

Solbjergvej 34 
4270 Høng 

2480747 

11.11.1111 
Solbjerg By, Solbjerg 
0042b 
1000 m2 
0 m2 

Der findes ingen servitutter på ejendommen 

Adkomster 

Skøde 
13.11.2006-33179-23 

CasperThane 
120382-**** 
1 / 1 

1.300.000 DKK 
1.300.000 DKK 

13.11.2006 

Hæftelser 

11.06.2009-8535-23 
1 
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Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

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

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

18.06.2020 11 :28:33 

Realkreditpantebrev 
1.196.000 DKK 
ktl 

Jyske Realkredit A/S 
13409838 

Tillægstekst 
1.prt

Indeholder bestemmelse om en eller 

flere afdragsfri perioder. 

30.06.2016-1007399878 

2 
Udlæg 
7.637 DKK 

0% 

OK A.M.B.A. 
39170418 

Casper Thane 
120382-**** 

11.06.2009-8535-23 
1 
Realkreditpantebrev 
1.196.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

20.02.2018-1009578902 
3 
Udlæg 
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Hovedstol: 
Rentesats: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Anmærkninger: 

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

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

18.06.2020 11 :28:33 

35.135 DKK 
0% 

Jesper Svare Nielsen 
181279-**** 

Casper Thane 
120382-**** 

11. 06.2009-8535-23
1 

Realkreditpantebrev 
1.196.000 DKK 
Jyske Realkredit A/S 

30.06.2016-1007399878 
2 
7.637 DKK 
OKA.M.B.A. 

Øvrige oplysninger 

960.000 DKK 
173.800 DKK 
01.10.2019 
0326 
017711 

23 AB 168 
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Typeformular A. 9. udgave 

Lejemåls nr.: 

:ij:ii:ll!!)Ii:i::� �'.r:r'"J"'''""�ffiii�i�! I: r�;�:}II[1�!'TF:;?!lli)I!
Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, 
herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen
domme. 

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

Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontraktteksten 
(ved overstregning eller lign:), mcdmi11d1'c der i den fortrykte 
tekst er givi,t særiig adgang hertil. 

Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med fed og

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

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

ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de sa=e 
forhold i kcmtrakicns § 11. Vilkår, �om er anført i§ 11, er iil
strækkeligt fremhævet. 

Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er 
regule1'et i den til enhver lid gældende lejelovgivning, ni.ed
rriindre·partei11e aftaler andet, hvor lovens regler kan fraviges . 

Som bilag til lejekonlrakten hører vejledning vedrørende le
jekontrakt til anvendeJse i lejeaftaler ori1 behoelseslejligheder, 
hcrnnder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen
domme. Vcjiedningen er en del af den autoris-erede lejekontra.kl. 

Lejemålet: Det lejede er □ en lejlighed □ et enkeltværelse □ en ejerlejlighed □ en andelsbolig 

Udlejeren: 

Lejeren: 

Areal: 

Brugsret til: 

Benyttelse: 

09-03-2020 16:48:12 

0 andet: Hus i 2 plan+100 kvm træterrasse □ Lejeforholdet er et fremlejeforhold 

Beliggende: Solbjergvej 34, 4270 Høng 

Navn: Casper Thane 
CVR-nr/reg. nr.: 1551-3515270264 

Adresse: Tinggårdsparken 69, 4030 Tune 

Navn: Julie Søderlund Jensen 
Adresse: Solbjergvej 34, 4270 Høng 

By: Solbjerg 

Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør -------'1'-'4�2 m2, der består af ___ 5 værelser 
Erhvervslokaler m.v. udgør heraf o m2 

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

D Fællesvaskeri 
D Cykelparkering 

□ Fælles gårdanlæg
□ Garage nr.:

□ Loft-/kælderrum nr.:
!il Ahde�: Den samlede matrikel

betlefede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes til andet end: 

Privat beboelse 
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Begyndelse: 

Opsigelse: 

Leje: 

Betaling: 

Lejeforholdet begynder den 01/03/2019 
lejemålet er tidsbegrænset, jf. § 11 . 

og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre 

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

Den årlige leje er 72.000 kr. 

Lejen m.v. forfalder til betaling den 28 i hver (sæt �) 0 Måned O Kvartfl/ 

Lejen pr. måned/kvartal udgør: 6000/18000 kr. 

Betalinger udover lejen udgør: 
A conto varmebidrag 
A conto vandbidrag 
A conto elbidrag 
A conto kølingsbidrag 
Antennebidrag 
Internetbidrag 
Bidrag til beboerrepræsentc1tion 
Andet: ___ _ 
Andet: ___ _ 
I alt betales pr. måned/kvartal: 

Skatter og afgifter: 

------□-'-kr. 
______ 0_kr. 
______ 0.c....kr. 
______ 0�kr. 
______ O,._kt 
______ O_kr. 
___ ___ o_ l<r; 
______ O

=-
kr. 

_ _____ o_ kr. 
60b0/18000 kr. 

I lejen indgår skatter og afgifter pr. 15/11/2018 
Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. 

Betalingssted: Lejen m.v. betales på udlejerens kontonr. 1551 - 3515270264
(pengeinstitut): �D�a=n=s=ke�B=a�n=k ___________ _ 
Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. 

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

Depositum: Senest den ____ _ betaler lejeren et depositum på�□ ______ kr. 
svarende til _ ___ _ måneders leje (højst 3 måneders leje). 

Forudbetalt leje: Senest den ____ _ 
svarende til _ __ _  _ 

betaler lejeren endvidere f9rudbetalt leje 
måneders leje (højst 3 måneders IC;1je). 

Indbetaling: Senest den __ _ _  _ betaler lejeren i alt _____ O_ kr., svarende til: 

Forudbetalt leje: _ __ _ __ kr. 
Leje m.v. for perioden: 

·til_ ___ _ _ _____ kt 
Depositum 
Der er indbetalt 16.500 kr 
i depositum. 

I alt 

Første gang, der herefter skal betales husleje, er de·n 

______ kr. 
______ kr. 
______ kr. 
____ __ kr. 
______ kr. 

Side 2 af 14 



Varme: 

Vand: 

El: 

Køling: 

Udlejeren leverer varme og varmt vand? (s<[et x) 
Hvis ja, lejemålet opvarmes ved: 
D fjernvarme/naturgas 
D centralvarme med olie 
D el til opvarmning 
D andet: _______________ _ 

Varmeregnskabsåret begynder den 1/3-2019 

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

.Hvis ja, lejemålet-opvarmes ved: 
Del 
D gas 
D olie/petroleum 
o fjernvarme/naturgas
IEl andet: Jordvarmeanlæg 

Udlejeren leverer vand til lejemålet? (sæt x)

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

Vandregnskabsåret begynder den 1/3-2019 

Udlejeren leverer el til andet end varine til lejemålet? (sæt x)

Elregnskabsåret begynder den 1/3-2019 · 

Udlejeren leverer køling til lejemålet? (sæt x) 

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

l<øllngsregnskabsåret begynder den 

0Ja 0Nej 

0Ja0Nej 

0Ja@Nej 

@JaONej 

0Ja@Nej 

QJa@Nej 

0Ja0Nej 

§'9�;;�@d&'���t'�1Jn.�r.:m:v.'·O�-:gi:ig�@lli'.WMi�fren1�:�e•'kcitii:rpµ/JJR.mt�m1}n�#k

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

Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning (sæt x) 

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

OJa@Nej 

0 Ja@Nej 

QJa@Nej 

{f l�R��i�!-�;(i:yJ�:1h�.fMni9Ø=•vtFSR:��[11iii1IIf'!:(\-::-: :�'"?: ).)�: :;;{Ffl�tiiiift,L; . 

Bemærk: 

Bemærk: 

09-03-2020 16:48:12 

Er/bliver lejemålets stand konstateret ved et indflytr:iingssyn? 

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

@Ja 0Nej 

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

Konto: 

Bemærk: 

Den indvendige vedllgeho/t;lelse af lejemålet påhviler: (sæt x) 
0 Udlejeren @ Lejeren 

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

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

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

[EJ Komfur 
□ Køleskab
□ Fryser

[EJ Opvaskemaskine 
[E] Vaskemaskine 
tBl Tørretumbler 

0 Emhætte 
[EJ Elpaneler, antal: 1 
[EJ Vandvarmere, antal:1 

Beboerrepræsentation: 

Husdyr: 

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

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

[EJ Andet: Udendørsspa 
[EJ Andet: lndendørsspa 
[EJ Andet: l<økkenkværn 

OJa@Nej 

@JaQNej 

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

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

Husordenen vedlægges, såfremt en sådan findes for ejendommen. 

Øvrige oplysninger om det lejede: 

OJa@Nej 

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

Ved eventuelle fejl og mangler, skal udlejer kontaktes på tlf. 51947948, så der kan tages stilling til udbedring og eventuel 
bestilling afhåndværkei". 

Udvendig vedligeholde som påhviler lejer: 
.Holde græsplænen til eu stand, som gør at dc;n k!ffi slå 1j1ed en almindelig plæneklipper. 
S_ørge for at tagrender er rene og uediøbsrør ikke er tilstoµ,pcdc. 
Hækken skal holdes i eh slørrelse,.således at den kan klippes med almindelig hækkesaks. Der er ikke krav om en bestemthøjde 
på Irn,kken. For godt naboskabs skyld, til.rådes det lige at aftale k1ippehøjden omkring den "tælleshæk" med naboen. 

Udvendig vcdligeJ10ld som påhviler udlejer: 2 gange årligt (aftales med lejerlra gang til gang) vil udlejer tilse tnurværk, 
træværk_mv. således al eyentuelle udbedringer kan i gang sættes for at mindske følgeska·dcr. Alle udgifter hertil afholdes af 
udlejer, såfremt det ikke er skaderpåfø1t af udlejer, dennes gæster mv. 

Udlejer bar tegnet udvidet husforsikring via Tjenestemændens Forsikring på pcilicenummer 705-182-.181, lejer er opført som 
boende på adressen. 

-Såfremt at køleskab, t01retwi1blei' samt vaskemaskine holder op fned at virke, vil udlejer ikke udbedre dette. Det tilgå.i- he1'for 
lejer, såfremt.at de 3 .ovennævnte hvidevare skal udskiftes. 
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Fravigelser: 

Bemærk: 

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

Vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller af en 
husorden, må ikke anføres her. Øvrige oplys_niriger om det lejede anføres i kon1raktens § 10. 

I § i i kan bl.a. anføres om aer gælder særlige vilkår for lejefastsættelsen, som aer skal oplyses 
om i lejekontrakten, herunder fx i forhold til afl<ast (lejelovens§ 4, sti<; 5), regulering efter 
nettoprisindeks (lejel,ovens § 4, stk. 8), privat byfornyelse og boligforbedring (lejelovens § 4 a), 
aftalt grøn byfornyelse (lejelovehs § 4 b) og fri lejefastsættelse (lejelovens § 53, sti<. 3-5). 

Lejemålet er begrænset til at være gælde11de 2 år fra J/3-2019. 

Veµ frl\f}y\ning skal lejemålet afleveres i tilsvare1)de stand som efter at lejer har maletJejeinålet ved overtagelse. Det står !�jer 
frit, at afsfå fra mf!ling ved frafl;y1.ning" dug vii <l�r bliye fratrukket 9�00 kr. fra depositum. 

Da.boligen indeholder en stor 1.1dcndørsspa uden siepa.ritt bimaler, er det anslå.ede strømforb1ug opgjort til 18.000 kr. årligt, 
UDEN brug af udendørsspir. Benyttes uden<lørsspa ·saml indendørssp'a, ri1å det forventes at strømiegningen stigei· markant. 

Der er på husets ydervægge monteret overvågningskameraer, model Dotne 360lr. Der er IKKE harddisk på disse kameraer. 
Ønsker lejer at gøre brug af disse. cr'det l\!jers egen harddisk <ler skal anve11des. 

Ejendommen er iilknyllet ordningen N_abcihjælp. Den.ne ordninger og udlejers log-in" overdrages til lejer ved ind flytiling, og 
overdrages tilsvarende til bare tiJ udlejer ved fra.flytning. 
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Dato: 30/12/2018 Dato: -30/12/2018 

3 4 f
r 

6 .  

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

Som udlejer Som le]er 
24 25 26 27 [EJ 
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BILAG 

Vejledning juni 2015 
til typeformular A, 
9. udgave, åf I. juli 2015.

Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, beruuder blandede lejemål, og værelser i 
private udlejningsejendomme 

Denne vejledning er bilag til dcu autoriserede standard
lejekontrakt, typeformular A, 9. udgave af J. juli 20)5 og 
udgør dermed en <le! af de.n auto'riserede .lejekontrakL. 

LejckoTJtr,1kten .indeh.older en. augivelsc af parterne og en be
skrivelse af del lejede saml lejerens betaliJ1g for lejemålet, 

Udlejerens og leje1'ens retligheder og pligter i lejeforholdet er 
reguleret i den til enl1ver ti<l gældende lejelovgivning, medmin-
dre parterne aftaler andet. · 

Ønsker parterni:; at aftale fravigelser af lcjelovgivningc;ns al
mindelige regler og/eller lejekonu·akten, skal .der aftalte an
føres i kontraktens � 11. Aftalte fra\<igclser må ikke anføres 
direkte i kontrakLLeksten (ved overstregning el.ler lign.), 1Tied
mindre der i den fortrykte teksc er givet særlig adgang hertil. 

Enkelte vilkår i lejekontraktens forlTykte tekst er fremha:ve( 
med fed og kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivnin
gens alminclelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, 
der er kursiveret i kontrakten, er det ikke nødvendigt tillige al 
anføre de samme forhold i kontraktens§ 11. 

Ønsker parterne ved lejeaftalens indgåelse at aftale,fravigelser 
af lejelovgivningeus almindelige regler og/eller lejekontrakten, 

09-03-2020 16:48:12 

kan de særlige aftaler anføres i et særligt tillæg, i stedet for i 
kontraktens § 11. Kravene til et sådant tillæg følger af leje
Jovc)ls § 5. Tillægget udgør herefter en del af lejekontrakten, 

Tillægget må ikke inde11olde ensartede lejevilkår for flere lejere 
i sarrune ejendom, når de fremtræder på co sådan 1rnide, at 
Jcjcren ma opfatte dem som stahØardiscrede, da tillægget i så 
fald skal være autoriseret. Der er ,ikke autodserel el særligt 
tillæg til typeformular A, 9. udgave. 

D�11uc vejledning in<lehoider med henvisniog til kontraktens 
bestemmelser en .beskrivelse af den gældende kjclovgivning. 
En række bestemmelser i lejelovgivuingen kan ikke fraviges lit 
skade fol' lejeren, medens andt'e bestemmelser kan fraviges ved 
a,ftalc. Vejledningen er ikke lidlømmendc. 

For nærmere information henvises Lil den til enhver Lid g�l
dende lejelovgivning saml de· vejledninger, der kan findes på 
ministeriets hjemmeside m.v. 

Denne vejledning er udarbejdet i juni 2015. Opmærksomhe
dell henledes på, at lovgivningen kan være ætidrct på enkelte 
punkter efter dette tidspunkt. 
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r det folgende linde, oplysninger med henvisning til de enkelte 
bestemmelser i lejekontrakten: 

Lejelovens beskyttelse, 
De almindelige rettigheder i lejelovgivningen; som gives lejeren 
i lejeforholdet, er .gyldige mod enhver uden tinglysni11g, Leje
rens rettigheder er derfor sihel i de situationer, hv9r e_jendom
men fx videresælies. En ny ejer af ejendommen må respektere 
de almindelige rettigheder, som lejeren har efte1· lejelovgivniri
gcn. Det saJDmc _gicldcr åftaler om forudbetaling af leje, ind
SJ...'Ud, dcpo$itum eller lign. indenfor lovens rainmei'. 

