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BuuslMark 
.... <I v o k :1 1 ri ,. ,,1 <• 

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

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 
tvangsauktion over fast ejendom 

J.nr. 16856 AS nr. 251/2020 Udarbejdet af 
Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Ejendommens matr. nr. :82 H Varde Markjorder 

beliggende : Lerpøtvej 110, 6800 Varde 

tilhørende :Kim Dabon Madsen & Mayumie Dabon Madsen 

boende :Lerpøtvej 110 

:6800 Varde 

Auktionstidspunkt :onsdag den 10. februar 2021 kl. 09:00 

Auktionssted :Retten i Esbjerg, retssal 13, 1.sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg 

Rekvirent, hæftelse nr. : 1 - Investeringsselskabet Luxor A/S 

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

Ej en domsoplysninger 
Ejendomskategori 

Ejendomsværdi pr. 

Vurdering i.h.t. 
Retsplejelovens § 562 

Areal ifølge tingbogen 

Forsikringsforhold 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 
andrager og omfatter 

Forslag til særlige 
vilkår ifølge auktions-

:Beboelse. 

:01.10.2019 kr. 590.000,00, heraf grundværdi kr. 220.800,00 

:2.458 m2 heraf vej O m2 

:Topdanmark Forsikring A/s under police nr. 9533 221 634. 

:2021 kr. 6.562,23 

vilkårenes pkt. 11 :Tvangsauktionen er ikke momspligtig. 

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

Se vedlagte beskrivelse. 

Byrder, servitutter og lejemål: 

Se vedlagte tingbogsattest og servitutter. 
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Afslutningsside 
Pant- og udlægshavere 

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

Eneste hæftelse på ejendommen 

Pantebrev tinglyst den 28.11.2016 for 
kr. 510.000,00. Restgæld pr. den 11.12.2020 
kr. 504.264,04 til Investeringsselskabet Luxor 
NS, vi advokat Thomas Buus Pedersen -
REKVIRENT. Bemærk at pantebrevet har 
særlige indfrielsesvilkår. 

Underpant til Danske Bank NS. 

Mail: grckontakt@danskebank.dk 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 

a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

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

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

c. ejendomsskatter 

d. brandforsikringsbidrag 

e. renovation 

f. kloakbidrag m.v. 

g. vandafgifter 

Transport 

1. Fordring 
opgjort pr. auktionsdato 

549.424,90 

549.424,90 

kr. 35.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

35.000,00 

26.556,25 

4.337,19 

1.475,80 

1.762,74 

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

kolonne 2)

510.954,21 38.470,69 

510.954,21 38.470,69 

h. brugspantunderskud kr. 

i. andet jf. specifikation kr. 

j. depositum kr. 

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

Der er af kommunen oplyst, at der er indefrosset grundskyldsstigning på 
ejendommen, der pr. tvangsauktionsdatoen er opgjort til kr. 1.535,40. 

Beløbet er ikke medtaget i størstebeløbet. 

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

4. Hæftelser
der kræves indfriet

Ved et auktionsbud på kr. 

udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 

590.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

73.000,00 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 5. januar 2021
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BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 590.000,00 

Udgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Ejendomsskat 

Renovation 

Brandforsikringspræmie 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 590.000,00 

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. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

187,50 

16.781,25 

4.500,00 

26.556,25 

4.337, 19 

1.762,74 

1.475,80 

34.131,98 

38.470,69 

34.131,98 

0,00 

72.602,67 
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Letpøtvej 110, 6800 Varde 
Sags nr. 16856 

BuuslMark 
a dv ok a tfirma 

Ejendommen er beliggende i Tinghøj, en mindre landsby ca. 4 km nord for Varde. Ifølge BBR-meddelelse 

består ejendommen af 3 bygninger, men der er ikke overensstemmelse med de faktiske forhold. 

Følgende oplysninger fra BBR-meddelelse: Fritliggende enfamilieshus opført i 1962 med et bebygget areal 

på 100 m2
, samlet kælder areal på 79 m2

, samlet boligareal på 100 m2
. Ydervæggens materiale er mursten 

og tagdækningsmateriale er fibercement med asbert. Antal værelser er 3, antal toiletter er 1, antal bade er 

1 og eget køkken. Bygning til konto opført i 1962 med et bebygget areal på 85 m2
, samlet erhvervsareal på 

85 m2
. Ydervæggens materiale er mursten og tagdækningsmateriale er fibercement med asbert. Antal 

værelser til erhverv er 3. Carport opført i 1962 med et bebygget areal på 30 m2
• 

Faktiske forhold: 

Bygning 1 er beboelsesdelen, der er opført i gule sted og med eternittag. Der er termoruder i huset. 

Der er adgang til huset fra nord ad entre og fra vest via baggang, der er placeret i bygning 2. Fra baggangen 

er der adgang til køkken. fra køkkenet er der mod syd adgang til fordelingsgang med entre. Fra gangen er 

der mod nord adgang til toilet samt trappe til kælder. Mod syd er der adgang til et værelse og med vest til 

stue. Nedgang til kælder var blokeret. Der er træloft overalt. I køkkenet er der vinylgulv, i de øvrige rum er 

der trægulv. I køkkenet er der Gram komfur og opvaskemaskine, Gorenje emhætte og køleskab af ukendt 

mærke. 

Bygning 2 er sammenbygget med bygning 1. Bygningen er opført i rødlige sten og med eternittag. Der er 

termoruder i bygningen. Der er adgang til bygningen fra baggangen fra vest. Herfra mod øst adgang til 

grovkøkken. Fra grovkøkkenet adgang til værkstedsområde mod nord. I grovkøkkener er der klinkegulv og 

træloft. Værkstedsområdet er opdelt i flere rum. 

Bygning 3 er anført som carport, men er en lukker garage opført i træ og med stålplader som tag. 

Ud over de nævnte bygninger er der flere skure/udhuse opført i træ eller stålplader og med forskellige 

typer tag. Generelt må siges om ejendommen, at den er udvidet via "knopskydning" i flere omgange. Den 

er dårligt vedligeholdt og der trænger til oprydning udenfor. 

En besigtigelse af ejendommen anbefales inden auktionen. 

Der afholdes fælles fremvisning onsdag den 3. februar 2021 kl. 15:00. 

Tilmelding til den fælles fremvisningen skal ske til Maria Nilsson på mail: mn@buusmark.dk 
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,�h) I skat.dk 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: LERPØTVEJ 110 (6800) , 6800 VARDE 

Vurderingsår: 2019 

Kommune: VARDE Ejendomsnr.: 

Vurderingskreds: VARDE 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 

Matrikel: 
82 H, VARDE 

MARKJORDER 
Grundareal: 

Ejendomsværdi: 590.000 Grundværdi: 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværd ispecifi kationer: 

31008 

1 

2.458 

220.800 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb 

01 Kvmpris standard 

02 Bygretpris standard 

03 Kvadratmeterpris 

04 Nedslag regulering 

I alt: 

1.400 

1 

1.058 

0 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

85 kr. 

68.000 kr. 

38 kr. 

6.400 kr. 

Ejendomsværdi 2001: 640.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: 

Vis tidligere vurdering 

Total 

119.000 kr. 

68.000 kr. 

40.204 kr. 

-6.400 kr.

220.800 kr. 

620.000 kr. 