Har en lejer .derimod ved.aftale erhvervet særlige rettigheder, 
som fx aftalt uopsigelighed, er denne ret ikke uden videre sik
ret over for en ny ejer _;if ejendommen. Denne ret kan lejeren 
derfor kncve tinglyst. Udgiften. 6etales af lejeren, medmi11dre 
andet aftales, 

Eil lejer, der er frcmlcjctagc;·, nyc;ler ikke den .samme beskyttel
se efter lejeloven som den almindelige lejer, da fremlejetageren 
i modsætning til den almindelige lej.er ikke står i kontraktfor
hold med ejendommens ejcL 

Fremleje. 
Lejekontrakten kan også anvendes ved aftaler om i'rcmlejc. 

Fremleje er, .når den person, som efter lejeaftalen med u<lle
Jeren er lejer, videreudlejer lcjligbeden h;lt eller delvist tii en 
anden person. 

W:je1'e11 må som udgangspunkt ikke overlade brugen af det 
lejede til andre. 

LeJere1i af en beboelseslejlighed har dog ret til at frejn leje højst 
halvdelen af l�jlighedens beboelsesrum til pcboclse (i blandede 
lejemål heboelse�d.elen). Det sal;lliede antal perso11cr, d�r l;or i 
lejligheden, må ikke overstige antallet af bebocisesrum. 

I lejlighe<lei•, der udelukkende anvendes til beboelse (dvs .. ikke 
i blandede lejemål jf. side ,9), har lejeren endvidere ret jii at 
fremleje hele lejligheden i op til 2 år, når lejerens fr�vær er 
midlertidig( og skyldes sygdom, f011·etningsrcjsc, studieophold, 
midlertidig fodlyttelse ell�r lign. 

Udlejeren kan dog modsætte s.ig fremlejeforhold vedrørende 
hele 1ejlighe<len, nat ejendommen omfatter færre end -13 oebo
else$1ejligheder, når del sarnlede anta.1 personer i !eJ!ighcdcn vil 
overstige antallet af bepoe]sesrum, eHer uår udlcjercl,1 i øvrigt 
har 1imelig grund li) al modsætte sig ftemlejef 01'holdct 

A_lle aft:\ler"on'I frenil_eje, dvs. mellem freinlejegivereti bg frcm
l�jetageren, .skal indgås skriftligt, og fremlejegiveren skal inden 
fremlejeperiodens begyn<leTse give udlejeren kopi af fremlejeaf� 
talen. 
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. I fremlejeforbold kan lejeren ved lejeaftalens indgåelse såvd 
som i lejeperioden i s tedet for depositum vælge .tl stille sikker
hed i form af bankgaranti eller ii1destiiende på særskilt depo
neringskonto. 

Lej crcns opsigelse. 
Det føl�er af lejeloven, at lejeaftalen af lejeren kan opsiges 
med 3 måneders va-rsel, medmi11dre andet varsel er aftalt imel
· 1em paneme. Aftale herom anføres i kontraktens§ 11.

Lejeren kai1 med I tilåneds varsel opsige ci1 lejeaftiJ,Je oin ei
aecessodsk enkelt:værelse, medmindre andet er aftalt. Aftale
herom anføres i kontraktens§ 11. Et accessorisk enkeltværelse
er el værelse, som er en del af udlejerens beboelseslejlighed,
ellet· e11 del af et en- eller tofantilieshus, som udlejeren bebor.

Lejere.n kan 'med 3 måneders varsel opsige. ep l�jeaftale om
et separat enkelLyærelse (klubværelse), medntindre andet er
aftalt. Aftale heroI)l anføres i kontraktens § 11. Er �eparat
enkcllvæ!'9lse er !!l væi•else, som ik'ke er en del af udlejei'ens
bc;boelseslejlighed·, el,ler en del af et en- eller tofamilieshus, som
udlejeren bebor.

Udlejerens opsigelse.
Lejea(talen kan a'f u<lleje_ren kun opsiges i. tiffælde, so�n·er om
fattet af rc;glerne i ,lejelovens §s 82 og 83, og med det varsel, der
eftei' reglenJe i lejelovens § 86 er knyttet til den enkelte type
opsigelse, .lniornT bl.a. fremgår:

at accesso;riske enkeltværelser kan opsiges med 1 måneds 
varsel, medmindre længere varsel er aftalt, og 

� s1t: en beboelseslejlighed i et hus·, h\•pri der på tidspunktet for 
aftalcm indgaclse imn findes to beh.oelseslejligheder, hvoraf 
ejeren bebor den ene, kan opsiges med I .i.rs varsel. 

Det fremgår. endvidere, at andre lejeaftaler under v.isse befrn
gclser kan opsiges af udlejeren, når udlejeren ønsker selv at 
benytte det lejede. o'psigelsesvarslct er i disse situationer l år. 

Loven indeholder enkelte ,tridre opsigels'esgrun<le, herurtdei• 
lejerens manglende iagttagelse :.f god skik og orden. Opsigel
sesvarslet er her :i måneder. 

Det skal i kontraktens § 1 qp]yses, om det lejede er en lejlighed 
eller et værelse. Er der tale om en lejligheil, skal <let ligeledes 
oplyse�, om lejl,igbeden er en ejerleJlighed eJier en andelsbolig, 
Hvis der er ·tale om Cll' anden type lejeinåi,- angives hvilken. 
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En ejer eller en andelshaver, der kw, udlejer -en enkelt ejer
lejlighed eller anc.lelsbolig, har efter lejelovens § 82, litra c, en 
s.crlig muiigl;e<l for at opsig_c lejeren med I /trs �1arsel, hvis 
ejeren el1er andelshaveren selv agter at benytte boligen. For 
ejerlejligheder gælcler i øvrigt den sædige regel i 1cjelovei1s § 84, 
l i tra d, hv,or ·der er angi,iet en række betingelser, som. skat være 
opfyldt for, al udlejeren kan opsige l ejeaftalen. 

Uanset opsigelsesvarslets længde gælder det, al der siges 011 
til den føtsle hverdag i en maned, .der ikke er dagen før en 
helligdag. 

Reglerne i lej el oven om 'i.1dltijerens opsigelse ka 11 ikk:,: aftales 
fra,1egct til skade for lejeren, før udleJereh llar :opsagt lejekon
trakten. Parterne kan således fx aftale, at lejeren kan flytte 
efter <Hl kortere frist. 

Tidsbcgi•ænsede lejeaftaler. 

Pi!rlerne kan ved aftalens indgåelse aftale, at lejeaftalen skal 
være tidsbcgramsril, jf. lejelovens § 80, hvis tidsbegrænsningen 
er tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. En s·ærtig be
gn1ndeJse for at udleje tidsbegrænset kan flt V(Cre udstatione
ring eller midlertidig forflyllelse . . Boligre�ten kan tilsidesætte 
vilkå·ret om iidbegr.emning, hvis det .ikke anses for tilstrække
ligt bcgi•ui1det i udlejerens forhold. Der foreligger eri omfatten
de p.rahis vedrørende begrundelse fot tidsbe·gi·ænset �1dlcjn.4ig. 

En aftale om tidsbegrænsning af lejeafrnieu skal indføjes i le
jekontraktciis § 1 1, og aet kan være hen•sigtsinæssigt' heri at 
oplyse begruntl.elsen for 1idsbegrænsni1igen_. 

En l�jekontralct, der indeholder aftale om en tidsbegrænsning 
af lejeforlloldet; stiller som udgangspunkt lejeren 1-iugere en9 
efter de ·almindelige regler i lejeloven. Tid�begræusningsvilkå
rel kan derfor i kommuner med bolig,·egu]ering tilsidesættes, 
hvis det skønnes, at lejeaftalen efter en s·amlel bedømmelse. er 
i ndgået på vilkår, der .ci niei·e byrdefulde for l�j�rei1 end de 
vilkår, der gælder foi• andre leje.re 1 ejen<lommert, uanset 1lt 
udlejeren h_ar en særlig .begrundelse for at 1.1d'teje Lid�begrænset, 

Tidsbegrænsede Icjcaftah ophør'i;,; uden opsigelse_, når leje
pe1ipden efter lejeaftalen udløbyr. E11 tidsbegrænset lejeaftale 
kan kun brh1ges til ophør i lejeperioden, hvis delle er aftalt 
mellem parterne, eller hvis den anden part misligholder afta
len. Aflalcu indføjes i kontraktens § 1 1 .  Er det mellem parter-
11e aftalt, at lejemålet i lejeperioden sk'al kunne opsiges, gælder 
lejelovens almindelige opsigel_scsreglcr; jf. ovenfor. 

}'astsættelse .og ,·cguleririg af lejen; 
Reglerne 01i1· fa;itsættel�e og n;gulering af lejen tindes primært 
i lejeloven og boligreguleringsloven Det afhænger af lejemålets 
art og beliggenhed, hvilke regler i disse love lejen fastsættes og 
reguleres efter. 

i..ejefast�lJ!ttelse ved aftalens Indgåelse. 
I k6mmuner, hvor boligregulei·ihgslo,•eus kapitel Il-IV finder 
anvendelse - såkaldt� regulerede· kommuner- gælder der særli
ge. ,regler om iejcns ·størrelse :ved lejeahalens iudgåc)se, j( bo
ligregulcdngslovcns § 5, stk. J .  

H6vedrcg]c11 er, at lejens støtre[se ikke må over�tige det b·eJøb, 
som udg�r den omkostningsbestemte ]eje for iejcmåkt med et 
beregnet tillæg for evt. forbedrin,ger. 
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Der gælder s:i::rl igc regler for "små-ejendomme", jf. nede,l.for. 

Som uudtngclse herfra kan lejen dog for ''getmemgtibende for
bedrede lejemål" aftales til el beløb, der ikke væsentligt over
stiger det lejedes �'ærdi. Boligregulc:ringsloveps § 5, stk. 2, i11de
holder en dcfirii lion af "gennemgribenc.le for9e<lrede lejemål". 

Afgørelse af, hvorvidt lejen væsen tligl overstiger <let lejedes 
værdi, beror _pii en sn1.nmeiJligning med den leje, · som betales 
for tilsvarende lcjcmå_I i kvarteret i;ller området med hensy11 
Lil beliggenlled, arf, størrelse, kvali tet; udstyr og vedligehol
<lelsesstan:d. 

For lejemål med omkosL11iJ1gsbestemt )eje gælder endvidere, 
al <ler ved lejeaftalens indgåelse ikke kah aft�les en leje eller 
lejevilkår, der efter en samlet bedømri,clse er 1nerc h5•rdefulde 
for lejernn ene\ de vilkår, dei: gælder f'or andre lejere i ejen
dommen. 

T kommuner, hvor boligreguleringslovens kap. IJ-IV ikke er 
gælde1tde .- såkaldte uregulercåe komlJllJner - g:i:Jder ingen 
særlige. regler om. lejens størrelse ved Jcjeafcalens indgåelse, 
1nen lejeren kan efter aftalens indgåelse forlange lejen sat ned, 
h,vis den væsentligt overstiger det lejedes værdi. 

Lejeregulering i lejeperioden. 

Som \ldgangspunkt reguleres lejen for. lejemål beliggende · j 
n:gukrede komrnu1i:er efter reglerne 'om omkostniii'gsbcsfcmt 
leje, il1etlens lejen for lejemål beligg�nde i uri!'gulcrcde kommu
ner n,;gufere,�. eTter n:glerne om det le]edes værdi. 

Småej end<imme. 
Som undtagelse fra de ovenfor nævnte regler om lejens fastsæt
tel.se og regul_ering gælder der i regulerede komrriuner særlige 
regler for lejemål i ej�ndomme, som I. januar 19 -95 omfattede 
i5 elkr færre ·beboelseslejligheder (småcjendomme). 

Vcd·fastsættelse pg regulering af l�jcn for disse Icjcmii'l gælder 
reglerne om dtt lejedes værdi således, at !�jon i disse ejendom
me kan forhøjes eller nedsælles, hvis den er væsentligt lavere 
henholdsvis væseqtligt højere ·eud den leje,. der betales for til
�varende lejemål i stø.rre ejendomme, !ivor lejen er reguleret 
efter reglerne om omkostningsbestemt leje. 

Enkeltv.ærelser. 

For separate cnk,eltværelser (klubværelser) i regulerede kom
muner fastsættes og reguleres lejen efter reglerne _om omkost
ningsbestemt leje. 

T enkeltværelser til b_eboe1se, hvor værels_eme er en del af ud
lejerens beboelseslejl ighed eller en del af et en- eller tofami0 

Jiesbus, som udlejeren bebot, og i !cluhværel�er ·i µregulerede 
kqnunuricr fastictt� og reguleres lejen efter det lejedes væ1'di. 

Blandcdl' leje.mål. 

Lejen for biandedc lcje1nål - dvs, lejemål, det anvendes både 
Lil oeboelse og til andet end beboelse - re_guletes som udg11ngs
pµi1kl på samme måde som rene beboelseslejemål. 

Hvis de lokaler, som anvendes til beboelse, og·de lokaler, som 
alene ariven<les · til andet end bcbodse, i;r be!iggenµe i hver 
sin fysiske enhed, gælder der imidlertid særlige regler for de 
l okåler, . der alene anvendes til andet end bcboel�e, jf. erhvervs
lejeloven.
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Skattex og·afgiftcl'.
Både i r,cgµlcrec;ie og urq,'lilerede kommuner er det muligt a l
varsle s;rskilte lejeforhøjelser Som følge af Sligninge!' i ejen
doinmc1\s skatlel" og afgifle,r. I den .0J11kcisllliilgsheslernle hus
leje kan skatter og afgifte1' aJLen\ativt 1fiedlages i driflshud
getteL

B.ortfa]der· eller nctlsæl tes skatter og afgifter, skii.1 udlejeren
med )Jirkning fra nedsæ.ttelscstidspunktet foretage en tilsva
rcqde lejepedsæl�clse for de lejl igheder qg lokaler, i hvi.� 1eje 
udgiften har været indregnet.

l'j et toprisindcksrcgnlei-ing.
Udiejeren kan · i visse situi,i tioncr væ)gc .at rcg.u]cre J.ejcp eft er
udvik'iingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Der findes
2 former for nettoprisregulering; .s61n er undtagelser fra 'de 
almindelige regler om Jejer.egulerirrg.

For lejen:i�l i ejendomme med omkostningsbestemt leje kan
udlejeren beslutte, at lejen en gang om åt'ct· og' i pcifoder pfi 2
år �d gange11 reguleres eftei' nettoprisindeks i srcdct for •efter
reglerne om omkostp.ings'bestcn:it lrn$lcje.

F'or andre ejendomme samt for lejeuiål, hvor lejen er fastsat
efter boligrigulerjngslovens * 5, stk. 2, ka1i det aftalcs, ·l_!t lc
j�n mider lejeforholdets besi.A:en *al reguleres e_11 gang årligt
efter udviklingen i Danniar-ks Statistiks nettop1'isindeks. Den
nellopdsindeksreg�1lerede leje kan kræves· iiedsat, Jivfa den væ
st:_nlligt ovet$liger · det lejed�s værdi .

En aftale .om regulering af lejen efter nettoprisindeks skal
indføjes i lejekoritrakle1is § 1 1 . 'Det bør heraf fremgå, hvilket
tidspunkt, efor danner udgiing,pimkt for i'eguletii1ge1i; og hvi l
ken v�rdi nettop1i$indekset har på dette tidspunkt. Det skal
endvidere fremgå, livoruar iejen første gang vil blive reguleret.