620.000 kr. 
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Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Tingbogsattest 

29.12.2020 12:52:01 

Lerpøtvej 110 
6800 Varde 

5756824 

14.05.1974 
Varde Markjorder 
0082h 
2458 m2 
0 m2 

Adkomster 

Skøde 
23.11.2016-1007822438 

Mayumie Dabon Madsen 
120685-**** 
1 / 2 

Kim Dabon Madsen 
170486-**** 
1 / 2 

Kontant købssum: 475.000 DKK 
Købesummen omfatter beløb 
til arv/gave: 0 DKK 
Købesummen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: 0 DKK 
Købesummen omfatter 
servitutter, tinglyst på det 
købte, der kan forlanges afløst 
af en pengeydelse: 0 DKK 
Købesummen omfatter beløb 
til anlægsbidrag til vej mv., der 

29.12.2020 12:52:01 Side 1 af 4 
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er forfaldent til betaling på 
tidspunktet for ejerskiftet: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Underpant: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Underpantsbeløb: 
Underpanthavere: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

29.12.2020 12:52:01 

0 DKK 
475.000 DKK 

01.11.2016 

Hæftelser 

28.11.2016-1007835257 
5 
Pantebrev 
510.000 DKK 
8,5% 

25.01.2017 13:58:41 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
49639910 

Mayumie Dabon Madsen 
120685-**** 

Kim Dabon Madsen 
170486-**** 

25.01.2017-1008217929 
1 
510.000 DKK 
DANSKE BANK A/S 
61126228 

Servitutter 

07 .06.1969-5256-50 
1 
Servitut 

Side 2 af 4 
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Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Arealanvendelse: 

Bebyggelse: 

Andet: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

29.12.2020 12:52:01 

3 

50 C 586 

Højdebegrænsning 

Byggelinie 

Andet 

Til lægstekst 
Dok om byggelinier mv, oversigt mv 

21.11.1972-16147-50 
2 
Servitut 

14 

50 C 586 

Til lægstekst 
Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv 

, Indeholder bestemmelser om salg 

28.04.1978-11276-50 
3 
Servitut 

Side 3 af 4 
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Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Ledninger: 

Andet: 

Tillægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

29.12.2020 12:52:01 

Tillægstekst 
Dok om antenneanlæg mv 

06.07.1978-18541-50 
4 
Servitut 

9 

50 V 528 

Forsyning / afløb 

Andet 

Til lægstekst 
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 

Øvrige oplysninger 

590.000 DKK 
220.800 DKK 
01.10.2019 
0573 
031008 

50 V 528 

Side 4 af 4 
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Besi.illings-
for�iiiar.. "·x.

O.!J. flt}�, 
Mir. nr., ejer/av, sogn:Matr.nr. 118h.,- Stempel:

(i ._København kvarter) 
eller (i de sønderjydske lands-Varde Købstads 

4 - kr. 00 øre . Akt: Skab/b nr.07/b 
(udfyldes af dommerkontoret) 

. dele)bd. og bl. i tingbogen,Markljorder 
art. nr., ejerlav, sogn. 1,1 :, .

. 

Gade og hus n;-.; Anmelder: 

LANDINSPEKTØRERNE · 
DAHL CHRISTENSEN, GUNNAR <lES3EN . 
og FRODE MADSEN 

-_ 
VARDE TLF. 052-2 0144 GIRO 789i 

.• og f/8ef,-.: . . . . . . . . . "h" . . . 
'"��;:r:e.j er. a:f ma,br � nr � 11{;.J .... Varde. Jtøbst ads 'W!ar,k'jorder, på---

.. to.ge:r: Vard� !��W:une for sig .og efterfølgende e j.-e.re af nævnte

-�j�ndomm� følg�ride.f6r�ligtelser: ·

a) Ejerep l::lf �'�fpJt;.Jt1frW,atr. nr. · er. :pligtig at· drage. omsorg f'or, at

'sier på 4e
.
'; på veai�;te· :r:ids angivl'.le og lang; al5,:el målsatte over

sigtsaie�W-,hv:e;)f�n varigt eller in;i;dlertidigt forefindes noget 
: . ' . . . . . 

9:r" _.�tø;rrE!' ��jGl,e eno. 1 m over en flade gennElm de tilstøq.ende ve

jff�, lil:idt,l:in.ier-. _Denne bestemmelse om:fatte� ikke sne,

_· i) .;Der ;pålægges byggelin:1.er langs Lerpøtve j · i en �fstand af 

· i��-;,fl.l: fr.'�, <lenn.es køre.banemidte.

Nærvæ.reia.e deklarati<i�-.h:�-uæ.r�,s t1_:· nø_ l·ystt}_F; __ ai,e. ___ ··,jn. s._ervi.tulstiften-
·• _ . 

.. 
•. . . ;;-,-.c. li�flclo/i 

e 

4e hæ.ftelse på matr. nr. J;:1.8-� VaJ;de Købstads lVll;l.rkjo:rdel:', idet meql 
.-.. 

:hønsyn til tidligere hæftelser·-,��n:v.ises til ejendommens blad i

-tingbogen.

På taleberi_gtiget er Varde kO!'Jl!llU.Pe. 

nr. 

indført i dagbogen for rette1i 
i Varde den = 7 JUN! 1969 

Lyst .. 
Tingbog bd. Varde G bl. 118 h. 

Akt: Skab e: nr. 586 • 

zli 
01 - . � Genpart af vedhæftede kort henlagt på ak

�
•- (/�.

Bemyndigelse for borgmesteren forevist,. 
Poul Buen . -

L,. 

t, p ul Bue,,. 
Jensen & Kjeldskov A/S, København ��l'I� r

.
i(Jtf (l'l,Ad r&i_lrrrPftes cl,,/(, Cl_., 

O . • 
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Bestillings
formular 

G 

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

el/er (1 de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. I tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn. 

Ma tr. nr. 118g Stempel: 
Varde Markjor
der. 

25 kr. 00 øre Akt: Skab 1 nr. i;:;tl:
-(ud/yldo1 al dommerkontoro1J 

Gade og hus nr. : Anmelder: 

LANDINSPEKTØRERNE -----. 
GUNNAR JESSEN - FRODE MADSEN - NIELS KR. NIELSEN 

6800 VARDE 
TLF. (05) 22 01 44 - GIRO 7892 

D E K L A R � T I O N 

På den Varde kommune tilhørende, på _vedhæftede rids ,'.1-ngivne ejendom, 

matr. nr. 118� Varde markjorder, begæres der herved:... med virkning for 

de til. e.nhver tid _v:ærende _ej�r·e og/el�er br�ge.r(:l. af parceller udstykket 

herfra - tinglyst følgende servitutter: 

I. 

II. 

UDSTYKNING� 

Parcellerne må ikke deles eller omdeles uden kommunalbestyrelsens 

tilladelse, idet denne kun-kan forventes givet, såfremt der her

ved opnåes et rimeligt forhold mellein bebyggelse og udnyttelse af 
·de ber�rte parceller.

HEGN OG BEPLANTNING. 

Langi udstykningsvejene plantes evt. levende hegn mindst 4o cm 
indenfor skel, og hegnet .skal stedse hpldes klippet, sålides at 

det ikke overskrider skel mod vej, iøvrigt henvises til _bestem
melserne i deklarationen tinglyst 7. juni 1969 om'oversigtsare

aler fastsatte begrænsning�r 1 adgang til beplantning. 