"Fri lej efastsættclsc'1•
Blde i reg\llerede 9g uregu.lerede ko=uncr ka.n .::iftaler om 
"fri iejefasl:sættelse'', jf. lcjeiovens § 53, stk. :i-6, indgås i le
jeaftaler om:
- \Jebqelse;slejU-ghede,r i ejendbm1rte, der er taget i brug efter 

den 3 1 .  de,:ember I 99 .1 
- beboelsesle'jlighedcr, der den 31 .  december 1 991 lovligt ude

lukkende benyttedes. Lil erlweivsformfil. Det samme ·gælder
for lokaler, der senest· forii19e1i denn:e dato )ovligt var benyt
tet udelukkende til eller lO\'iigl var indrellet udelukkeneje til
erhvervsf'ormil og

- bcboelseslej1i,g1ied eller enkeltværelse, der er nyindrettet i en
tagetage, so1n deii I. september 20,02 ikke var' benyllet til
eller registreret· som hcpoelse; samt i nypåbygge4e etager,
hvo1'til der er givcl byggeti lladelse efter den l. j'uli 2004.

I1)dgils ch aftale ·om fri lejefas.tsættelse, '.kan lejen kun sæll�s
.ned i, de:tilfælde, hvot d,er.er afta,:lt en leje, µer er urimelig høj.
.Lcjer�n ha1° s'illedes i_kke smn ellers muiigl1ed for at få lejen sat

-ned, selvom den aftalte· li;je væsentligt 9versLige1c den on1kosl-
11fogsbestcmte leje eller det' lejedes væ·rdi.

En aftale 01p fri lejcfastsa:ttelse og om lejer�gulering i lejeperi
bden skal indføres i lejekontraktens § 1 1 .
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Er de)" indgået Cll lejcaft(lk, 0111 fri lejefasl�ætlelse, kan det
aftales, ar lejen i lejeperioden skal reguleres efter nettopris
ii1deks. Aftalen skal indføjes i 1cjckontraktens § 1 1 .

Fremgår det ikke af lejeaftalen, ut lejen hn reguleres efter net,

!oprisindcks, kan lejen ikke reguleres i lejeperiode1i. Lejen k,an
dog reguleres soru følge ahtigninger i og pålicg af nye skatter
og afgifter. I lejemål J uregul6rcdc kciirnnun;:r kræve.s særskilt
aftale herom. Aftalen skal fndføji:;s i Jejekon tralctcns § 1 J .

Indeksfinansieret boligbS•ggeri.
Der fuldes særlige regler for lcjefa,stsættelscn i ejendomme, hvis
opførelse er finansieret:. med indekslån.

Efter disse regler kan lejen fastsættes således, at den samlede
lejeindtægt kan dække ejendommens iiødvendig<J driftst1dgifter
på tidspunk.tet for ejendomn'iens opførelse med till,i:g åf af
ka.�lning af �iendornmens værdi.

Tilsvai'ende reglei· gælder for ejendoinme taget i brug efter I .
janu111· I 989, der er opført af og udleJ�s if ud lejei•e omfå\tet af
lov om Tcalrenteafgif1.

For begge typer ar cjend6mme gælder det særlige regler for
regubing af lejen i l<;jeperiodcn.

Fi1rbedflngm�
Hvis udlejeren har gennemført forbedringer af det lejede, kan
der etter i1ærrnete fast�atte regler kræves lejei'orhøjelse herfor.

Lejens betulin�.
Udlejeren be:ffeimner, ln>ord.fn de nævnte beløb betales og
anviser en konto i el .  pengeiiislilul, hvor lejen og de hertii
kpyttcdc bidrag betal�.

Det kan aftales, at lejen ·skal bela1es for t:n periode af 3 måne
der ad gangc1�. En sådan aftale skal fl'crngå af § I I . En længei•e
periode end 3 måneder kan ikke gyldigt aftales. ·

:Pligtige \le11geydelser, 

For en række betalingcr 1 lejefoyhi;ildct g�lder, al de er "pligti
ge peogeycielsei", hvi1ket betyder; at udlejer�n kau oph;eve le
jeaftalen under iagttagelse af- visse bet111gelser, hvis de pligtige
pengeydelser il&e befales . .  Beløb, der er pligtige pengeydeliei-, 
er J:,Li. leje, depositum og for\ldbetalt leje og . regujering heraf,
yarmcbetaling, antenne- . og internetbidrag, a cmllo hidrag for
vand, betaling for køliilg samt befalii1g af påkravsgebyr.

Forfalder lejen m .v. til qetalilig, på en helligdag, en l�rdag el
ler grl,!ndlovsdag, udskydes0foifa,ldsdagei1 til den eftcrfølgend�
hverdag. Rettidig'.betaling af l;usleje er hetaiing, S0)11 forefages
seuest. på forfaldsdagci1

Betal.es lejen ikke rettidigt, _kan "l!dlcjcren afgive påkrav her
om. Påkravet kan tidligst .a@vcs efter 3, hverdag efter sidste
reLiidjge betalingsdag. lJdlcje1:e,i kan ophæve et gebyr herfor,
som er fastsat /lejelove11.
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Pepo�itum. 
U<licjeren kan i lejeaftalen betinge sig, at lejeren betnler el de
positum lit sikkerhed for lcjcrcris fot:pligteiscr ved fraflylriing. 
Oej1ositµii1 · kan højst svare tji 3 måneders leje. I /reml�jefor
holcl kan lejeren vælge at stille bankgaranti .eller deponere i 
stedet for at indbetale depositum. 

Forudl!etalt leje. 

1) dlejeren ka.n endvidere beunge .sig, at lejeren vcd ·lejcahalens
ii1dgåelse fol'ud betaler et beløb, som højst svarer til 3 1ju1nc
ders leje. �ådan forudbetalt !_eje kan \ejeren lade indgå som
huslejebetaling i de sidste 3 maneder af Jejcp_crfooen.

Både deposJtum og forudbefalt l�je kan .hæves forboldsmii:s
sigt 'f9rhøjct, når liijeri• forhøjes, Forhøjels.cn kan o·pk.ræves 
med lige store måne<llige beløb over sanune antill mfoedei', 
som depositu111 og forudlJetalt ·leje svarede t i l  i f�rh9ld · til le
jen VCQ. lejefot'holdets 'inligådse. D.et bør fremgå specinccrct 
af l ejcqpkrævnirigei•ne, hvilket beløb der udg'ø'r ,selv� )_ejco,. qg 
hvi1J�e beløb det vedrører regulering af fotudbct.alt leje og rc
gt1 lcri rxg .al di,pQ�i tu,m. 

m1���si��wi�1;�i;��;�[1�m!� - -��i1��rfil::��!;;;•:;:�: 
Felterne i kjekorytraktch afkrydses, dels af ln:myn til oplyse 
hing .om <let lejede, del�. af h cnsyp til .<le oplysninger, som 
kommunen bar' i.irug for ved en eventuel bol igstøtteberegning. 

.I ejendomme, hvor udlbjeren leverer van.ne og vanrit \la.ild
samt ef til anoct end opvarmning, _og i ·ejen<lommc, hvor beta
ling for vand qg køling sker efter forbrugsmålere, skal lejeren 
$0111 hovddtcgcl indbetale a conto beløb til. dækning af udle-
jerens udgifter. 

!]dgiften til leje.målets opvarrnniqg og forsyning med varmt 
va1id sarnt el til andet Ctid op_VatTOllii1g kan ikke -indeholdes 
i leje11. Del sanu;ne git?liler i�t udgiften til .vandforbrug og 
køling, hvi's fordelingen af udgiften sker efter målere. Dett� 
gælder d·og ikke for enkeltværelser til beboelse, hvor U:dgifkn 
til opva1mnii1g, Valid, el til 'ahckt end OJ)Vl;\rti111ing ·og køling 
ka1i væ'i'e in<lelioldt i lejen . 

· 

Ved vand-; vanue-, el- og kølingsn;gnskahså,ets udløb skal 
u<llej:eren fremsende særskilte reg·uskaber fOI' <le ;i.tl10ldte ud
gifte;' og indbetair�·a conto beløb foi• r:cgilskabsperioden. 

Regnskaberne skal være 'kommet frem til lejerne senest 4 må
neder efter' regriskabsårers iialøb, Skel' Jcivctancen af' va\111e i 

el og køling fra et kollektivt '(orsynitigsa:nlæg,_ er regnskabet 
dog retti<ligt ahagt, hvis det er kommet frem til lejerne se1,1es\ 
� måneder efler; al udlejeren har modtaget endelig afregning 
fra 'forsynh1gsanlæggel. Skei' leverancen fra et lcollckti,1t forsy
ilingsahiæg, $kal reg1\sl{ll.l)såret f'ølge forsyningsaulæggcts. 

09-03-2020 16:48: 1 2

Vam1eleve,andør!;lr �ka.l s,1kre sig, a t  nic.rmere oplys1Jinger 9111 
lejerens vam1efordelingsmålere stilles til r1dighcd for lejeren 
på dennes anniodning,jf. § 9 i bckcndtgørell;e om varmeforde
lingsmåJere, der a11vertdes- som gn.urdiag for fordel ing af var
mtu<lgifter. 

liar lejeren betalt for lidt i a conto bidrag, kan udlejeren kræ
ve lillæg½beLaling v.ed de.n. føqtc lejebetaling, der skal fil.ide 
s,ted, nål' der er forløbet I måned efter, al lejcr<;n har modt;1gct 
de enkelte regnskaber. Overstiger tillægsbetalingcu 3 måi1cdcrs 
leje; J<an Jejer;ri beslulte at betal� i 3 lige store månedlige rater. 

Har lejeren beta,ft for megect i a conto bidrag, gælder for liådc 
vaud,, varme-, el- og kølingsregnskaber, at det for meget be
talte skal tilbagebetales til lej'ereti., ei1ten kontant eller vc'd fra
drag i første lejebetaling efter, al regnskabet . er udsendt, 

Konuner de cokelte regnskaber for sent frem, kan udlejeren 
ikke kræve . fillægsbetalii1g die'r i'egnskab'et. Fremsendes i'eg·n
skabef·iRkc inden yderligere 2 t11åiie<ler etler de nævnre f11ster" 
�an lejei;en 111ialade .adndbeta1e a conto bi<lrM, indtil lejeren 
bar modtaget regnskabet .og ·h ar modtaget et ·eventuell. for- me
get betalt bidi•ag for den �fsluttede regriskabsperiode. 

Det skal ycd a'fkrydsning ang\ves, 0111 .l!d-lejei;(\n ieyerer: , el til 
Jejemålet- . l::ivis· deCte ikke er filfældet; skal lejeren selv sørge 
for at i'udgå aftale med en eJ0levefa1idør om leveriug heraf, 

I lejekontraktens �- 7 skal parterne ved afkrydsi1ing angive, 
0111 lejemåles stand er . eller bliver konstalen;t ved et !lldflyt
nings?yu. 

Udlejere :i.f beboels'eslejlighedct skal udarbejde en indfiy(nings
rapporl. Udarb\!Jdelseu skal ske l samarbeJde med kjeren, så.
ledes aL l�jeren indkaldes til deltagelse i et indftytningssyn i 
forbin<lelse med iuaflytningen, 

lldlejeren, der kuri. udlejer el'I. bolig; herunder ejeren af en. enke)t 
ejer- efter andeJsholig, hfl.T -dog ikke pligt tii al afholde ind�yt
nii,gssyn. U<llejerens"forhold på tidspunktet) hvor lejeren kitn 
disponere over lejemålet, vil være afgørende for, om udlejereri 
har pligt til at afholde $yn. Det vil typ.isk væ1'e fra . lejcforliolde1;.� 
begyndelse. Er der tv1vi om, hvorvidt 11dlej'eren alene udiejer en 
bolig, kan lejeren anmode· udlejereh om at underskrive ei; tro og 
lovcscrklærihg oni, at <lenn'e ale'ne udlejer en bolig. 

Ucliejere if enkeltværelser h11r hell�r ikke pligt til at ati1olde 
indfly'tii ingssyh. 

Udlejeren. slq1l indkalde lejeren til deltagelse i indflytningssy
net. Per gælder ikk:e. specifikke regler for, hvornår og hvord;m 
icjercn skal iii"dkaides, men det forudsættes, at lcjel'cn indkal
des med så tilpas lang.frist; at lejeren har mulighed for at Være 
til stede. 
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[ indflytnirig$fapµ·orte11 angives, hvordan lejemålets stand er ved ind/lytningen. 
Indflytningsrapporten skal udleveres til lejeren veo synet ellct'sendes til lejeten senest 2 uger efter synet, hvis denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen afrapporten. 
Lejemålet skal til-sin tid afleveres i samme. sta11d, medmindreandet aft.ales, jf. dog ncdcuståcnde afsuit om istandsættelseved fraflytning -·indvendig.
Del kan ikke aftales, at det lejede skal afkveres i bedre stand,end det var ved iudilytningeu. 
Er del lejede ikke ved overtagelsen i den stand, soJl1 lejerenifølge aftiilen kan kræve, skal lejeren. overfor udlejeren .·gøremanglen gældende senest J 4 dage efter lejeforholdets begyndelse. Friste11 gælder, selvom lejeren inden fristens udløb )iardeltaget i et indflytnii1gssyn og har modtaget en i1idAytriingsrapport. H,1is udlejeren ikke reagerer, ha,· l�jcrcri mulighed for at Ja(lc væsentlige mangler udbedre for udle,iel.'ens regning, atkræve-·at udlderen betaler en erstatning, eller-at bæve aftalen.L-ejereos mange1sbeføjelse1' er således a]l1ængig åf, at lejereirgør brng af shi indsigelsesadgang,sancst 14 d�ge efter lejeforholdets I;>egyndeJse. Har lejeren.gjort irtdsige]se.µden, al manglen er uc:!bedret, hæfter lejeren ikke for m[!ngku i forbind�lsemed fraff:i,tning, 

�i�ff���t{��t.���1�:;
1

�:
s

:���-=:=_ ·,.·· ;· /·�·--i�?i(�rw�1l;1i;11�ti
Indvendig ved.ligch(lldc!sc. Den indvendige vedligeholdelse omfatter maliug, hvidtning,tapetsering Qg lakerin� af gulve i det lejede.
Maling omfatter maling af radiatorer og træværk j lejlighe-den_, herunder døre, karme, gei'igter-, paneler, entredør på ,dc.n i11dve1idige side .og indvendige vinduesi'a=cr til ·ra1rnnefocskant og fals.
Hvis ikke andet aftales, påhviler den indvendige vedligeholdels� af lejemålet udlejeteli. 
Udlejeren skal i .så fald 1nånedsvis afsætte et. beløb på enindvendig vedligeholdelscskonto for lejlig�eden. 
Ucllejeren har også pligt til at afsælle beløb til indvendig vedli,geholdelse for blandede ]ejernå) - dvs. lejemål, der anvend.es tilbåde beboelse og til audet end beboelse - og for enke[tværelsertiJ beboelse. Er lokalerne· beliggende i hvei' sin fysiske enhed;skal der dog kun #sættes·bcløb til indvendig V(}dligehcildclsef'or beboelsesdelen. 
U<ll�jeren skaJ hvert år seiiest 3 måi1eder efter regnskabsåretsafslutning skriftligt .oplyse lejeren 011i, hVilket beløb der sk'irpil kontoen for 'indvendig vedligeholdelse-.
Lejeren kan .kræve, at u·dlajeren forelager indvendi•g vedligeholdelse af lejemålet så ofte, at det lejede· alt[d er i gcidvedligeholdt sta;io, og såfreiiit udgiften ka11 al11oldes af 'det beløb, di;t er til rådighed på vedligeholdclseskontocn. 
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Nål' udJejete11 efter udførte vedligeholdelsesarbejder fradragerbeløb på vedligel10ldclsesko11Loen, skal lejeren samlid.ig haveen skriftlig opgørelse over de aD111ldte udgifter med opiysuingom, hvilket beløb der hercfte1' er til d.dighed. 
Uden forudgåeude aftale med udlejeren kan en lejer, der selvhar ladet arbejdet udføre, ikke kræve betaling a(indestående på den indvendige vedligeh-◊ldclseskonto. Ligeledes kan udlejeren bestemme, hvilke håndværkere der skal l!dføre arbejdet. 
Det kan aflaJes, at den indvendige ve<lligel16Jdelse påhvilerlejeJen. Dette- indebærer, at lejeren ud over lejen sel\( skal afholde udgifter til maling, hvidtning, �apctsering og lakering atgulve i del lejede. Aftale herom angives ved afkrydsning ved "Lejeren" i kontraktens §_8 .. Udlejeren kan kræve, at ·vedligelioldclse skal �ke så ofte, al det lejede altiil er i god vedligelioldt stand.
Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret 1il at få ellei·skaffe sig a<lgang til det lejede, når forholdene knever det, 
Udvendig vcdligeholdclsc. Al anden vedligeholdelse e11d maling, hvidtning, tapetseringog lakcrh1g af gulve i del lejede betragte& ,om udvendigvedligeholdelse. 
Hvis ikke audet aftules, påhviler dell'mlvendige vedligclroldclse af lejemålet, bortset fra låse og nøgler, udlejeren. 
lJdlejeren sknl holde ejendommen og det lejede forsvarligt ·vedlige. Alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas,va'nd, varme og kulde sk'al holdes i god 6g brugb:il' stand.l)dl�jeren sk�l ligele.de·s sørge for renholdelse og sæ.dvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede,ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og .andre fællesindretninger.
Er der ikke. aftalt andet, ska\ lejere�! i lejcpe_riodcn foretagevedligeholdelse og forn.øde.i1 fornyelse af iåsc og nøgler, stidisse altid 'er i god vedligeholdt stand.
Der kan mellem lejeren og µdlejeren aftales en anden vedligeholdelsesfordcling, fx således_, al lejeren påtager sig at ·skullevedligeholde og eventuelt forny toiletkummer, haner, køleskabe, køkke11borde, blandingsbitterier, ruder, gulve, gulvbelægning og lign. Aftaler, hvorc{ter lejeren pittager sig at vedliges holde andet end låse og nøgler, skal indføjes i-lejekontraktens§ Il, 
for lejemål, der er omfattet af boligregu1eringslovens kapitel lI-1 V, kau det dog ikke aftales, al lejei'cn overtagerudlejerens pligt til udvendig vedligeholdelse. Det k:ita dog aftales, al lejeren ·sk_al ved.ligeholde den have, som indgår" i detlejede.
Er der ·mellem lejeren og udli.:je1'en aftalt en sådan andenvedligehoidelsesforoeling, ·skal lejeren i Jejepel'ioden foretage vcdligeho}dels� så ofte, at de pågældende indretninger altid eri god vedligeholdt $land. 
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FJ·uflytuingssyn mv" 
Udlejere, der på frailytningslidspllllktet udlejer mere end en 
behoelseslejlighed, er forpligtet W at a01olde fral1ytning�syn 
sammen med lejeren og udarbejde en fraflytningsrapport 
efter lejelovens § 98, stk. 3-5. 

[standsættelse ved fraflytning - indvendig. 
[-!ar udlejqen pligten til al foretage den indvendige vcdlige
l!olde]se af lejemålet, vil lejeren alene lamne blive mødt med 
krav om at male osv.; hvis lejeren har påført. lejemålet 
skader. LeJereiJ skal således ikke udbedre forringelse, som 
skyldes slid og ælde. 

Har lejeren ved aftalen overtaget den indvendige vedligehol
delsespligt, skal lejeren ved lejeforholdets ophør aflevere k
jem111et i samme stand 50m ved ovedeveringen. Det betyder, 
·;it lejeren inden fraflytning skal udføre de11 vedligeholdelse af
lofter, vægge, gulve osv., som burde have været udført i løbet
af kjeperio.dcn.

lstao.dsættclse ved fraflytning - udvendig.
Låse og nøgler og eventuelle andre genstande, som efter
a°ftalen er omfattet af Jejerens udvendige vedligeholdclscs
forp!igtelse, sk-;il ved lejeforholdets ophør afleveres i
samme stand som ved overleveringen med undtagelse af de.n
forring�lse, som skyldes a)mindei1gl slid og ælde, dog mider
forudsætning af, at genstandene hat været løbende vedligeholdt.

Det kan ikke aftales, at det leJede skal. afleveres i en bedre
stand, end det var ved indflytningen.

Bcboencpræscntation. 
Beboerrepræsentanterne kan på nogle områder indgå aftaler med 
udlejeren på de øvrige lejeres vegne, lierunder bl.a. affakr om 
ge1111emførel�e af fælles forbedflngcr i cjendo.n1men. End
videre gælder der i forbindelse. med varsli.□g af Jejeforh,øjeJser 
og varsling af fælles forbedrin!ler særlige regler for ejendom
me .nied beboerrepræsentation. 

Hu$ot·dcn. 

Det påhviler udl�jcren at sørge for, at der i det hele her:;ker 
orden i -�jendommen. Reglerne herfor kan være nedski"evel i 
en husotden. 

Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage 
en husord"en. Den er gæJ-dende, medmindi'e udlejeren har 
vægtige gruhde til 'at modsætte sig dette. 

Lejeren skal følge disse regler og andre rimelige påbud til 
sikring af god husorden og en fors,•arlig brug af det lejede. 

Øvrige oplysninger .oin det lejede. 
Her anføres oplysninger om det lejede fx praktiske o_pJysninger 
om forholdene i ()jcndommen m.v. 
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Her skal anføres alle aftalte fravigelser fra lejelovgivningen og 
lejckorifraktehs trykte bestemmelser. Sådanne aftaler vil kun
ne medføre, at lejeren opnilr færre rettigheder eller pålægges 
større forpligtelser end efter de a.lmindcligc bestemmelser i le
jelovgivningen. 

De aftalte særlige vilkår har forrang i forhold til lejeaftalens 
øvrige vilkår. 

Det angives i kontraktens § 11, om der gælder særlige vilkår 
for l�jefaslsættelse, der ska_l oplyses OI)l i lejekontrnkten, her
under f.x i forhold til privat byfornyelse og boligforbedring, 
a!kastberegningen, aftalt grøn. byfornyelse, regulering efter 
nettoprisindeks og fri lcjefastsæt\else. Oprems,;iugen er ikke 
udlømmendc. 

Er der ikke plads til de særlige vilkår under kontraktens § 11, 
f1yttes vilkårene om i eller forts,cttes i et tillæg til lejekontrak
ten. Det anbefales, at et tillæg til lcjekontmktc.nen underskri
ves særskilt. 

Øvtige oplysnillger om det lejede, der ik)ce har karakter af 
sæl'lige ,,i.ikår mellem par(crne, anføres u11c.iei; kontraktens § LO. 

Aftaie om digital kommunikation. 
Ønsker udlejeren qg lejeren at g.ive hiJiaudeD muligbed for at 
bruge fx e-mail til at udveksle digitale dokumenter, hvor der 
i lejelovgivningen slilles krav om skriftlighed, eller hvor der 
foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke J1en
sigtsrnicssigt lader sig gennemføre på andre n1åder cud skrift
ligt, skal dette artales mellem parterne. Er der ikke indgået 
en sådan aftale kan skriftligliedskrav i )cjclovgivningcn alene 
opfyldes ved at fremsende papirdokumenter. 

En sådan aftale kan angives i kontraktens§ 11. Der stilles ikke 
krav til indholdet af aftalen. Aflalen kan formuleres bredt eller 
afgrænses til bestemte meddelelser. Aftalen bør angive, hvil
ke mailadresser der kan anvendes. Visse oplysninger kan dog 
ikke være cimfattet af en sådan aftale, jf. lejelovens § 4, stk. 2. 
Afta)en kan til enhver tid opsiges uden varsel. 

Privat byfornyelse og aftalt boligforbedring. 
For lejemål, som er ombygget efter den tidl_igere gældende lov 
om privat byfornyelse, eller efter kapit� 5 i den tidligere gæl
dende lov om hyfornyelse

1 
og hvor lejeforhøjelse er beregnet 

efter sani.me love, skal del udtrykkeligt oplyses i lcjcaftale1i, at 
lejemålet er ombygget i henhold til lov om privat byfornyelse 
eller cftcJ kapitel 5 i den tidligere gældende lov om byfornyel
se. Af lejelovens § 4 a frerngåi·, hvilke oplysninger, der nænne
re skal anghies i kontrakten. 
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Afkast. 

Ønsker udk.jcrcn al opkrævt;. en leje, hvo.i; ;ilKastet beregnes 
efter § 9, stk. 1, i lov om midlerlidig regulcriug af boligfothol
dene, skal det fi·emgå af lejeaftalen. Af lejelovens § 4, �tk. 5, 
fremgår, hvilke- oplysniriger der nænuere skal augives i kon
Lraklen. 

Aftalt grnn byfornyelse. 
For lejemål, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt 
grøn byfornyel.se i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvik
ling af byer, og hvor lejeforhøjelse er beregnet efter lejelovens 
§ 58 a, skal det udtrykkcHgt oplyses i lejeaftalen, at lejemålet
er ombygget efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikJing
af byer.
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Hcguler.ing efter nettoprisindeks.
Por lejeaftaler, som er omfattet af udlejerens heslulnirig om 
regulering efle1- nellopdsindeks, jf. § 9 a i lov .oin midlertidig 
regulering af·boligforholdeuc, og som indgås, efter al udle
jeren luir truffet beslutning om en. s�dan regulering, skal det 
fremgå af iejeaflalen, al lejen reguleres efter nettoprisindeks.
Af lejelovens § 4, slk. 8, fremgår, hvilke oplysninger iler nær
mere skal !(ngiyes i konlraklen_. 

Fri lc,i cfastsættelse. 
Der henvises til afsnittet i vejledningens pkt. 3 herom. Af leje
lovens §§'53, stk. 3-5, fremgå!-, hvilke oplysninger der nærmere 
skal angives i kontrakten, 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

Ove rb I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ...................................................................... Solbjergvej 34. 4270 Høng 
Matr.nr ............................................................................................ 42b Solbjerg By, Solbjerg 
Grundareal...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . l 000 m 2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................ 017711 
Kommune: ........................................................................................... Kalundborg Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Enhedens samlede areal: ......................................................................................... 141 m 2 

Anvendelse: ....................................................................... Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 
Antal værelser: ............ .............................................................. ..................... ........... 4 
Antal samlet fast ejendomme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. .. ... .. .. . . . . . . . . . ...... l 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ...... ............................................................................... 5.909 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja. se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning...................................... . .................................. Ja 
Ejendoms- og grundværdi. .................................................................................. 960.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse .......................................................................................... Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen .............. , .................................................................. Ja, se bilag 
Huslejenævnssager ..................................................................................................... Nej 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

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

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold .................................................... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ...................................................... Nej 
Aktuel vandforsyning ............................................................... Privat, alment vandforsyningsanlæg 
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen ............................ Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ................................................................................... Ja 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder ......................................................................... Ja 

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 ........................................................................................................... Ja 
Klitfredningslinje ......................................................................................................... Nej 
Strandbeskyttelseslinje ................................................................................................. Nej 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 

Solbjergvej 34, 4270 Høng 
Ejendommens adresse: ...................................................................... Solbjergvej 34, 4270 Høng 

Matr.nr ............................... ............................................................. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Grundareal......................................................................................................... 1 000 m' 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 017711 

Kommune: ........................................................................................... Kalundborg Kommune 

Ejerforhold: ........................................................................... Priva tpersoner eller interessentskab 

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... 141 m' 

Anvendelse: ........................................................................ Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 

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

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

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr . 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Rapport-ID: dbf09dfc-4tt4-4e22-a849-360285153b15 
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• Vejforsyning
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Resume 

Bygninger 

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

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? ............................. Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? ...................... ............................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

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

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

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ............................. .............. 5.909 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................... 960.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

Arbejderbolig 

Nej 

Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

Statstilskud efter stormfald 

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

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

Planer 

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

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

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

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

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

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

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ...... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? ... ...................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen 
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet 
kogeanbefaling?................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

Jordforurening 

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

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

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

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

Natur, skov og landbrug 

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

Majaratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? .............................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

yderligere information. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

.. Ja 

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

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ................................................................... .. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?.... . ......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

Skovbyggelinjer 

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

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

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

Kirkebyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? ............. ...................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 20. maj 2020 

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

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

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ................................. 5.909 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. 
BEMÆRI<: Hvis wrderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, 
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 20. maj 2020 

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

Kommune ......... . . ...................................•••••.....•....••••••••..... Kalundborg Kommune 

Grundskyld ..... . . .................................................... 5.909,20 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......................... . .........................•.....•.••..................•............... 5.909,20 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Indefrysning af grundskyldsstigning 

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

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

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

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

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

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

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ................ , ........ 646,00 kr 

Indefrysningsbeløbet er opgjort pr .................................................................. 05-08-2020
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Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ...................... 960.000, 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 foNentelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen 
til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den 
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 
salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

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

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

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

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

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

Ejendomsværdi. ..................................................... ................................. 960.000 kr. 

Grundværdi ............................................................................................ 173.800 kr. 

Fradrag ......................................................................................................... O kr. 

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

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ...............•......•........... Vurderingsstyrelsen 
Telefonnummer ............................................ 7222 1616 
www adresse ............................................. https://www.vurdst.dk/ 

Forfalden gæld til kommunen 

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

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

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. 
NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 
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Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

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

fås ved kontakt til Sl<A T 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. 20. maj 2020 

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

Forfalden gæld i alt ...............................................•..................................... 250,00 kr 

Gælden er opgjort pr ...............................................••••••••••••••••• , ••••••••.••.... 05-08-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 05-08-2020 

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

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

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

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

Gældsposter vedrørende: Afsagnsrenter 

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

Gældsposter vedrørende: Bygningsgebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............... . ··········································o�

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

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

Gældsposter vedrørende: Lån ejendomsskat 

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

Gældsposter vedrørende: Erhvervsaffald 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ..................................................................... 0 kr 
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Gældsposter vedrørende: Hegnsyn 

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

Gældsposter vedrørende: Indefrysning 

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

Gældsposter vedrørende: Lejeloven § 45 og 46 

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

Gældsposter vedrørende: Miljøgebyr 

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

Gældsposter vedrørende: Renter, lån ejendomsskat 

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

Gældsposter vedrørende: Renovation 

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

Gældsposter vedrørende: Renovation, faktura 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

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

Gældsposter vedrørende: Renholdelse veje 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejer 

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

Gældsposter vedrørende: Tinglysningsgebyr 

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

Gældsposter vedrørende: Vandløbssikring 

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

Gældsposter vedrørende: Vejvedligeholdelse 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Zonestatus 

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

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 

sommerhusområder fremgår af planlovens§ 34. 

Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 20. maj 2020 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner 

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

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for 

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

Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for 

delområderne og som hovedregel angiver: 
- arealets overordnede anvendelse 

- bebyggelsesprocent 

- bebyggelsens største højde 
- og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 20. maj 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017-2028 

Planens navn .....................................................••••••••............ Kommuneplan 2017-2028 

Kommune ..............................................................•••............................. Kalundborg 

Dato for vedtagelse af plan .........................•••••••••••.••.................................. 20-12-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 07-03-2018 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 
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Kontaktoplysninger 

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

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplan: Rammer for lokalplanlægning 2017-2028 

Planens navn ......................................................... Rammer for lokalplanlægning 2017-2028 

Plannummer ....................... ...................................................................... H3.8L 14 

Kommuneplan id på den kommuneplan, rammen vedrører ......................................... 3790252 

Navn på plandistrikt ........................................................................... H3 Høng. Solbjerg 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 20-12-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan............................................... . .................. 07-03-2018 

Generel anvendelse............................................................... . .. Blandet bolig og erhverv 

Fremtidig planzone .................. ................................................................... Landzone 

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ....................................... . 40 % 

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

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

Mindst tilladte miljøklasse ........................................................................................ l 

Maksimalt tilladte miljøklasse .................................................................................... 3 

Notat om områdeanvendelsen .............................................................. Blandet bebyggelse 

Notat om bebyggelse .... Landbrugets avls- og driftsbygninger samt 
siloer kan opføres med en højde op til l 2.5 m. Såfremt siloen er en del af en større bygning og grundarealet 
ikke er over 20 m2, må siloen højst være op til 15 m. Nybyggeri og om- og tilbygning skal ved sin udfor 

Notat om miljø ..................................................................................... Miljøklasse l -3 

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

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse 

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

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

Bebyggelsesprocenten beregnes for ...................... ............................. Det enkelte jordstykke 

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse .................................................................... Tæt-lav boligbebyggelse 

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Andel af matrikel dækket af plan............... .. ....................................................... l 00 % 
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Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplan: Planstrategi for Kalundborg Kommune 2011 

Planens navn ...................................................... Planstrategi for Kalundborg Kommune 20 l l 

Kommune .......................................................... . .................... Kalundborg 

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

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

Dato tor vedtagelse af plan ...... .................................................................. 25-04-2012 

Dato tor ikrafttrædelse af plan .. ................ .. ............................................ 22-05-2012 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Kommuneplan: Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater 

Planens navn .............................................. Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater 

Kommune .............................................................................................. Kalundborg 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 29-06-2016 

Dato for ikrafttrædelse af plan .......................................................... ........... 12-07-2016 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Kommuneplan: Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 

Planens navn ........................................ Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 

Kommune .............................................................................................. Kalundborg 

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

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

Dato tor vedtagelse af plan ......................................................................... 29-0 l -2020 

Dato tor ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 24-02-2020 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 20. maj 2020 
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Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. l<ommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 20. maj 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 20. maj 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 afiøbsforhold på ejendommen. 

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

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

Spildevandsplan: S03 1 P - Ukloakeret 

Navn på område med kloakopland ..................................................................... S03_l P 

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. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ...................................................... 0 % 

Spildevandsplan: S03 1 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i 
hver sin ledning) 

Navn på område med kloakopland ....................................................................... S03_ l 

Eksisterende kloaktype for området. Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) 

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Administrativ myndighed .. .. Kommunen 

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 20. maj 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. 20. maj 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

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

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

Kontaktoplysninger 

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

Renseklasse 

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

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

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

Spildevandsplan: - SOP 

Renseklassekode ................................................. . ··································�p

Renseklasse ...... Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor 

Kode for område med renseklasseopland ....... ........................................................... 2.5 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

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

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
område. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om 
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede 
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt 
bortledes i et og samme rørsystem. 

Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af 
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. 
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dkibbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. A ktuelle afløbsforhold er indhentet d. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Kontaktoplysninger 

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

l<ontaktoplysninger - forklaring.............. . . . . . . . • • . . . . Kontakt egen kommune 

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? .............................. .. 
Privat, alment vandforsyningsanlæg 

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

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

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

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

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ................................... Ja 

Følsomme indvindingsområder udpeges inden for Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 
OSD. 
Der udpeges to typer af følsomme indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder 
(NFI) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). 

Oplysninger vedr. Grundvand - Følsomme indvindingsområder er indhentet d. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Områder på matriklen: 

Type af område ...................... .............................. Nitratfølsomme indvindingsområder (l stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

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

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: 
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· 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 beskyttet. 
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 beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende 
Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og 
vurdering af arealet. 

Oplysninger vedr. Beskyttede naturtyper er indhentet d. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Områder på matriklen: 

Naturtype ............................. .................................................................. Sø (l stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

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

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. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Fredede fortidsminder, bygge- og 
beskyttelseslinjer 

Kirkebyggelinjer 

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

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

Oplysninger vedr. Kirkebyggelinjer er indhentet d. 20. maj 2020 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? ........................................................ Ja 
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Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring ................ . . .. Kontakt egen kommune 
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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 (pd0 til elektronisk visning eller udskrift. 

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

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

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

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

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

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

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

fremgår af ejendomsdatarapporten. 

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

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

findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse

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

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

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

• Energimærke

• Kort over vejforsyning

• Jordforureningsattest

• Eftersynsrapport

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

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

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

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

ejendommen. 

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

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). 

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

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

i BBR. 

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

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

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

byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. 

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

typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i 

sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. 

fredede bygninger 
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle 

fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, 

som går ud over almindelig vedligeholdelse. 

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

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

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

byggeskader, der konstateres ved eftersynet. 

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

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

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

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

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

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

ejendomsskattebilletten. 

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

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

tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

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

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

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

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

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

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

ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt 

ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny 

vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for 

erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi". 

Forfalden gæld til kommunen 
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses 

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

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

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

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

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

huslejens størrelse. 

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

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

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

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

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

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. 

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

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

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

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

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

af arealer. 

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

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

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

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

ubebyggede arealer. 

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

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

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

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

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

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beskyttet natur 
Beskyt1et natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis ejendommen 
er beliggende indenfor et område med beskyt1et natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af 
arealerne på ejendommen. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale 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, al en ejendom med 
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

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

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

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

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

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

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

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 
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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 

Solbjerg By 

42b 

Region Sjælland 

Kalundborg Kommune 

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

nærheden af det søgte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

■ Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

■ Jordforurening. V2 

Fl Nuanceret 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening. V1 

� Påbud -Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

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

c0c 7 4df6-c528-4197-9a 14-8df3dcaf1297 
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Kontaktoplysninger 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Alleen 15, 4180 Sorø 

jordfo rure ni ng@regi onsjaella nd .dk 

www.reg i o nsja ella nd .dk/Mi ljo/jordfo ruren i ng 

Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside 

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

sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal 

når der er truffet en afgørelse for lokaliteten 

Kalundborg·Kommune ,
Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Højvangen 9 I 4470 Svebølle 

kalund borg@kalundborg.dk 

http ://www. ka lund borg.dk/Ti l_borge ren/Natur_ og_mi ljø/J ord. aspx 

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

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

Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. 

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

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

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

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

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

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

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 (V 1) 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. 

Da nmarks Miljøportal, Nyro psgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 

c0c7 4df6-c528-4 197-9a 14-8df3dcaf1297 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 42b, Solbjerg By, Solbjerg 

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

................ �-"!-�...... 
r�·-

... , ... ,.,

75 m. 

·\·�;:
\\
,, 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privaValmen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

\, 
......... ... ... ,,,. ... -rø" 

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

Sælger: 

Kenneth I. Nielsen 

Adresse 

So/bjergvej 34, Solbjerg 

Postnr. 

4270 

Dato 

29-09-2006 

HE nr. 

2072 

By 

Høng 

Udløbsdato 

29-03-2007 
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319-27289 
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Vigtige oplysninger om huseflersyn 

Tilstandsrapport for ejendommen 

Resume af huseftersyn - beboelsesdelen 

Registrering af bygningens tilstand (noter) 

Sælgers oplysninger om ejendommen 

Bygningskonstruktioner - oplysninger til 

ejerskifteforsikring 
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4 

5 

6 

8 

12 

Folder om huseftersyn 

Har du behov for yderligere information om 

huseflersynet og lilstandsrapporten, kan du 

besøge hjemmesiden www.hesyn.dk 

Du kan også få information om 

huseftersyn i Erhvervs- og Boligstyrelsens 

folder om huseflersyn. Hent folderen hos 

din lokale ejendomsformidler. 



� H useftersyn HE nr. 

2072 

Vigtige oplysninger om huseftersyn 

Inden du køber eller sælger ejendom, bør du vide noget om 

huseftersyn, tilstands rapport og ejerskifteforsikring. 

I det følgende får du en kort introduktion til disse emner. 

Du kan få meget mere at vide på hjemmesiden 

www.hesyn.dk. 

Huseftersyn 

Et huseftersyn er en professionel vurdering af, om 

bygninger på en ejendom er i ringere stand end tilsvarende 

bygninger af samme alder. 

Eftersynet bestilles af sælger og udføres af en 

bygningssagkyndig, der er beskikket af Økonomi- og 

Erhvervsministeriet. En bygningssagkyndig gennemgår hver 

enkelt del af en bygning for at afdække synlige skader og 

tegn på skader. 

Ved at præsentere køber for en tilstandsrapport og et tilbud 

om en ejerskifteforsikring - inden køber underskriver 

købsaftalen - fritages sælger for sit normale 20-årige ansvar 

for skjulte skader. 

Det er en forudsætning for sælgers ansvarsfritagelse: 

• at tilstandsrapporten er udarbejdet eller fornyet af den 

bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, 

hvor køberen modtager rapporten 

• at sælger tilbyder at finansiere halvdelen af præmien på 

den tilbudte ejerskifteforsikring, samt 

• at sælger sikrer sig, at køber er bekendt med ordningens 

retsvirkninger (bortfald af det 20-årige sælgeransvar). 

Det bemærkes, at sælger dog fortsat kan hæfte for: 

• forhold uden for en bygning (f.eks. forurenet jord} 

• ulovligheder 

• bevidst eller groft uagtsomt at have givet ukorrekte 

Gennemgang af huset 

Huseftersynet afdækker synlige skader, som nedsætter 

bygningernes funktion eller værdi nævneværdigt (f.eks. brud, 

lækage, revnedannelser eller ødelæggelser). Desuden 

afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der 

giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en 

egentlig skade. 

Gennemgangen er visuel. Dvs. at den bygningssagkyndige 

vurderer bygningernes tilstand ud fra det, han umiddelbart 

kan se (synlige bygningsdele). 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseflersyn 
Gregersensvej 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Tilstandsrapport 

Version 6.1 

Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske 

hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage 

destruktive indgreb i en bygning uden aftale med sælger. 

Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige 

ikke kan opdage, og som derfor ikke vil fremgå af 

tilstandsrapporten. De pågældende skader vil dog oftest 

være dækket af ejerskifteforsikringen. 

Tilstandsrapport 

En tilstandsrapport indeholder både den 

bygningssagkyndiges dokumentation af huseftersynet og 

sælgers oplysninger om bygningernes tilstand. 

Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, du som 

køber bør tillægge betydning ved din vurdering af 

bygningernes tilstand. 

Den bygningssagkyndige angiver skaderne ud fra 

karakterer, der afspejler, hvor alvorlig skaden er for den 

enkelte del af en bygning, jf. nærmere nedenfor. 

Du bør være opmærksom på, at karaktergivningen er en 

byggeteknisk vurdering. Den kan ikke tages som et udtryk 

for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade. 

Tilstandsrapporten omfatter ikke ... 

En tilstandsrapport er ingen garanti for, at bygningerne på 

en ejendom kun har de skader, der er omtalt. 

Da huseftersynet er en visuel gennemgang, kan der være 

skjulte skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. 

Desuden er følgende punkter ikke omfattet af 

huseftersynet og tilstandsrapporten: 

• el- og ws-installationernes funktion 

• æstetiske eller arkitektoniske forhold 

• sædvanligt slid og bygningernes normale 

vedligeholdstilstand 

• bagatelagtige forhold, som kan antages ikke at påvirke 

bygningernes brug eller værdi nævneværdigt 

• planløsningen og bygningernes indretning samt 

bygningernes placering på grunden 

• bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse 

overtrædelser af bygningslovgivningen 

• løsøre, såsom hårde hvidevarer 

• udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg 

• markiser og baldakiner 

• indretninger/installationer uden for bygningerne. 

Postboks 141 
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Tillæg til tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten kan være suppleret af tillæg. De kan 

indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af 

tilstandsrapporten, men de kan også indeholde 

oplysninger, som udbygger tilstandsrapportens 

oplysninger. Tillæggene er ikke omfattet af 

Huseftersynsordningen. 

En allonge er derimod en tilføjelse til/eller korrektion af 

oplysninger i tilstandsrapporten og er derfor omfattet af 

Huseftersynsordningen. 

Ejerskifteforsikring 

Når du køber hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring. En 

ejerskifteforsikring dækker købers risiko for skader ved 

bygningerne. Det anbefales derfor at tegne en 

ejerskifteforsikring. Sælger betaler halvdelen af 

forsikringspræmien. Selvom du fra sælger har fået et tilbud 

fra et forsikringsselskab, står det dig frit for at vælge et andet 

selskab. 

Tilstandsrapporten er grundlaget for en ejerskifteforsikring. 

En ejerskifteforsikring kan beskytte dig mod omkostninger 

til udbedring af skader, som du ikke kendte til på 

købstidspunktet. 

Ejerskifteforsikringen dækker således skader, som ikke 

fremgår af tilstandsrapporten. Har du ikke tegnet en 

ejerskifteforsikring, er du ikke dækket ind over for disse 

skader. Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som er 

opstået, efter du har overtaget huset. 

Dækningsomfang kan variere, men vil fremgå af 

forsikringstilbuddet og forsikringsbetingelserne. Der er i 

lovgivningen fastsat minimumskrav til omfanget af 

dækningen. 

Du kan læse mere om dækningen på ejerskifteforsikringen 

i Forsikringsoplysningens pjece "Værd at vide - før tegning 

af en ejerskifteforsikring", www.forsikringsoplysningen.dk. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Den bygningssagkyndige 

Tilstandsrapport 

Version 6.1 

Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller 

sælger. Det er hans opgave at give et objektivt billede af 

ejendommens umiddelbare tilstand. 

Som bygningssagkyndig skal man have en byggeteknisk 

grunduddannelse, en efteruddannelse i reglerne for 

bygningsgennemgang samt mindst fem års erfaring i at 

gennemgå og vurdere bygninger. 

Den bygningssagkyndiges ansvar 

Den bygningssagkyndige kan gøres ansvarlig for en 

mangelfuld gennemgang af bygningerne på ejendommen. 

Det gælder f.eks. en manglende registrering af synlige 

skader eller en åbenlys forkert beskrivelse af skaden i 

tilstandsrapporten. Til gengæld kan han ikke gøres 

ansvarlig for skjulte skader, der ikke var mulige at 

konstatere ved huseftersynet. 

Hvis du vil klage 

Er du utilfreds med forhold i din tilstandsrapport, kan du 

klage til Ankenævnet for Huseftersyn. Her behandler man 

klager fra både køber og sælger over tilstandsrapporter og 

tager stilling til den bygningssagkyndiges ansvar. Målet er 

en hurtigere afgørelse af tvister mellem parterne ved 

hushandler, så du slipper for lange retssager. 

Ankenævnet kan behandle klager fra både køber og sælger 

over tilstandsrapporter udfærdiget efter 1. januar 2000 af 

beskikkede bygningssagkyndige. Du kan klage, hvis synlige 

skader ikke er registreret i tilstandsrapporten, eller hvis de 

er beskrevet åbenlyst forkert. 