III. OVERKØRSEL.

Der må kun et;�bleres overkørsel f.ra vejene til grundene med vej

bestyre1sens (kommunens) godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ar-

-bejdet udføres efter skriftlig ansøgning .ved kommunens foranstalt.:..
ning og for grundejerens regning.:

Der kan ikke tillades overkørsler og/eller overgange fra hjørne

_grundene ve_d Lerpøtvej direkte .t.-il denne .. Fra den sydligste par-

cel ved Lerpøtvej kan overkørsel og/eller overgang kun tillades

ved parcellens sydlige skeli

IV. NIVEAU.

Højdeforskel mellem vej og grund skal (l.dlignes på grundenes areal 
med mindst 1,5 gange anlæg, 

J�n,-en & Kjeldikov AJS, København 
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V. BEBYGGELSE.

En parcelkøb�r forpligter sig til inden for en periode på 1 

år fra overtagelsesdato at bebygge grunden med beboelseshus, 

der opfylde·r de heri fastsatte vilkår for bebyggelse af par

cellen. Såfremt best�mmelsen ikke opfyldes, skal parcellen 

tilbageskødes til kommunen til den erlagte købesum med tillæg 

af dokumenterede udgifter til varige forbedringer, men med fra

drag af et administrationsgebyr til kommunen på 500,- kr. Ved 

tilbageskødning til kommunen deltager kommunen ikke i skødeom

kostningerne, der �fholde��af køberen_alene. 

Alt byggeri på parcellen skal godkendes af kommll.Ilalbestyrelsen. 

Ind.en· opførelse a·f. bygning.er påbegyndes, skal der derfor til 

kommunen indsendes tegninger udvi�ende bygningernes indretning 

, , og anvendelse., s1:1,mt en si tul;!;:tionsplan, der gør r,ede for ejen

dommens benyttelse iøvrigt og bebyggelsens forhold til omgi

velserne .. Byggeriet må ikke påbegyndes, førend kommunalbe-

. s_tyrel sens og byudviklingsudvalget.s godk_endelse f?religger.

for at godkendelse kan meddeles, skal bl.a. følgende vilkår 

opfyldes: 

1) På hver grun� må kun opføres .fritliggende parcelhus inde

holdende 1 lejlighed til brµg for ejeren .

2) Bebyggelsen skal være åben og lav, villamæssig boligbebyg-

:gelse i 1 - l½ etage. Der må herhos opføres de hertil sæd

vanligt hørende udhuse og garager, hvis udseende skal god

kendes af byrådet.

3) Der må ikke på en parcel opføres mere end 1 gagagebygning

bestemt for ·max .. 2 automobiler.

4) Garagen tnå ikke. udnyttes erhvervsmæssigt, og ejheller må �

et på grunden indrettet parkeringsareal anv�ndes til hen-

stillen af erhvervskøretøjer.

5) Ved bebyggelsens - placeri_ng på grunden skal ·der tages hen- -
syn til eventuel fremtidig piacering af gar�gebygning.

6) Alle frfe:sidir �å-beboelseibygninger skal udføres som fa

c.ademU:r �

7) Op- eller nedkørselsramper til garager, holdepladser eller

.lign. på grundene skaf indtil en afstand af 5 m fra skel

.holdes i .niveau med fortovet med maksimalt 26 o/oo stigning

eller fald. 

VI. BENYTTELSE.

Parcellerne må ikke ben:Yttes til nogen form· for erhvervsvirk

somhed, og der- må således· ikke på parcellerne indrettes bebyg

gelse til eller udøves handel, ·vognmands-, fabriks-, værksteds-= 
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eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensiona

ter eller klublejligheder eller drives �nden form for erhvervs

mæssig,rndlejning. Der må endvidere ikke udføres nogen art af 

virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved 

sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn 

er til ulempe for de omboende. Uanset foranstående bestemmelse 

kan der drives sådan virksomhed, som almindeligt udføres i be

boelseslejlighed el1er beboelsesh�se, når virksomheden drives 

af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden �f

ter kommunaibestyrelsens_�køn drives på eri sådan måde, at ej�n

dommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder 

ved skiltning eller lign.), kvarterets præg af boligkvarter for 

de omboende ikke brydes, og ·der ikke fremkailides øget trafik- og 

parkeringsbehov. 

Arealet mellem skel og byggelinie må; kun anlægges og benyttes 

som prydhave under iagttagelse af ovenstå�nde bestemmelser, og 

de øvrige upebyggede arealer, der ikke benyttes som gårdsplads 

eller lign., må kun anlægges og benyttes som have. 

, VII. BYGGELINIER. 

Bygninger af en_hver art, l_æflmre, raftehegn og lignende skal hol

des mindst 12,5 m fr� Lerpøtvejs vejmidte og 5 m fra skel mod 

udstykningsvejene, idet der iøvrigt henvises til de på vedhæf

tede rids angivne byggelinier. 

VIII. ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

1) Grundejerne har renholdelsespligt m.v. på fortov i den udstræk

ning, de har facader herimod.

2) En parcel kan i ubebygget stand kun videresælges, når Varde.

kommune_ godkender såvel køber som købesum.

3) Såfremt de i denne deklaration indeholdte bestemmelser ikke

overholdes, ·er Varde kommune efter forudgående varsel til ved

kommende grundejer berettiget til på dennes regning at træffe

de til gennemførelse af bestemmelserne fornødne foranstaltnin

ger.

IX. TINGLYSNING OG PÅTALERET. -

Bestemmelserne i afsnit I - vn;_;r: begæres tinglyst på matr. nr.
h . 118- Varde markjorder. Ved ting,;t.ysning respekteres de parceller-

ne forud påhvilende byrder, hæftelser og servitutter, hvorom

henvis�s til ejendommens blad i tingbogen.
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fåtaleretten tilkommer Varde byråd på Varde kommunes vegne. 

Varde, den 13. november 1972 

På byrådets vegne 

Sign.: Chr. Nielsen 

borgmester / A. Kragh 

kommunaldirektør. 

Bygningsmyndigheden finder jfr. bestemmelserne i§ 4 i bygge

loven for købstæderne og landet intet at'indvende mod denne 

byggeservituts.stiftelse. 

Varde komm1,1.ne s bygn_ingsmyridighed, den 13. november 1972 

Sign.:'Chr. Nielsen 

formand, borgmester 

fo,_:1f?v t i d2r;b_0ge11 for retten 
i V a:-�c cL�a . 2 � !\Wl?, rn72

Ting603 bd.varde I _ bl. 118 h .. 

Akt: Skab · C nr ... 586. 

/ H. 0. Jensen

stadsbygmester.

Genpart af.vedhæftede kort henlagt:p� akten. 
Bernyndige-lse for borgmesteren og kommunal

dire"ktøren forevist.· · 
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Bestillings

formular 

D 

Stempel: ,2,f kr. Akt: Skab Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 2!::, Varde 
(i København kvarter;Markjorder 

eller(i de sønderjydske lands-
(udfyldes af dommerkontoret) 

dele) bd. og bl. i tingbogen, 
a'rt. nr., ejerlav, sogn. 

Gade og hus nr.: Lerpøtvej 110 

Købers 
l 

Kreditors 
bopæl: 

Anmelder: 

LANDINSP,EKTØRERHE 

GUNNARtjess·e,i·c �- ·:FRODE MADSEN 

11276 
NIE�:._t�J:1.NIELS�;:iHERMA,N HANSEN 

6lllO VARDE --2 8. APR 197 8 Tlf. (05) 220144 

F.J:g.� aftaler mellem ejer af matrikel 82h af Varde Markjorder og

}.\1 - ,.  ·Antenneforeningen for TinghØj.

er at tinglyse på ovennævnte matrikelnr. 