Du kan klage til ankenævnet på et særligt klageskema. Det 

kan du hente på ankenævnets hjemmeside, 

www.husanke.dk, eller få ved telefonisk henvendelse til 

ankenævnet. 

Når klageskemaet sendes til ankenævnet, skal du 

vedlægge relevante bilag, herunder tilstandsrapporten. Det 

koster 275,- kr. at klage, men beløbet tilbagebetales, hvis 

ankenævnet afviser at behandle sagen, eller hvis du får helt 

eller delvist medhold i din klage. 
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Til standsrapport 

Version 6.1 

Tilstandsrapport for ejendommen 

Vej: So/bjergvej 34, Solbjerg 

Sælger: 

Navn: Kenneth/. Nielsen 

Vej: So/bjergvej 34, Solbjerg 

Telefon: 

Følgende materiale forelå: 

BBR-ejermeddelse af: 30-08-2006

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: 
Andre bygningsoplysninger: 
Der forelå tegning fra ombygning. 

Bygningsbeskrivelse: 

Boligtype: Enfamilieshus 

Ejendommen: 

Mobiltlf.: E-mail:

Forsikringspolice: 

Typehus: 

Ejendommen besigtiget: 

Starttidspunkt: 13:00 

Postnr.: 4270 By: 

26-09-2006

Sluttidspunkt:

Høng 

Postnr.: 4270 By: Høng 

Energimærke: 

14:30 

Bygnr. Sygn. Anvendelse Opført år Etager ud over Bebygget areal Udnyttet Brutto etageareal 
kælder og m2 tagetage 

A Beboelse 

tagetage Total I Kælier m2 
1900 1 86 55 

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder 

BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, 

hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er 

ikke den bygningssagkyndiges ansvar. 

Bemærkninger 

1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? 

2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? 

Hulrum ved skunk er ikke besigtiget pga. manglende adgangsmulighed. 

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? 

Der er nye vinduer og der er ved besigtige/sen ikke konstateret punkterede ruder.

4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke

tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? 

5. Er der afvigelser i forhold til BBR? 

(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. 

Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling). 

Ja 

□ 

� 

� 

□ 

□ 

Bolig 
141 

Nej 

� 

□ 

□ 

� 

� 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseflersyn 
Gregersensvej 
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Resume af huseftersyn - for beboelsesdelen 

Bygningsdel/installation: Vurdering: IB 

1. Fundamenter/sokler 

2. Kældre/krybekældre/terrændæk X 

3. Yder- og indervægge 

4. Vinduer og døre 

5. Lofter/etageadskillelser X 

6. Gulvkonstruktion og gulve X 

7. Indvendige trapper 

8. Tagkonstruktion 

9. Bad/toilet og bryggers X 

10. WS-installationer X 

11. El-installationer X 

KO 

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

K1 

1 

2 

1 

1 

K2 

1 

K3 UN 

2 

2 

Tilstandsrapport 

Version 6.1 

Note 

X 

X 

X 

X 

X 

Bygningen fremstår nyrenoveret og i god stand med fejl og mangler i henhold til bygningsgennemgangen, der hovedsageligt skyldes 

den igangværende afslutning af renovering. 

Karakterer: 

Ingen bemærkninger 

Kosmetiske skader 

Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. 

Mindre alvorlige skader 

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. 

Alvorlige skader 

Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. 

Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. 

Kritiske skader 

Beskriver skader, som vil medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. 

Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. 

Bør undersøges nærmere 

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. 

Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. 

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. 

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Til standsrapport 

Version 6.1 

Registrering af bygningens tilstand 

Bygn.: 

A Beboelse 

1. Fundamenter/sokler

1.5 Andet:

2. Kældre/krybekældre/terrændæk 

2. Ingen bemærkninger 

3. Yder- og indervægge 

3.1 Facader/gavle 

3.6 Indvendig vægge 

4. Vinduer og døre

4.3 Fuger

4.4 Sålbænke 

5. Lofter/etageadskillelser 

5. Ingen bemærkninger 

6. Gulvkonstruktion og gulve

6. Ingen bemærkninger 

7. Indvendige trapper 

7 .2 Konstruktion 

8. Tagkonstruktion 

8.1 Tagbelægning/rygning 

8.3 Skotrender/inddækninger 

8.6 Tagrender/tagnedløb 

9. Bad/toilet og bryggers 

9. Ingen bemærkninger 

10. VVS-installationer 

10. Ingen bemærkninger 

11. El-installationer 

11. Ingen bemærkninger 

Karakter: Registrering og note: 

K1 

K1 

K1 

K3 

K3 

K1 

K1 

Enkelte ældre revner i sokkelpuds. 

Note: Forholdet vurderes af ringe betydning. 

Enkelte fine revner i pudset flade. 

Note: Facaden fremstår nyfiltset. Der må påregnes fortsat let bevægelse 

og behov for vedligeholdelse. 

Der mangler flere steder let færdiggørelse efter renovering. 

Note: Diverse lister og beslag samt montering af el. 

Der mangler fugning af gavlvinduer samt kvistvindue. 

Note: Risiko for vandindtrængen. 

Sålbænk i gavlvindue mod øst er ikke korrekt udført. 

Note: Risiko for fugtopsugning. 

Der bør monteres håndliste. 

Note: Særligt påkrævet pga. let varierende trinhøjde. 

Enkelte tagsten bør rettes. 

Note: Bl.a. ved lille ovenlys mod syd samt enkelte steder hvor false ikke 

slutter tæt. 
K2 To rygningssten på karnap mangler. 

K3 

K3 

Note: Bør udføres for at undgå beskadigelse af undertag. 

Utilstrækkelig inddækning ved karnap samt ved skorsten. 

Note: Der bør udføres inddækning i zink eller lignende. 

Manglende endebund på tagrende. 

Note: Risiko for opfugtning af underliggende murværk og sokkel. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretarialet for Huseftersyn 
Gregersensvej 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Tilstands rapport 

Version 6.1 

Bygn.: Karakter: Registrering og note: 

Karakterer: 

1B: Ingen bemærkninger 

KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 

K2: Alvorlige skader 

K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre 

bygningsdele 

UN: Bør undersøges nærmere 

(Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, 

omfang og konsekvenser altid afklares) 

En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner. 

Beskikket bygningssagkyndig: 

Navn: Carsten Dam Madsen 

Vej: Energi- & Ingeniørgruppen AIS, Drejergangen 1 C 

Telefon: 70208686 Mobiltlf.: 

Email: adm@eig.dk 

Tilstandsrapporten er udarbejdet i samarbejde med 

• Ejendomsformidler: 

• Forsikringsselskab: 

• Bestiller: 

Willis 

Forsikringsselskab 

Rapportdato: 29-09-2006 

(underskrift) 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 

Postnr.: 2690 By: 

Telefax: 70209494 

Postboks 141 
DK-2630 Taastrup 

Karlslunde 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Sælgers oplysninger om ejendommen 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. 

Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den 

beskikkede bygningssagkyndige ved besvarelserne. 

Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til 

forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse 

af spørgsmålene gives udfra kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at være en garanti. Der kan være fagudtryk, 

så det anbefales at gennemgå dette skema med den beskikkede bygningssagkyndige. 

Bemærk, at de efterspurgte oplysninger er generelle. Skemaet skal dække alle typer boliger, så der kan være spørgsmål, 

som ikke er relevante for netop din ejendom. 

Er du i tvivl om de tekniske ords betydning, kan du besøge www.hesyn.dk, hvor der er en ordforklaring over de mest 

0. Generelle oplysninger 
0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 

3 år. 

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl 

og mangler ved ejendommen? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 

0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 

0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 

0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller med byg? 

Hvis ja, hvilke dele af bygningerne? 

0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? 

Hvis ja, hvor? 

0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? 

Hvis ja, hvor? 

1. Fundamenter/sokler 

1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? 

Hvis ja, hvor? 

1.2 Er huset efterfunderet? 

Hvis ja, hvornår? 

1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? 

Hvis ja, hvor? 

1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? 

Hvis ja, hvor? 

Hovedtrappe. 

2. Kælder/krybekælder/ventileret hulrum 

2.1 Er der kælder? 

2.2 Er der krybekælder/ventileret hulrum? 

2.3 Er der adgang til krybekælder? 

Ja 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

� 

□ 

□ 

□ 

Til standsrapport 

Version 6.1 

Nej Ved 

ikke 

� □

� □

� □

� □

� □

� □

� □

� □

� □

□ □ 

� □

� □

� □

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseflersyn 
Gregersensvej 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5. 

5.1 

6. 

6.1 

6.2 

7. 

Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum? 

Hvis ja, hvilke? 

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke 
gulvafløb)? 
Hvis ja, hvor og hvornår? 

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede 
hulrum? 
Hvis ja, hvor? 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

Er der kloakpumpe? 

Er der dræn langs husets fundament? 

Er der grundvandspumpe? 

Yder- og indervægge/skillevægge 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

Er der revner, som er dækket af møbler? 

Hvis ja, hvor? 

Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? 

Hvis ja, hvor? 

Vinduer og døre 

Er der punkterede termoruder (dugruder)? 

Hvis ja, hvor? 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

Fungerer alle vinduer? 

Hvis nej, hvilke gør ikke? 

Fungerer alle døre? 

Hvis nej, hvilke gør ikke? 

Lofter/etageadskillelser 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

Gulve 

Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, 
fugtskader m.m.)? 
Hvis ja, hvor? 

Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

Indvendige trapper 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 

Postboks 141 
DK-2630 Taastrup 

Tilstandsrapport 

Version 6.1 

Ja Nej Ved 
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� Huseftersyn HE nr. Lb. nr. 

2072 H-06-02072-0390 

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 

7.1 Har der været skader ved trapper? 

Hvis ja, hvilke? 

8. Tage 

8.1 Har taget været utæt? 

Hvis ja, hvor? 

8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? 

Hvis ja, hvilke? 

8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? 

Hvis ja, hvilke? 

Gammel løbesod, men det er blevet pudset om og forseglet. 

8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? 

Hvis ja, hvor? 

8.5 Er der adgang til skunkrum? 

Hvis nej, hvilke er der ikke adgang til? 

Skunk mod gaden. 

8.6 Er der adgang til tagrum? 

Hvis ja, hvor? 

8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 

Hvis ja, hvor? 

9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 

9.1 Er der problemer med afløb? 

Hvis ja, hvilke? 

10. WS-installationer 

10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt? 

Hvis ja, hvor ofte? 

10.2 Er dele af WS-installationerne udført af personer uden autorisation? 

Hvis ja, hvilke? 

10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 

Hvis ja, hvor? 

11. El-installationer 

11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? 

Hvis ja, hvilke? 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 

Postboks 141 
DK-2630 Taastrup 

Tilstandsrapport 

Version 6.1 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: 

Andet: 

Huset er gennemrenoveret. Alt på nær spær og ydervægge er nyt. 

21-09-2006 

Dato 

Kenneth I. Nielsen 

Underskrift - ejer/sælger 

Sælger var tilstede □

� Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet 

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af: 

Erhvervs- og Byggestyrelsen Sekretariatet for Huseftersyn 
Gregersensvej 

Postboks 141 
DK-2630 Taastrup 
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� Huseftersyn HE nr. 

2072 

Lb. nr. 

H-06-02072-0390 

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 

Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringselskabernes udarbejdelse af tilbud om 

ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktions

udformning. 

1. Fundamenter/sokler 

Beton 

2. Kældre/krybekældre/terrændæk 

Terrændæk 

Støbt i beton

3. Yder- og indervægge

Hulmur 

Formur - Murværk med puds 

Bagmur - Tegl/kalksandsten 

lnder-/skillevægge - Murværk 

lnder-/skillevægge - Let pladekonstruktion 

4. Vinduer og døre

Træ

5. Lofter/etageadskillelser 

6. Gulvkonstruktion og gulve

Gulv på strøer eller bjælker 

Trægulv på beton

Klinkegulv på beton

7. Indvendige trapper 

8. Tagkonstruktion 

Sadeltag 

Hanebåndspær

Taghældning - >35 grader 

Tagbelægning - Betonsten 

Skorsten - Muret 

9. Bad/toilet og bryggers 

Vægkonstruktioner, uorganisk 

Gulvkonstruktioner, uorganisk 

10. VVS-installationer

Olie/centralvarme

Gulwarme; Type:

Andet; Type:

11. El-installationer 

Kommentar

Bygn.: 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Uddybende oplysninger: 

Vandbaseret. 

Brændeovn. 

HPFl-relæ. 

Til standsrapport 

Version 6.1 
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I
■ Kalundborg Kommune 

Økonomistaben - BBR og Ejd.skat 

Afsender 
Kalundborg Kommune , Økonomis/aben - BBR og Ejd.skal 
Holbækvej 1418, 4400 Kalundborg 

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

Kommune nr.: 

326 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

17711 20-05-2020 

2480747 

Ejendommens beliggenhed: 

Solbjergvej 34 (Vejkode: 1598), 4270 Høng 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt Ul kommunen via e-mailadressen okonomi@kaluodboeg dk eller telefonnr 59 53 44 40 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Solbjergvej 34 (vejkode: 1598), Solbjerg, 4270 Høng 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Matrikel nr. Ejerlav 

42b SOLBJERG BY, SOLBJERG 

Ejendom 

BFE-nr.: 2480747 

Ejerforhold: 10 

Oplysninger om tekniske anlæg 

Anlægsnr.: 1 
Adresse: Solbjergvej 34 (vejkode: 1598), Solbjerg, 4270 Høng 

Beliggende på matrikel 42b 

Beliggenhed (kvalitet): Usikker 

Slanger til jordvarme 

Etableringsår: 2003 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Solbjergvej 34 (vejkode: 1598), Solbjerg, 4270 Høng 

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: 42b 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Til-/ombygningsår: 2006 

Antal boliger med køkken: 1 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) 

Tagdækningsmateriale: Cementsten 

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

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 

Heraf affaldsrum i terrænniveau 

Heraf indbygget garage 

86 Samlet bygningsareal 

0 Heraf udvendig efterisolering 

0 Samlet kælderareal 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Solbjergvej 34 (Vejkode: 1598),4270 Høng 

Kommunalt ejendoms nr.: 17711 

Driftstatus: I drift 

Landsejerlavsnavn: SOLBJERG BY, SOLBJERG 

Opførelsesår: 1900 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

m2 

Kommunenr.: 
0326 

86 

0 

0 

Arealanvendelse 

Samlet boligareal 

Heraf beboelse i kælder 

Samlet erhvervsareal 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
17711 20-05-2020 

m2 

141 

Side: 
1 / 4 

0 

0 



Heraf indbygget carport 0 Heraf kælderareal < 1.25m 

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 

Overdækning (ikke del af bebygget 

areal) 

0 Heraf udnyttet tagetage 

O Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Varmepumpe 

Opvarmningsmiddel: Elektricitet 

Bemærkninger for bygning 

SEPARERING AF KLOAK TIL OFF. KLOAK 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Solbjergvej 34 (vejkode: 1598), Solbjerg, 4270 Høng 

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) 

Samlet areal: 141 m2 

Erhverv: 

Beboelse: 

Andet areal: 

Fællesareal: 

Åben overdækning: 

Luk. overdækn./udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Antal værelser: 4 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) 

Energioplysninger 

Energiforsyning: 400 V el fra værk 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Solbjergvej 34 (Vejkode: 1598),4270 Høng 

O m2 

141 m2 

0 m2 

0 m2 

O m2 

0 m2 

0 m2 

O m2 

0 Samlet adgangsareal i bygningen 

55 Areal, der hverken benyttes til bolig 

55 eller erhverv 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

Samlet areal af åbne overdækninger 

på bygningen 

Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) 

Kommunenr.: 
0326 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
17711 20-05-2020 

Side: 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NV Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. 