1/ Ejeren af ovennævnte matrikelnr. har fri tilslutningsret 
og brugsret til antenneanlægget som etableres. 

2/ Ejeren skal h�ller ikke.betale kontig�nt el.tilslutningsafgift. 

3/ Ej heller hiælpe ved etableringen af fællesantenneanlægget. 

4/ Antenneforeningen for TinghØj har forbrugsret af antennemasten 
bero�nde på matrikel 82h af V.M. i ubegrænset åremål, med ret 
til til enhver tid at inspicere anlægget, samt det i kælderen 
værende forstærker- og fordelingsanlæg. 
Det til anlægget gåenqe strøm' skal leveres af det på grunden 
værende hus. 

Underskrevet af ejeren af matrikel 82h af V.M. 
Leif Kristensen, Lerpøtvej 110, Tinghøj. 

m.h.t. servitutter og pantegæld henvises. til ejendommens blad i
tingbogen.

Påtaleretten tilkommer bestyrelsen af TinghØj Antenneforening�, 

Sign. Leif Christensen Ove Villumsen 

P. Svahn JØrgensen

Thomas Baltzer Thomsen

CJ. . ..,, . 

.l 
J �$• 

Jensen & Kjeldskov A/S, Kobenhavn 

lbidføin i -0bgh0f;cin f0;rr �"&2

3 V ard:e cl�!�- 28. april 1978. · 

fÅ. 82 h. 

528. 

Alene lyst foreløbigt, betinget af 

I?'.:,'
\.v 

C, � � 
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• 

Bestillings

formular 

D 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Ma t r, nr. 8 2g Stempel: 25 kr . .- Akt: Skab V nr. 528

(i København kvarter.JTI, fl, Varde Mark- {udfyldes af dommerkontoret) 

eller(i de sønderjydske lands- jorder 
Købers ·

) dele)bd. og bl. i tingbogen, bopæl: 
art. nr., ejerlav, sogn. Kreditors . . 

Gade og ·hus nr.: Anmelder: 

0 6.J UL ·19 7 3 185 41 LANOINSPGl<TØREANE 

OUNNAR JESSEN . FRODE MADSEN 
NIELS KR. NIELSEN. HERMAN HANa&N 

6&iOVAADE 
llf. (OS> 220144 

Undertegnede ejere af rnatr.nr� 82g, 118.!:!, 118ba, 118bc, 118J::xi, 118be, 

118.!:29:, 118bk, 118bl og 11800 Varde .Markjorder erklærer for os og fremtidige 

ejere af nævnte ejendomne, at vi er indforstået rred fØlg�de forpligtelser: 

1) at der, som vedlagte skitse nænære angiver, etableres de nØdvendige
hoved- og stikledningskabler og opstilling af kabelskabe v ed  etableringen
af ·et fællesantenneanlæg i Tinghøj.

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

at de under pkt. 1 nævnte kabler m.v. skal henligge uforstyrret, og ejerne
af ejendomrrene· er ansvarlig for beskadigelser, de selv måtte påføre de
dele af anlægget, der findes på egen grund. -

Der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn samt til
at foretage de ni;tdvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder�
Erstatning for eventuel herved forvoldt skade ;fastsættes i rra.ngel af minde-
lig overenskomst af uvildige af retten udrreldte mmd.

De rettigheder og pligter, der i h.t. kontrakt og vedtægter er gældende ved
et rredlemsskab af TinghØj Antenneforening, er hæftet på ejendomnene.

Påtaleberettiget er TinghØj Antenneforening.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som .servitutstiftende hæftelse på
matr.nr. 82g, 118_!!, 118ba, 118bc, 118bd

1 
118be, 118�, 118bk, 118bl og 118�

Varde Markjorder, idet dermed-hensyn til tidligere hæftelser henvises til
ejendormenes blade i tingbogen.

TinghØj, den 21-6-78

Sig n. Leif Christensen Som ejer af matr.nr. 82h: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • III e e 

118h: 

118ba: 

118bci 

118bd: 

118be: 

118bk: 

Sig n. Mar ianne·Tof t

Henning Olesen 

Sign. Else Ander sen 

John Ande r sen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si�n. søren H •. Vestkjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·• 
. . . . . . .

Sig n� Ove M. Villum sen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sig n. s. Mor tensen J. Mor tensen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... 
· . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sig n. Karen Jepsen Søren s. Peder se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
Jensen & Kjoldskov A/S. Kobenhavn 
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Som ejer af ræ.tr .nr. 118bl: � .1 �: >; .... � �1:1.· .. I?: . .S.'!1:1�. ��1;��?.E:E:i:1 •.•.
Susanne _Thorsgård,:":Jacobsen 

118bo: 

Varde byråd meddeler, jfr. bestemmelserne i§ 36 i lov�orn 

kommuneplanlægning, samtykke til nærværende servituts stiftelse, 

idet det samtidig bekæ�ftes, at ti+vejebringelse af en lokalplan 

ikke er påkrævet. 

_Varde b�råd, den 29. juni 1978 
. 

·'.f.r . 

Sign.

Chr. Nielsen / A, Kragh 

borgmester kommunaldirektør 

lndfort i dagbogen for retten 

i V�:r'-i..: den O 6 JULI 1978 
Ly::,f 

Tingbog bd.Varde I \Dl. 

Akt: Skab V nr. 

82 h, m.fl.

528

Genpart af vedhæftede kort henlagt på akten. 
Vielsesatt. forevist. 

J. S. Henriksen 

tm. 
I. IGenpart s rigtighed bekræftes, cfr.MV 

!4f ·0 . 
... 'Jh/]./,1 �[1/ )<� -�,/ It/i // 'V/J. S. Henri�:san

\ fm. 

• 

• 

•
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Jensen & Kjeldskov A/S 

lt86P 

Akt: Skab nr. 
(udfyldes af dommerkontortt} 

Varde l?OFkJorde.r 

Udfærdiget i m.a.r6s 1978 til brUJ 

1

�U0'}fsning af delkmrlion. 

,(
J

_S -1 ..

L'-1'1/V'LA.-<JI./T> 

. orlw{d I IOOO 

Jnr. Jll7/136f 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Rapport købt 21 /12 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

--
=

-

ERHVERVSSTYRELSEN 

Ove rb I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger 

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ..................................................................... Lerpøtvej l l 0, 5800 Varde 
Matr.nr ................................................................................................ 82h Varde Markjorder 
Grundareal. .......................................................••....•.......................................... 2458 m' 
Ejendomsnummer:.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 03 l 008 
Kommune: ................................................................................................. Varde Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Antal samlet fast ejendomme: .......................................................................................... l 
Antal bygninger:....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. 3 
Antal enheder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . ............................................................... 2 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ......................... .............................................•.............. 5.958 kr. 
Ejendomsskattebillet.............................................. . ............................ Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................... Ja 
Ejendoms- og grundværdi. .................................................................................. 590.000, 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 ................................................................................................................ ja 
Landzonetilladelser ..................................................................................................... Nej 
Kommuneplaner .......................................................................................................... Ja 
Spildevandsplaner ..............................•...............••....••.................................................. Ja 
Varmeforsyning ........................................................................................................... ja 
Vejforsyning ........................................................................................................ Se bilag. 
Hovedstadsområdets transportkorridorer ........................................................................... Nej 
Landsplandirektiv "Baltic Pipe" ....................................................................................... Nej 
Landsplandirektiv "Udviklingsområder" .............................................................................. Nej 

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

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

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

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

Rapport-ID: dab14e28-457c-46e5-86af-aded1 bc3e3b1 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 21/12 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

--
=

-----

ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 

Lerpøtvej 110, 6800 Varde 
Ejendommens adresse: .......................................................... . ... Lerpotvej 11 0, 6800 Varde 

Matr.nr ................................................................................................ 82h Varde Markjorder 

Grundareal. ........................................................................................................ 2458 m' 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 031008 

Kommune: ................................................................................................. Varde Kommune 

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

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

Antal bygninger: ........................................................•.................................................. 3 

Antal enheder: ............................................................................................................. 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Rapport-ID: dab14e28-457c-46e5-86af-aded1 bc3e3b1 
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EJENDOMS 
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RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Rapport købt 21/t 2 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

Indhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

Resume ...................................................................................................... s 

Uddybning af enkelte svar 
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Ejendomsskat (grundskyld) ..............................••.......••••.......•••••.......••.........•............ 7 
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Resume 

Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? ...................... ........................... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Energimærkning 
Hvad er ejendommens energimærke? ..................... ....... Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d, 21. december 2020 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? .............................. ,.................. . Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 21, december 2020 

Elinstallationsrapport 
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? ....... ...................................... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? .... .... , ........................... , . , . , ... , ........... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Byggeskadeforsikring 
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d, 21. december 2020 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? .... .... , ..... , ......................... , ... , .. , .... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21 , december 2020 

Byggeskadefonden (BvB) 
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm, med Byggeskadefondens arbejde? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?............................ .. ............. 6.968 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? ............................ ................. ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d, 21. december 2020 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? ................................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................... 590.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d, 21, december 2020 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ......................................••.... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d, 21, december 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, 21. december 2020 
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Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. 

Huslejenævnssager 
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? .............. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? ............................. ................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? ................................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? .... ...................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? ........ . .....••..... Landzone 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ........................................ . Ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? ............................. ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner ....................................................................................•............. ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? .. ............................................... ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ........••••.•............ ..... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ...................................... Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? ............... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ...... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 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. 21. december 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ..................... Enkeltindvindingsanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 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. 21. december 2020 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ... 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

. ....................... ja 

Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ........... ................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ..........................•..................... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 22. december 2020 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ............................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?.... . ...................•••••..•....................••..••.... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Majoratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?. . ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ..... .......................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 

yderligere infonnation. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ...................................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 
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Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? ............ . 
Oplysninger er indhentet d. 21 . december 2020 

Skovbyggelinjer 

... Nej 

... Nej 

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ... .............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? .... 
Oplysninger er indhentet d. 21 . december 2020 

Kirkebyggelinjer 

.. ...... Nej 

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? ........................................... ...... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Klitfredningslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? ........... ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 

Strandbeskyttelseslinje 
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? ......................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 21. december 2020 
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Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

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

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 vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, 
skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 21. december 2020 

Skatteår .............................................................................. . 

.. ..... 6.968 kr. 

. ......... 2021 

Kommune ...........•.•... .............................................................. ....... Varde Kommune 

Grundskyld ............... ............................................................................ 6.968,45 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... .................... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . 6.968,45 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 gnundskyldsstigning er indhentet d. 21. december 2020 

Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ....................... l .535,40 kr 

Indefrysningsbeløbet er opgjort pr .................................................................. l 0-02-202 l 
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Kontaktoplysninger 

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

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ...................... 590.000, kr. 

Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, 
der er omfattet af offentlig vurdering, Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan 

også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. 

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

(ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til 
den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen 

til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den 
eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere 

salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den 
vurderede ejendom og omgivelserne. 

Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af 

grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra 

ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet. 
Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel 

byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet 
bedst muligt i økonomisk henseende. 

Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen 

som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 2011-vurderingen 
med fastsat nedsættelse (rabat). 

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 21. december 2020 

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

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

Ejendomsværdi ............................................................... ,,,, ...•................. 590.000 kr. 

Grundværdi. ........................................................................................... 220.800 kr. 

Fradrag .......................... , ................. , ............................................................ 0 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 
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til 
forsyningsselskaber." 

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. 

NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 
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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 il<ke indeholdt i 
Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

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

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

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

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 21. 
december 2020 

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

Forfalden gæld i alt.. ......... ....................................................................... 3.307,20 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ l 0-02-2021 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ l 0-02-2021 

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

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 3.261,72 kr 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .................................. ............................. 19,39 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................... 26,09 kr 

Gældsposter vedrørende: Afgørelse, Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Digebidrag 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ..................................................................... 0 kr 
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Gældsposter vedrørende: Fast gebyr, Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Indefrysningsordning 

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

Gældsposter vedrørende: Kontingent grundejerforening 

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

Gældsposter vedrørende: 

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

Gældsposter vedrørende: Renholdelse af kræmmergade 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejerafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Slutfaktura, Byggetilladelse 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Planer 

Zonestatus 

Hvilken zonestatus er re[5istreret 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. 21. december 2020 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner 
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Lerpøtvej 11 O 

6800 Varde 

Rapport købt 21/12 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

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

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. 

Lokalplaner, vedtagne 

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

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 21. december 2020 

Lokalplan: Landsbyen Tinghøj 

Planens navn ........................................... . .......•••.....•..... Landsbyen Tinghøj 

Plannummer ................................................................................................. L 704 

Kommune ............................•..................................................... . Varde 

Navn på plandistrikt ....................................................................................... Tinghøj 

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

Dato for offentliggørelse af planforslag ............................................................ 02-03-1993 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 05-07-1993 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 13-07-1993 

Dato for start af offentliggørelsesperioden ........................................................ 09-03-1993 

Dato for slut på offentliggørelsesperioden ......................................................... 04-05-1993 

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

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

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

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

Maksimalt antal etager. . . . . ................................................................................... l ,5 

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

Bygningsbevaringsbestemmelse .... Bevaringsværdige 
bygninger og bymiljø skal bevares. Se lokalplanen for yderligere detaljer. 

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

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

Andre bestemmelser: 

Anden bestemmelse.................................... . ............................... Skilte/facade regulering 

Anden bestemmelse ........................................................... Bygningsbevarende regulerende 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Delområde B 

Delområdenummer........................................................................................ . ..... B 

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

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

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

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

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

Andre bestemmelser: 

Anden bestemmelse ..................................................................... Skilte/facade regulering 

Anden bestemmelse ........................................................... Bygningsbevarende regulerende 

Side 11 af 25 

18/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 35 af 141



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 
6800 Varde 

Rapport købt 21/12 2020 
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Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Andel af matrikelnummer dækket af delområdet. ...................................................... 100 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner, forslag 

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

Kontaktoplysninger 

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

Kommuneplaner 

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

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

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

Kommuneplaner har 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. 21. december 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017 

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

Kommune .....................................................................•.............................. Varde 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 20-06-20 l 7 

Dato for ikrafttrædelse af plan ....................................................... .............. 23-06-2017 

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

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Kontaktoplysninger 

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

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

Side 12 af 25 

18/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 36 af 141



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Rapport købt 21/12 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplan: 20.01 .BL01 

Planens navn ......................................... . 

Plannummer .......... . 

............................................... 20.0 l .BL0 l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . 20.0 l .BL0 1 

Kommuneplan id på den kommuneplan, rammen vedrører ......................................... 3275539 

Navn på plandistrikt ............................................................................................ 37 

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

Dato for vedtagelse af plan ............ . .. ......... 20-06-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan....................................................... . ........... 23-06-2017 

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

Planzone ................................................................................................. Landzone 

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

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

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

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

Maksimal bygningshøjde .................................................................................... 8.5 m 

Notat om bebyggelse .... Ny bebyggelse og nye anlA:g fA�r en placering, 
udformning og et materialevalg, som kan medvirke til at opretholde karakteren af det eksisterende miljA,. 