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Solbjergvej 34 (Vejkode: 1598),4270 Høng 

Kommunenr.: 
0326 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
17711 20-05-2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Solbjergvej 34 (Vejkode: 1598),4270 Høng 

Kommunenr.: 
03 26 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
17711 20-05-2020 
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Din pligt som ejer 

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

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du 
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er del 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 

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

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

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

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

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

Fritids formål 
Sommerhus. 
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 
fra sommerhus. 
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. 
Kolonihavehus. 
Anden bygning til fritidsformål. 

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 

Garage til et eller to køretøjer. 
, Carport. 
, Udhus. 

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

Køkken, toilet og afløb 

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

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

Materialer 

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

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

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

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme. 
Centralvarme fra eget anlæg et
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brændeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fynngsenhe-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 offenUigt spildevandsanlæg. 
Afløb til fælles privat 
spildevandsanlæg. 
Afløb til samletank. 
Afløb til samletank for toiletvand og 
mekanisk rensning af øvrigt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse). 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse). 
Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandløb. 
Mekanisk og biologisk rensning. 
Udledning direkte uden rensning til 
vandløb, søer eller havet. 
Andet. 

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

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

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

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

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

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

Andet 

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

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

Vandforsyning 
Alment vandforsyningsanlæg 
(tidligere offentligt). 
Privat, alment 
vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 
Brønd. 
Ikke alment 
vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 10 ejendomme). 
ingen vandforsyning. 
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III 
BORGERSERVICE 
Mandag-Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

Åbningstid 
10.00-14.00 
10.00-17.00 
10.00-12.00 

Telefontid 
08.30-15.00 
08.30-17.00 
08.30-13.00 

Telefon ejendomsskat direkte 5953 4440 
--------------------------� E-Mail: okonomi@kalundborg.dk 
Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Solbjergvej 34 (4270) 

Matrikelbetegnelse: 

SOLBJERG BY, SOLBJERG 42b 

Ejendomsværdi 

960. 000

Fradrag i grundværdi for forbedringer 

Grundværdi 

173.800 

Hjemmeside www.kalundborg.dk 
SE yderliqere på BAGSIDEN 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

03/02-2020 29189595 
Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurderingsår: 

1000 2018 (01/10-2018) 

Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

183.900 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 
Specifikation 

KOMMUNE 

Grundskyld 
promille af grundlag 

34,000 173800 01/01-31/12 

Indefrosset grundskyld 

Rottebekæmpelse 
Dagrenovation, husholdning 2020 
Grundgebyr 
Ordninger for genanvendelse 
370 1 to rum, 32 Tømn. 

1 

1 

1 

**************************************** 

Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalings
service modtager du indbetalingskort 
til hhv 1. og 2. rate ca. 14 dage før 
sidste rettidig indbetalingsdato 
**************************************** 

Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

Rate 

01 
02 

Forfaldsdato 

01/03-2020 
01/09-2020 

Sidste rettidige indb.dag 

05/03-2020 
07/09-2020 

IALT 

Ratebeløb 

4275,80 
4275,80 

Beløb 

5909,20 

-258,40

124,80 

162,00 
1741,00 

873,00 

8551,60 

Fakturadato 

01/03-2020 
01/09-2020 

Side 01 af 01 

Heraf moms 

32,40 
348,20 
174,60 

555,20 

Moms beløb 

277,60 
277,60 

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige 

indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest

gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 



GIROKORT udsendes særskilt 

1. rate 1 /1 - 30/6
2. rate 1/7 - 31/12

udsendes i sidste del af februar i E-boks 
udsendes i sidste del af august i E-boks 

Vi sender girokort til den ejer, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet ved flere ejere har de 
øvrige ejere modtaget en kopi af ejendomsskattebilletten 

Det anbefales, at betaling tilmeldes betalingsservice 

EJENDOMSVÆRDI og GRUNDVÆRDI og FRADRAG FOR FORBEDRINGER 
Spørgsmål besvares af SKAT, Telefon direkte 72 22 28 26 se mere på www.skat.dk 

GRUNDSKYLD: 
Beregningsgrundlaget (Grundværdi minus fradrag for forbedringer) kan højst stige med 7% i forhold til året før. 
Spørgsmål besvares af Ejendomsskattekontoret Telefon 59 53 44 40. Mail: okonomi@kalundborg.dk 

DÆKNINGSAFGIFT FOR ERHVERV: 
Ophørt pr 01-01-2017. 

SKORSTENSFEJNING: yderligere information se www.skorstensfejerlauget.dk 
Afmelding, tilmelding og tilbagebetaling sker ved henvendelse til skorstensfejermesteren i dit område -
sogneopdelt således: 

Bakkendrup, Gørlev, Jorløse, Kalundborg, Ll. Fuglede, Raklev, Rørby, Røsnæs, St. Fuglede, Svallerup, 
Tømmerup, Ubby, Værslev, Årby 

· Jens Jørgen Kjærulff, Telefon 40 88 10 36, Mail: kalundborg@skorstensfejeren.dk

Avnsø, Bjergsted, Bregninge, Føllenslev, Sejerø, Særslev, Viskinge 
· Jimmie Larsen, Telefon 29 46 66 44, Mail: jimmie@skorstensfejeren.dk

Buerup, Drøsselbjerg, Finderup, Gierslev, Hallenslev, Kr. Helsinge, Reerslev, Solbjerg, Sæby, Ørslev 
· PeterVraast-Thomsen, Telefon 40 28 12 78, Mail: vraast-thomsen@skorstensfejeren.dk

Bidragsoplysninger leveres af skorstensfejermesteren. 

BIDRAG TIL PUMPE- OG DIGELAG: 
Beregnes ud fra antallet af parter knyttet til matrikler der ligger inden for Pumpe- og digelagenes afgrænsninger. 
Spørgsmål besvares på telefon 59 53 49 55 og mail dto@kalundborg.dk 

BETALING, MORARENTER, RYKKERGEBYR RETSAFGIFT, UNDERRETNINGSGEBYR OG RESTANCE: 
Rykkergebyr påløber ved udsendelse af rykker og morarenter påløber ved overskridelse af sidste rettidige 
betalingsdag og forrentes pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Retsafgift påløber når underretning om 
udlægsforretning modtages. Underretningsgebyr påløber ved udsendelse af underretning. 
Henvendelse skal ske til Opkrævningskontoret, Telefon 59 53 44 20. Mail: okonomi@kalundborg.dk 

ROTTEBEKÆMPELSE: 
Beregnes på grundlag af ejendomsværdien og opkræves på alle ejendomme. 
Der er kommet ny lovgivning på området, som foreskriver en øget indsats i forbindelse med forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter. Herudover er der sket en stigning i forekomsten af rotter, hvilket medfører en stigning i 
udgifterne til bekæmpelse. Anmeldelse af rotter skal ske på www.kalundborg.dk - Betjen dig selv - Byg og Bolig -
Anmeld rotter eller på www.Borger.dk. 

DAGRENOVATION og GENBRUG: 
Regulativ, takstblad, information om tømningsdag og generelle oplysninger om affald og genbrug, kan fås på 
vores hjemmeside www.kalundborg.dk - Borger - Affald og genbrug. Du opfordres til at gøre brug af vores 
selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden under Betjen dig selv - Affald og genbrug. 
Team Ejendom og Affald kan også kontaktes via Mail: affald@kalundborg.dk 

DATABESKYTTELSE 
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelseslovgivningen. Kommunens databeskyttelsesrådgiver er Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
Tlf. 72 37 30 02. E-mail: https://dpo.bechbruun.com/kalundborg. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om 
databeskyttelsesrådgiverens rolle. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan 
kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet 

KMD OGCG3262 13. udg. 12. 2019 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag 
Bilag dannet 20/5 2020 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

Solbjergvej 34, 4270 Høng 
Ejendommens adresse: ....................................................................... Solbjergvej 34, 4270 Høng 

Matr.nr ............................................................................................ .42b Solbjerg By, Solbjerg 

Grundareal. .............................................. ................. . 

Ejendomsnummer: ...................................................... . 

.. 1000 m' 

.. ..... 017711 

l<ommune: .................................................................. ........................ Kalundborg Kommune 

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

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... 141 m' 

Anvendelse: ........................................................................ Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 

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

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 42b Solbjerg By, Solbjerg 

Rapport-ID: dbf09dfc-4ff4-4e22-a849-360285153b15 



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Solbjergvej 34 

4270 Høng 

Bilag dannet 20/5 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 på.løbe 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. er indhentet d. 

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

Forfalden gæld i alt ..................................................................................... 250,00 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 05-08-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ 05-08-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

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

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

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

Forfaldsdato .......................................................................................... 20-03-20 l 9 

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

Solbjergvej 34 

4270 Høng 

Bilag dannet 20/5 2020 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 

oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, 

renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på 

den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten 

fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 

I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 

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

Fra: 

Sendt: 

Tina Laila Vraast-Thomsen <Tina.Vraast-Thomsen@kalundborg.dk> 
20. maj 2020 1 5:30

Til: Maria Nilsson
Emne: 

Vedhæftede filer: 

SV: Tvangsauktion over Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 15082

signaturbevis.txt

Til Maria Nilsson 

1. rate ejendomsskat 2020 er betalt. Næste gang, der skal betales ejendomsskat er pr. 01.09.2020. Der er derfor ikke

restance vedr. ejendomsskat pr. 05.08.2020.

Der skyldes gebyr på 250,00 kr. vedr. faktura for renovation.

Med venlig hilsen 

Tina Vraast-Thomsen 

Ejendomsskat 

Direkte: 59 53 44 48 

Email: tina.vraast

thomsen@kalundborg.dk 

Økonomi 

Holbækvej 141B 

4400 Kalundborg 

www.kalundborg.dk 

Hjælp til med at passe på miljøet - print ikke denne e-mail. 

Fra: Økonomi Løn Indkøb 

Sendt: 20. maj 2020 14:21 

Til: Tina Laila Vraast-Thomsen 

Emne: VS: Tvangsauktion over Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 15082 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 

Sendt: 20. maj 2020 14:16 

Til: 'Gældsstyrelsen - Tvangssalgfortrin' <tvangssalgfortrin@gaeldst.dk>; Økonomi Løn Indkøb 

<Okonomi@kalundborg.dk> 

Emne: Tvangsauktion over Sol bjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 15082 

KALUNDB.OR,G 
KOMMUNE 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 5. august 2020, kl. 09:00 

ved Retten i Holbæk. 

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

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistnt 

BuusMark Advokatfirma 1/5 

Sankt Ols Gade 4-6 

DK-4000 Roskilde 

CVR: 37921599 

Direkte: 46 30 20 36 

Du kan læse mere om BuusMark på www.buusmark.dk 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 

modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 

kopi heraf. 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej Maria, 

Vedr. Solbjergvej 34, 4270 Høng 

Sabine Brastrup Mogensen <Sabine.Mogensen@gaeldst.dk> 

8. juni 2020 08:30

Maria Nilsson

Jeres sags nr. 15082

Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen gæld 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 

Sabine Brastrup Mogensen 

Overassistent 

MID CPR 1 

+45 72 37 14 90

Sabine.Mogensen@gaeldst.dk

<so7 GÆLDS
11'."TifC":EL E i,j 

Gældsstyrelsen 

Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart 

www.gaeldst.dk 

Sådan behandler vi persondata 

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 20. maj 2020 14:10 

Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin; 'okonomi@kalundborg.dk' 

Emne: Tvangsauktion over Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 15082 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 5. august 2020, kl. 09:00 

ved Retten i Holbæk. 

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

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

TJM <tjm@tryg.dk> 
26. maj 2020 14:57
Maria Nilsson
RE: SV: SV: SV: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457
sig natu rbevis.txt

Jeg har noteret beløbet, og hører fra dig, når du ved mere. 

Venlig hilsen 
Lone Ibæk 

Økonomi 
Telefon: 44 20 28 48 

ml Forsikring

CS1:æ::>Forsikring I Ramsingsvej 28 A I 2500 Valby I Besøg os på tjm-forsikring.dk 

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

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

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 25. maj 2020 09:38 
Til: TJM <tjm@tryg.dk> 
Emne: SV: SV: SV: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Så kan jeg desværre ikke medtaget hele beløbet for Jeres restancer, idet de ikke er fortrinsberettiget. 

Jeg kan medtage kr. 3.898,76, som fremkommer således: 

01.01.2019- 01.07.2019 kr. 1259,62 

01.07.2019- 01.01.2020 kr. 1159,62 

01.01.2020 - 01.07.2020 kr. 1282,87 

01.07.2020- 01.08.2020 kr. 196,65 

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 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 
modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 
kopi heraf. 



Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 

Fra: TJM [mailto:tjm@tryg.dk] 
Sendt: 25. maj 2020 09:35 
Til: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Emne: RE: SV: SV: Police nr. 705-222155 - Sol bjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Hej Maria 

Det skyldige beløb har ikke været fremlagt i fogedretten. Huset er været på tvang før, men er åbenbart ikke blevet til 
noget. 

Venlig hilsen 
Lone Ibæk 

Økonomi 
Telefon: 44 20 28 48 

III Forsikrin• 

C!læ::>Forsikring I Ramsingsvej 28 A I 2500 Valby I Besøg os på tim-forsikrinq.dk 

Denne mall kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er rette modtager, skal du venligst informere afsenderen og slette mallen. 
På tjm-forsikring.dk/personoplysninger, kan du se hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 20. maj 2020 16:05 
Til: TJM <tjm@tryg.dk> 
Emne: SV: SV: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Hej Lone, 

Tak for opgørelse. 

I har samlet anmeldt krav omkring brandforsikringsrestance med kr. 10.651,98. 

Beløbet omfatter brandforsikring for perioden 1.4.2016 - 1.8.2020. 

Tinglysningsloven§ 4, stk. 1. hjemler fortrinsret for brandforsikringsbidrag. Ifølge Lov om finansiel virksomhed nr. 90 
af 3.2.2005 § 60, stk. 3, er fortrinsretten forældet 1 år regnet fra forfaldstidspunktet. 

Forældelsesfristen afbrydes ved foretagelse af udlæg, som uden ugrundet ophold skal tinglyses. 

Jeg skal høre, om de skyldige perioder har været fremlagt i fogedretten og grunden til, at der ikke har været 
foretaget udlæg og tinglyst på ejendommen. 

Jeg ser frem til at høre fra jer. 

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 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 
modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 
kopi heraf. 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 

Fra: TJM fmailto:tjm@tryg.dk] 
Sendt: 20. maj 2020 16:03 
Til: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Emne: RE: SV: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Hej Maria 

Opgørelsen ser således ud: 

01.04.2016 - 01.07.2016 

01.07.2016 - 01.012017 
01.01.2017 - 01.07.2017 

01.07.2017 - 01.01.2018 
Rykkergebyrer 
01.01.2018 - 01.07.2018 

01.07.2018 - 01.01.2019 
Rykkergebyrer 

01.01.2019 - 01.07.2019 
01.07.2019- 01.01.2020 

01.01.2020 - 01.07.2020 

01.07.2020 - 01.08.2020 

Venlig hilsen 
Lone Ibæk 

Økonomi 
Telefon: 44 20 28 48 

m Forsikrine 

kr. 568,50 
kr. 1137,00 
kr. 1157,50 
kr. 1157,50 
kr. 200,00 

kr. 1196,36 

kr. 1136,36 
kr. 200,00 

kr. 1259,62 
kr. 1159,62 
kr. 1282,87 

kr. 196,65 

c::æ15:>Forsikring I Ramsingsvej 28 AI 2500 Valby I Besøg os på tjm-forsikrinq.dk 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er rette modtager, skal du venligst informere afsenderen og slette mailen. 
P� tjm-forsikring .dk/personoplysninger, kan du se hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 20. maj 2020 15:35 
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Til: TJM <tjm@tryg.dk> 
Emne: SV: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Hej Lone, 

Vil du sende en opgørelse over det skyldige beløb? 