Notat om ophold ............................................................. FastlA:gges ved lokalplanlA:gning. 

Notat om infrastruktur .... Min. 1.5 p-pladser 
pr. bolig og min. l p-plads pr. 50m2 erhvervsareal, med mindre andet fastlA:gges ved lokalplanlA:gning. 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

Specifik anvendelse .................................................................................. Bol igområde 

Specifik anvendelse: Landsbyområde 

Specifik anvendelse.......................................................................... . .. Landsbyområde 

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 

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

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Andel af matrikel dækket af plan. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................ 99 % 

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 21. december 2020 
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Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplan: Planstrategi 2015 

Planens navn ..................... . 

Plannummer .. . 

Kommune 

Planstatus 

..................... Planstrategi 201 5 

... Planstrategi 2015 

.... Varde 

................................... Vedtaget 

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................... . 

Dato for ikrafttrædelse af plan ............................................ . 

Link til plandokument 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Kommuneplan: Tematillæg til Planstrategi 2015 - Kystturisme og 
sommerhusområde 

. .. 01-09-2015 

. 11-09-2015 

................ Link 

Planens navn ....................... ... Tematillæg til Planstrategi 201 S - Kystturisme og sommerhusområde 

Kommune .................................................................................................... Varde 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 03-l0-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 12-l0-2017 

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

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Kommuneplan: Udviklingsstrategi 2018-2021 

Planens navn ............................................................. ....... Udviklingsstrategi 20 l 8-202 l 

Plannummer ........................................................................................... 2018-2021 

Kommune ............................................................................................... .... Varde 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 14-05-20 l 9 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 03-06-2019 

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

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Kommuneplan: Tematillæg til Udviklingsstrategi 2018-21 - Kystturisme og nyt 
sommerhusområde 

Planens navn ............ Tematillæg til Udviklingsstrategi 20 l 8-2 l - Kystturisme og nyt sommerhusområde 

Kommune .................................................................................................... Varde 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 05-l l -2019 
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Dato for ikrafttrædelse af plan ...................... ............................................... 12-11-2019 

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

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. l<ommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

Spildevandsplaner 

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

Kloakopland, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

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

Spildevandsplan: TH01T01 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber 
i samme ledning) 

Navn på område med kloakopland ................................................................... THOl TOl

Eksisterende kloaktype for området. .. Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning) 

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

Planlagt kloaktype .................... Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) 

Årstal for planlagt ændring af status ....................................................................... 2022 

Årstal for planlagt ikrafttrædelse ........................................................................... 2069 
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Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Kontaktoplysninger 

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

Kloakopland, forslag 

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 21. december 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

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

spildevandsforsyning helt eller delvist. 

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 21. december 
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........................ . .. l<ontakt egen kommune 

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 21. december 
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. 21. december 2020 

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

Spildevandsplan: - 0 

Renseklassekode ................................................................................................. 0 

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

Kode for område med renseklasseopland................................................................. l. l 0 
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Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Varmeforsyning 

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ............... Ja 

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud 
samt Område med tilslutningspligt. 
Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. 

Forsyningsområde, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

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

Varmeforsyning: Tinghøj - naturgas - Individuel naturgasforsyning 

Navn på forsyningsområde ................................................................... Tinghøj - naturgas 

Forsyningsform. ..................................................................... Individuel naturgasforsyning 

Forsyningsselskab................................ . .....•............................. Dansk Gasdistribution NS 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen .................................................... 98 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med forsyningsforbud, vedtaget 

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

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

Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 21. december 
2020 

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

Varmeforsyning: Tinghøj - forbud mod elvarme - El 

Navn på område med forsyningsforbud....................... . ................ Tinghøj - forbud mod elvarme 

Hvilke opvarmningstormer er der forbud mod? ............................................................... El 
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Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen .................•••........ 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed 

Kontaktoplysninger - forklaring .. 

... l<ommunen 

. .. l<ontakt egen kommune 

Område med tilslutningspligt, vedtaget 

l<ommunalbestyrelsen kunne før 1. januar 201 g enten via et tilslutningsprojekt, som er 
reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge 
tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. 

Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 21. december 2020 

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - for klaring ..... . . . . . . . . . Kontakt egen kommune 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

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

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
område. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om 
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede 
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt 
bortledes i et og samme rørsystem. 
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af 
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. 
Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejledning. 

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 21. december 2020 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

... 98 % 

Nej 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

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

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. 
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Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 21. december 2020 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Vandforsyning ............. . ............ Enkeltindvindingsanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

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

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 21. december 2020 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Jordforurening 

Områdeklassificering 

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

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

Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 21. december 2020 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

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

Områder på matriklen: 

Type ..................................................•............................... Områdeklassificering (l s tk.) 
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Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . . • . . • • • • • . . • . . . • • . . • • . . . . Kommunen 
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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-rneddelelsen 
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret 

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

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

ejendommen. 

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

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

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

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

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

l<ommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets 

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

i BBR. 

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

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

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

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

Olietanke 
l<ommunen 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. T ilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. 

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

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

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

af arealer. 

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

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

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

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

ubebyggede arealer. 

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

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

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

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

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

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sammenhængende naturområder styrkes. 

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

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

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

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

vandforsyningsanlæg. 

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

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

database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

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

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på 

ejendommen. 

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

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

anvendelse af arealerne på ejendommen. 

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

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

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

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

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

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

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

lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. 

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

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

jordforureningsdata. 

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

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

langsigtede skovdyrkning. 

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

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

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

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

arealerne på ejendommen. 

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

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

kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 

Side 24 af 25 

18/01/2021 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 48 af 141



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Rapport købt 21/12 2020 

Rapport færdig 22/12 2020 

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

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

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

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

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

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

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

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 
eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som 
fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 
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Tilstandsrapport for ejendommen 
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boet efter Leif Torsten Kristensen 
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29-07-2016 
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Tilstandsrapport for ejendommen 
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Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden 

www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om 

huseftersynsordningen. 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162 

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Vigtige oplysninger om huseftersyn 

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for 
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifte
forsikring. 

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, 
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på 
hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver 
udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige 
repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at 
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige 
skader. 

Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års 
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, 
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. 
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har 
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i 
tilstandsrapporten i mindst 5 år. 

Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager 
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke 
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som 
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som 
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved 
hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle 
hustypebeskrivelse, som er vedlagt. 

Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport 

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og 
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den 
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så 
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. 

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede 
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og 
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af 
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din 
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet. 

Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på 
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29 
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.

Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de 
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at 
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil 
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis 
frivilligt, om du vil deltage. 

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 

2100 København Ø 

Tlf. 4171 7770 

Tre vigtige ting, du skal vide om 

rapporten: 

• En tilstandsrapport er en

skadesrapport

Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag. 
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en
"varedeklaration".

• Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejer
skifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.

• Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den byg
ningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.

Den sagk'.yndige kan også bruge 
karakteren UN. Denne karakter skal 
forstås som en advarselslampe, der 
tændes. Her er noget, som kræver en 
nærmere undersøgelse, end eftersynet 
har mulighed for. 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstands rapport 

Version 8.0 

Til dig, der skal købe 

Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den 
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe. 

Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den byg
ningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de 
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har 
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sæl
gers oplysninger om ejendommens tilstand. 

Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor 
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karakterer
ne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor 
meget det vil koste at udbedre en skade. 

Sådan foregår et huseftersyn 

Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umid
delbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpe
midler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor 
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan 
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. 

Hvad kigger den bygningssagkyndige efter? 

Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer 
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. 
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. 
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske for
hold, der kan udvikle sig til en skade. 

Karaktersystemet 

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der 
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt 
forholdet er: 
• Kosmetiske skader (KO)
•Mindre alvorlige skader (K1)
• Alvorlige skader (K2)
• Kritiske skader (K3)
• Bør undersøges nærmere (UN)

Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, 
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, 
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten. 

Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske 
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis 
nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen 
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis 
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. 

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 

2100 København 0 

Tlf. 4171 7770 

Her er en liste med eksempler på 
forhold, som den bygningssag
kyndige ikke holder øje med: 

• El- og vvs-installationernes funktion
• Sædvanligt slid og normal

vedligeholdelsesstand
• Småting, som ikke påvirker

bygningens brug eller værdi særlig
meget

• Bygningens placering på grunden
• Bygningens planløsning
• Bygningens indretning
• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
• Udendørs svømmebassiner og

pumpeanlæg
• Markiser og baldakiner
• Installationer uden for bygningerne
• Bygningens æstetik og arkitektur
• Bygningens lovlighed (bortset fra

åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Tillæg og allonger til tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget 
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af 
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, 
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke 
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af 
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke 
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede 
bygningssagkyndige. 

En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af -
oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstands
rapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Om ejerskifteforsikring 

Tilstands rapport 

Version 8.0 

• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vil være beskrevet i
detaljer i tilbuddet på
ejerskifteforsikring.

• Udgifter til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.

En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldigheds
periode, som er 6 måneder. 

• Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskifteforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.

Eleftersyn 

Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten 
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes 
ejerskifteforsikring. 

Læs mere om dette på hjemmesiden 
www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn 

Ejerskifteforsikring 

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis 
der er udarbejdet en tilstandsrapport. 

Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså 
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en 
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til 
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en 
rapport eller ej. 

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det 
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. 
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for 
dækningens omfang. 

Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og 
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et 
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale 
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken 
forsikring du vælger. 

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 

2100 København 0 

Tlf. 4171 7770 

Du kan læse mere om ejerskifteforsik
ring på www.forsikringsoplysningen.dk. 
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Huseftersyn HE nr. 

2801 

Til dig, der skal sælge 

Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om 
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af 
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår 
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og 
tegn på skader. 

Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter 
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den 
bygningssagkyndige. 

Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en 
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din 
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en 
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på 
hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn 

Du skal præsentere tilstandsrapporten og 
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om 
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. 
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige 
sælgeransvar. 

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 

2100 København Ø 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162 

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Tlf. 4171 7770 

Du kan kun blive fritaget for ansva

ret, hvis du opfylder følgende tre 
punkter: 

• Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

• Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.

• Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.

• Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 10-årige sælgeransvar er
bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du 

som sælger fortsat kan komme til at 

hæfte for: 

• Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)

• Ulovligheder (f.eks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)

• Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i for
bindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)
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H useftersyn HE nr. 
2801 

Lb. nr. 
H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 
Version 8.0 

Tilstandsrapport for ejendommen 

Vej: Lerpøtvej 110 

Sælger: 

Navn: boet efter Leif Torsten Kristensen 
Vej: v/Pou/ Winther Andersen, Vestergade 1 

Telefon: ingen telefon Mobiltlf.: ingen mobil 

Følgende materiale forelå: 

BBR-ejermeddelelse af: 25-07-2016 

Tidligere lilstandsrapport lb.nr.: Der foreligger ingen ifølge tilgængelige 
registre. 
Andre bygningsoplysninger: 

Sæ/ger/bobestyre var ikke tilstede ved besigtige/sen. 
Vejr: Sol, tørt - ca. 20 gr. C. 
Der forelå intet tegningsmateriale ved besigtigelsen. 

Ejendommen besigtiget: 
Starttidspunkt: 08:30 
Postnr.: 6800 By: 

26-07-2016

Sluttidspunkt:
Varde 

Postnr.: 6800 By: Varde 

E-mail: pwa@advovest.dk 

Energimærke: Søgt på boligejer.dk men er ikke 

fundet. 

Der foreligger ikke udfyldte sælgeroplysninger, da ejendommen sælges som dødsbo. 

Træterrasser og træ læhegn er ikke medtaget i eftersynet, da de ikke udgør en større bygningsmæssig værdi. 

Bygningsbeskrivelse: 

Boligtype: 
Hustype: 

Tagets restlevetid: 

Note: 

Enfamilieshus Ejendommen: Dødsbo 
Kan ikke beskrives generelt 

Det har ikke været muligt at slå tagets restleve/id op i tabellen, fordi ... 

tagets alder ikke er kendt. 

Tabe/opslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider: 
Tagbe/ægning: ukendt 

Underlag: ukendt 
Inddækning: ukendt 

Forventet restlevetid for bygningens tag 

10:15 

Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede 
restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i 
tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold 
som f.eks. slid fra vind og vejr. 
Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid, 
omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten. 

Bygnr. Sygn. 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 F 

7 G 

Erhvervsstyrelsen 

Anvendelse 

Beboelse 

Værksted 

Garage 

Carport 

Udhus/skur 

Andet 

Overdækket terrasse 

Langelinie Alle 17 

2100 København 0 

Opført år 

1962 

1962 

1962 

-

-

-

-

Etager ud over Bebygget areal 

kælder og m2 

tagetage 
Total Kælder 

1 100 79 

1 130 0 

1 30 0 

1 24 0 

1 20 0 

1 20 0 

1 26 0 

Tlf. 4171 7770 

E-mail: hesek@mbbl.dk 

Udnyttet Brutto etageareal 

tagetage m2 

m2 
Bolig Erhverv 

0 100 0 

0 0 130 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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H useftersyn 

8 H I Hønsehus 

HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162 

52 I 0 0 

Til standsrapport 

Version 8.0 

0 0 

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? 

Litra A: 
Tage samt konstruktioner og bygningsdele over 4 meter er registreret visuelt fra terræn. 
Tagrum øst for loftlem er besigtiget fra loftlem til ca. 3 m ind pga. manglende gangbro. 
Sokkel, Jyskasser, kældervinduer og nederste del del af facade mod syd er ikke 
besigtiget pga. træterrasse. 
Gulvafløb i badevære/se er ikke besigtiget pga. fast rist. 
Gulve under væg- til væg-tæpper er ikke besigtiget i vindfang, 
Gulve under fast belægning er ikke besigtiget i køk-/alrum og i værelse. 
Litra B: 
Tage samt konstruktioner og bygningsdele over 4 meter er registreret visuelt fra terræn. 
Tagrum er besigtiget fra inspektions/em i loft til ca. 1 ½m ind pga. begrænsede 
adgangsforhold/manglende gangbro. 
Gulve under væg- til væg-tæpper er ikke besigtiget i kontorer. 
Gulve under fast belægning er ikke besigtiget i baggang og i butik. 

3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?

Litra AB: 
Det er ikke altid muligt at konstatere, om en eller flere termoruder er punkteret. 
Vurderingen afhænger af vejrforholdet, rudens renhed mv. på besigtigelsestidspunk/et. 
Derfor tages der forbehold for eventuelle punkterede ruder, som ikke er registreret ved 
besigtigelsen. 

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?