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 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 
modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 
kopi heraf. 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 

Fra: TJM [mailto:tjm@tryg.dk] 
Sendt: 20. maj 2020 15:28 
Til: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Emne: RE: Police nr. 705-222155 - Solbjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

Vedr. ejendommen Solbjergvej 34, 4270 

Der skyldes 10.651,98 kr. på ejendommen for bygningsbrand. Forsikringen har aldrig været betalt siden indtegning 
01.04.2016. 

Venlig hilsen 

Lone Ibæk 

Økonomi 
Telefon: 44 20 28 48 

m Forsikrin� 

c:æ1æ:>Forsikring I Ramsingsvej 28 A I 2500 Valby I Besøg os på tjm-forsikrinq.dk 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er rette modtager, skal du venligst informere afsenderen og slette mailen. 
På tjm-forsikring.dk/personoplysninger, kan du se hvordan vi behandler personoplysninger. 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 20. maj 2020 14:06 
Til: TJM <tjm@tryg.dk> 
Emne: Police nr. 705-222155 - Sol bjergvej 34, 4270 Høng - sags nr. 13457 

4 



Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 5. august 2020 kl. 09:00 

ved Retten i Holbæk. 

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

ejendommen pr. ovennævnte dato og fremsende hertil snarest. 

Sammen med en opgørelse over det skyldige beløb. 

Såfremt der ikke er skyldige brandforsikringsrestancer bedes I endvidere oplyse dette med oplysning om 

brandforsikringspolice nr. 

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 

Denne e-mail kan have fortroligt indhold, og vi beder derfor om, at den behandles fortroligt. Er du ikke rette 

modtager, beder vi dig venligst kontakte os og herefter slette mailen med eventuelle vedhæftninger uden at tage 

kopi heraf. 

Læs mere omkring vores håndtering af persondata og dine rettigheder på www.buusmark.dk/gdpr 
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Cl JYSKE REALKREDIT

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4 

4000 Roskilde 

Auktionsopgørelse 

Ejendomsoplysninger 

Matrikelbetegnelse samlet 42B Solbjerg By, Solbjerg 

Beliggenhed Solbjergvej 34, 4270 Høng 

Ejendommens art 

Hovedanvendelse 

Auktionsdato 

Antal lån i ejendommen 

Parcelhus 

Helårsbolig 

05.08.2020 

1 

Samlet tilgodehavende 

Lån nr. 0036-002-962 

Gebyrer 

Hovedstol 

1.196.000,00 kr. 

Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) 

Specifikation af pantsikrede gebyrer 

Erindringsskrivelse 14.10.2019 

Inkassodato 05.11.2019 

Erindringsskrivelse 

Erindringsskrivelse 

Erindringsskrivelse 

Gebyrer i alt 

12.07.2019 

15.01.2020 

17.04.2020 

Gebyr 

Gebyr 

Gebyr 

Gebyr 

Gebyr 

Fordring 

1.184.171,09 kr. 

500,00 kr. 

1.184.671,09 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

100,00 kr. 

500,00 kr. 

Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt. 

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

Venlig hilsen 

Jyske Realkredit 

25.05.2020 - Ejd.ar.: 601-318-5783 - Side 1 

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf 89 89 89 89 - online@jyskebank.dk 

Jyske Realkredit NS - CVR-nr. 13409838 

1.184.671,09 kr. 



(l JYSKE REALKREDIT

Specifikation 

Lånta er 

Casper Thane 

Veddevej 46 

4295 Stenlille 

Auktionsdato 05.08.2020 

*Rentetilpasningslån nr. 0036-002-962 (Inkonvertibelt)

Obl.rente % pa 

Fondskode 

Obl.rente % pa 

Fondskode 

Obl.rente % pa 

Fondskode 

Lånerente % pa 1

Restløbetid år 

Hovedstol 

Ny restgæld 

Ny obl. restgæld 

Rente 

Bidrag 

Restgæld incl. uforfaldne renter 

og bidrag (kolonne 2) 

Morarenter opkrævet 

Morarenter opkrævet 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Terminsbetaling pr. 

Morarenter simuleret 

Restancer (kolonne 3) 

01.09.2019 

01.09.2019 

01.09.2019 

01.12.2019 

01.03.2020 

01.06.2020 

1,00 

0939102 

1,00 

0939803 

1,00 

0939811 

-0,40

18,50

1.196.000,00 kr. 

1.126.692,32 kr. 

1.085.659,58 kr. 

-431,07 kr.

l.018,26 kr.

1.127.279,51 kr. 

Pr./Periode 

01.07.2020 

01.07.2020 

01.07.2020 

01.07 .2020-05 .08.2020 

Ol .07.2020-05.08.2020 

883,08 

285, 13 kr. 

214,87 kr. 

13.114,30 kr. 

13.088,07 kr. 

13.061,85 kr. 

12.744,48 kr. 

4.382,88 kr. 

56.891,58 kr. 

Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1), overført til side 1 

25.05.2020 - Ejd.nr.: 601-318-5783 - Side 2 

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

Jyske Realkredit AIS - CVR-nr. 13409838 

1.127.279,51 kr. 

56.891,58kr. 

l.184.171,09kr.



Cl JYSKE REALKREDIT

l) For lån med 1-årig fastrenteperiode fastsætter Jyske Realkredit, hvilke obligationer (fondskoder), der danner grundlag for rentefastsættelsen og 

beregner rentesatsen med udgangspunkt i aktuelle kurser i henhold til Jyske Realkredits kursfastsættelsespolitik. Obligationerne har kun 

betydning for rentefastsættelsen og ikke for vilkårene ved indfrielse af lånet.

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

06. januar 2021, hvor den beregnes med 10% p.a.

Terminsantal p.a. 

I. kommende betaling

1. års betaling

4,0 

12.717,91 kr. 

50.712,46 kr. 

* Afdragsfrie placerede perioder: 9 år og 6 måneder 

Afdragsfrihed er aftalt således: 

Perioder: 

heraf afdrag 44.630,43 kr. 

Sum af udskudte afdrag pr. 01.07.2020: 329.415,44 kr. som betales i lånets sidste termin. 

Rentetilpasningsdato: 01.04.2023 

Ved delvis dækning af lånet vil de udskudte afdrag blive reduceret forholdsmæssigt. 

Ved bevilling af gældsovertagelse overtager auktionskøber de valgte afdragsfrie perioder. Jyske Realkredit 

kan dog ved gældsovertagelsesbevillingen bestemme, at fremtidig afdragsfrihed bmifalder. 

Auktionskøber, der ønsker ændring i afdragsfriheden, kan kontakte Jyske Realkredit herom. 

Da lånets rente kan ændres i lånets løbetid, kan restgælden, ydelser, rente og bidrag, der vedrører tiden efter 

udarbejdelsen af denne specifikation, være foreløbigt beregnede. Beregningen af beløb, der vedrører tiden 

efter en kommende rentefastsættelse, er foretaget på grundlag af den senest fastsatte rente. Nærmere 

oplysninger fremgår af pantebrevet. 

Specifikation er morarenter opkrævet med terminen 01.09.2019 

Forfald Mora fra Betalt dato Betalt beløb 

Termin 01.06.2019 01.06.2019 15.07.2019 13.140,55 kr. 

Termin 01.03.2019 01.03.2019 15.07.2019 13.166,82 kr. 

Sum 

25.05.2020 - Ejd.nr.: 601-318-5783 - Side 3 

Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205 - 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 89 89 89 89 - online@jyskebank.dk 

Jyske Realkredit AIS - CVR-nr. 13409838 

Mora dage 

44 

136 

Mora Beløb 

285,13 kr. 

883,08 kr. 

1.168,21 kr. 



Cl JYSKE REALKREDIT

Specifikation af simulerede morarenter med forfald 05.08.2020 

Morarenter 

Morarenter 

Termin 

Termin 

Termin 

Termin 

Sum 

Forfald Mora fra Restsaldo 

01.09.2019 285, 13 kr. 

01.09.2019 214,87 kr. 

01.09.2019 01.09.2019 13.114,30 kr. 

01.12.2019 01.12.2019 13.088,07 kr. 

01.03.2020 01.03.2020 13.061,85 kr. 

01.06.2020 01.06.2020 12.744,48 kr. 

25.05.2020 - Ejd.nr.: 601-318-5783 - Side 4 

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

Jyske Realkredit AIS - CVR-nr. 13409838 

Mora dage Mora beløb 

339 42,42 kr. 

339 31,97 kr. 

339 1.950,98 kr. 

248 1.359,72 kr. 

157 770,83 kr. 

65 226,96 kr. 

4.382,88 kr. 



BuuslMark 
a dvok a ·tfir n:1 a 

SUPPLERENDE VILKÅR 

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

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

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

term in/indfrielse. 

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

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

danne fejl. 

Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis 

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

restgælden være dækket før restancer. 

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

ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres til 

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

forhåndstilsagn om gældsovertagelse. 

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

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

der blive opkrævet et gebyr. 

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

tvangsauktionen. 

Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsvilkårenes 

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

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

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

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

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

frielsesvilkår, herunder kurser. 

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

over for Jyske Realkredit A/S. 

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

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

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

berettigede personer. 

www.buusmark.dk 



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Til BuusMark Advokatfirma I/S 

Maria Nilsson, 

Helle Kronskjold <hkp@mortang.dk> 
20. maj 2020 14:47

Maria Nilsson

SV: Tvangsauktion over ejendommen So/bjergvej 34, 4270 Høng (15082) - J.nr.

4403.7349

Restgældopgørelse.pdf

Vedhæftet fremsendes restgældsopgørelse vedrørende ovennævnte inkassosag, der vedrører køb af benzin/diesel i 

perioden fra 20.06.2015 til 15.08.2015 på konto nummer 00983144 - til brug ved tvangsauktionen 5. august 2020 

Restgælden udgør pr. d.d. kr. 7.624,07. 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Helle Kronskjold 

M MORTANG 
u ci v u k q L � r

Se hvordan Mortang Advokater behandler personoplysninger på www.mortang.dk/privatlivspolitik. 

Domhuset• Folehavevej 1 • 2970 Hørsholm 

Telefon: 88 20 22 75 

Denne email og eventuel vedhæftet fil er fortrolig. Er De ikke rette modtager, bedes De venligst straks 

underrette os og derefter slette emailen og vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive 

oplysninger om indholdet. 

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

Sendt: 20. maj 2020 14:13 

Til: 'Malene Løkkegaard'; 'jsn@getws.dk'; Helle Kranskjold 

Emne: Tvangsauktion over ejendommen So/bjergvej 34, 4270 Høng (15082) 

Tvangsauktion over ejendommen 

Matr.nr. 42 B Solbjerg By, Solbjerg 

Beliggende: So/bjergvej 34, 4270 Høng 

Tilhørende: Casper Thane 

Rekvirent: Jyske Realkredit A/S 

Til Deres orientering kan jeg oplyse, at der er begæret tvangsauktion over ovennævnte ejendom. 



R E S T G Æ L D S O P G Ø R E L S E 

Debitor: Casper Thane 

Kreditor: 4403 - OK a.m.b.a. 

Dato Tekst 

09-12-2015 Hovedstol 

09-12-2015 Rykkergebyr(er) 

09-12-2015 Inkassogebyr 

22-02-2016 Fogedretsgebyr 

18-05-2016 Mødesalær, fogedret 

19-05-2016 Gebyr, politifremstilling 

30-06-2016 Mødesalær, fogedret 

08-08-2016 Afdrag vedr. forlig 

20-05-2020 Renter fra 21-05-2017 

13-04-2016 Tilkendte omkostninger 

Indbetalt i alt 

Indbetalt omkostninger 

1. 000, 00

1. 000, 00

til 20-05-2020 

J.nr: 4403.7349

Beløb Saldo 

4.087,04 4.087,04 

300,00 4.387,04 

100,00 4.487,04 

300,00 4.787,04 

800,00 5.587,04 

400,00 5.987,04 

400,00 6.387,04 

-1.000 ,oo 5.387,04 

987,03 6.374,07 

1.250 ,00 7.624,07 



Fra: 

Sendt: 

Til: 

"Malene Løkkegaard" 

Mon, 25 May 2020 09:44:16 +0200 

'"jsn@getvvs.dk"' <jsn@getvvs.dk> 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

SV: Tvangsauktion over ejendommen Solbjergvej 34, 4270 Høng (15082) 

Opgørelse pr. 5.8.2020.pdf 

Hej Jesper 

Her har du en opgørelse pr. 5.08.2020, du kan sende videre: 

Hovedstol iht. fundament 

Rykkergebyrer 

Allerede påløbne renter frem til indlevering 

af betalingspåkrav 

Rente ( den gældende procesrente) fra 31-

10-2017 til 05-08-2020

Sagsomkostninger 

Mødesalær den 20.02.2018 

I alt 

Med venlig hilsen 

Malene Løkkegaard 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Advokat I CIPP/E og CIPM certificeret persondatarådgiver 

vCard · Linkedln 

ADVODAN Slagelse 

Ndr. Ringgade 70C · 4200 Slagelse 

Tlf: 5786 4600 · Direkte: 5786 4623 · Mobil: 6161 1469 

Sikker mail: sikkermail4200@advodan.dk 

CVR nr: 21356530 · Kontonr: 4343 0006007120 

www.advodan.dk · Til meld dig vores nyhedsbrev 

30.335,58 

300,00 

460,15 

4.192,21 

2.940,00 

700,00 

38.927,94 

ADVODAN Slagelse overholder reglerne om persondata. Vi henviser til vores persondatapolitik. Link til persondata 

Fra: Jesper Nielsen 

Sendt: 24. maj 2020 14:40 

Til: Malene Løkkegaard 

Emne: Fwd: Tvangsauktion over ejendommen Sol bjergvej 34, 4270 Høng (15082) 
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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 

1. Salgsopstilling.

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. 

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet. 

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra 
internettet, hvor der annonceres og inf01meres om 
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

2. Købesummen

Den samlede købesum består af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fo1trinsberettigede krav og sagsomkost
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derndover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. He1til 
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 01iginal fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skal man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn
liggør, at man kan opfylde sit bud. 

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion. 

4. Sikkerhed

Højestbydende skal stille sikkerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dækkede restancer (salgsopstillingen

kolonne 3)

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

• størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. 
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen. 

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
på, at man kan få mulighed for at gå i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, 
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
("den lille sikkerhed"). Beløbet udgør normalt op 
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til 10.000 lu. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet. 

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter

• bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

• advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

• "Den lille sikkerhed" kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankmi/hævekort, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

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

Sikkerheden frigives først, når det er doku
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 

sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 

udgør normalt op til 10.000 kr. 

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 

den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven

sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når 

fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først 
rådighed over ejendommen, når den ny auktion 

har været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra 
tidspunktet for første auktion. 

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 

auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde

holde oplysninger om personnumre. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt 

skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges 
frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transpmiskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes 
sammen med de andre dokumenter. 

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at 

slette helt eller delvist udækkede hæftelser. 

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk -

tingl ysningsaf giftsvej ledningen. 