Litra CDEFGH: 
Garage, carport, udhus/skur nord for carport, andet(garage) mod nord, den overdækkede 
terrasse og overdækning(Hundegård) mod vest er i så dårlig stand, at det ikke tjener 
noget formål, at foretage udfærdige ti/standsrapport. Arsagen til undtagelse af 
bygningerne er omfanget af alvorlige skader i de primære bygningsdele. 

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).

Litra CDEFGH: 
Carport, udhus/skur nord for carport, andet(garage) mod nord, den overdækkede terrasse 
og overdækning(Hundegård) mod vest Bygning er ikke anført i BBR. Det angivede areal 
er vejledende og beror ikke på en egentlig opmåling. Bygningsbeskrive/sen er rettet i 
henhold til de faktiske forhold. 
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H useftersyn 

Registrering af bygningens tilstand 

Karakterer: 

HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at 

udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. 

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 medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. 

Dette svigt risikerer at medføre skade 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. 

Bygn.: Karakter: Registrering og note: 

A Beboelse 

A. Primære bygningsdele 

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 

1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagflader er alge- og mosbegroede. 

1B 

KO 

K1 

K2 

K3 

UN 

Til standsrapport 

Version 8.0 

Note: Forholdet er i begrænset omfang, og der kunne ikke konstateres forhøjet fugt i 

de underliggende konstruktioner. 

1.3 Skotrender/inddækninger 

1.4 Hætter/Aftræk 

1.5 Udvendigt træværk ved tag 

Erhvervsstyrelsen 

K3 

K3 

K3 

K2 

Tag- og rygningsplader er forvitrede og med afskalninger i overflader. Pladerne er 

stedvis med begyndende revnedannelser / revner og nedbrudte kanter. Overlæg 

mellem tagplader gaber stedvis. 

Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i 

underliggende konstruktioner, da skaderne er af betydeligt omfang. 

Inddækning mellem værksted og tag mod nord er defekt og vurderes 

nedslidUudtjent. 

Inddækning ved skorsten gaber, er defekt og vurderes nedslidUudtjent. 

Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i de 

underliggende konstruktioner. 

Aftrækskanal i tagrum er ikke ført til det fri, men ender i tagrum. 

Note: Forholdet kan medføre fugtskader i tagrum på grund af kondensdannelse. 

Der er nedbrydning i underbrædder ved skorsten mod sydvest. 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 

1.6 Tagrender/tagnedløb 

Karakter: Registrering og note: 
K1 Udvendigt træværk ved tag er udtørret, sprækket og mangler vedligeholdelse. 

K1 Tagrender har utilstrækkeligt fald mod nedløb og var ved besigtigelsen vandfyldte / 

fyldt op med løvfald. 

Note: Der er risiko for overløb, men det vurderes, at der ikke er nærliggende risiko for 

følgeskader på bygningens konstruktioner. 

K1 Tagnedløbsrør mod sydvest er ført væk fra tagbrønd og ender ved terræn. 

Note: Afløbet er trukket væk fra bygningen og vurderes derfor ikke at medføre risiko 

for følgeskader på bygningens konstruktioner. 

1.14Gangbro K1 Der mangler en stabil hævet gangbro øst for loftlem i tagrum. 

Note: Der bør være en gangbro til brug for den løbende inspektion/vedligeholdelse af 

tagkonstruktionen. 

1.16 Bemærkninger til skorsten K2 Den murede skorsten fremstår med løse og defekte fuger, og der er frostsprængte 

sten. 

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle 

2.2 Beklædninger 

3. \/_induer og døre

3.1 Døre 

Skorstensoverfladen i tagrum fremstår med afskallet puds, løse fuger og 

løbesodsmisfarvninger. 

Note: Skaderne er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i 

skorstenspiben må forventes. Det vurderes, at forholdet ikke vil kunne give skade på 

andre bygningsdele. 

UN Skorsten mod sydvest til brændeovn er med afskalninger, revner og utæt. 

K3 

Note: Skorstenen bør undersøges og godkendes af skorstensfejer. 

Tegloverligger / fuger over vinduer og dør i facade mod nord, over vindue i gavl mod 

vest, over vindue mod syd og over vindue mod øst i den nedsænkede stue samt over 

vindue i gavl mod øst er i varierende grad nedbrudte/revnede. 

Note: Der er risiko for tæring i indeliggende armeringsjern, der på sigt vil øge 

revnedannelsen og skyde murværket ud. Der kan forventes yderligere 

skadesudvikling i overliggeren med risiko for svigt. 

K1 Der er revnedannelser øverst i murværk, se f. eks. ved udhængsspær mod nordvest, 

mod sydøst og mod sydvest samt ved sammenbygning med værksted mod nordøst, 

Note: Forholdet vurderes uden betydning for murværkets bæreevne og stabilitet. 

K2 Der er områder med porøse og udfaldne fuger samt skadede sten i murværket, især 

mod vest. 

K1 

K2 

Note: Skaderne er så omfattende, at yderligere skadesudvikling i murværket må 

påregnes. 

Træbeklædning over vinduer ved den nedsænkede stue mod syd fremstår udtørret, 

vindridset og med nedslidt overfladebehandling. 

Yderdør mod nord er nedbrudt nederst i karmtræ og fremstår med udtørreUnedslidt 

overfladebehandling. 

Terrassedøre mod syd skiller i limsamlinger og er nedslidte/udtjente. 

K1 Dør mellem vindfang og fordelingsgang har skade i dørbladet. 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162 

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 
3.2 Vinduer 

3.3 Fuger 

3.4 Sålbænke 

3.5 Andet Ruder 

4. FundamenUsokler

4.1 Udvendigt terrænfald 

4.2 Sokkel 

4.3 Udvendige trapper 

4.4 Udvendige Jyskasser 

Karakter: Registrering og note: 
K1 Det østlige vindue i facade mod nord fremstår med nedslidt/afskallende 

overfladebehandling. 

Note: Ved besigtigelsen er vinduet konstateret misligholdt, men der er ikke 

konstateret trænedbrydning i vinduet. 

K2 Ældre kældervinduer mod nord og mod vest er med begyndende nedbrydning 

nederst i karmtræ og fremstår nedslidte/udtjente. 

K2 

K3 

K2 

UN 

K1 

K1 

Det runde vindue i facade mod nord er med begyndende nedbrydning nederst i 

karmtræ og fremstår nedslidt/udtjent. 

Vindue i gavl mod øst er nedbrudt. 

Vinduer i den nedsænkede stue mod syd er med nedbrudt træ. 

Der mangler stedvis fuger/fugeafstand mellem vinduernes bundkarm og sålbænke. 

Note: Forholdet giver opfugtning af / nedbrydning i bundkarme. 

Der er løse og revnede klinker i sålbænke ved vindue mod vest og ved vinduer mod 

den nedsænkede stue mod vest. 

Der mangler sålbænk ved det østlige vindue i facade mod syd. 

Note: Forholdet er af en sådan karakter, at det giver risiko for fugtindtrængning i 

sålbænken og følgeskader i den underliggende konstruktion. 

Der er en revnet rude i det runde vindue i facade mod nord og i det sydlige 

kældervindue mod øst. 

Tagnedløb mod sydvest er ført væk fra sandfangsbrønd, hvilket indikerer 

utætheder/tilstopning i brønden. 

Note: Udsivning fra brønd kan medføre opfugtning af fundament og følgeskader i 

husets gulvkonstruktion. 

Sandfang og regnvandsledninger bør undersøges nærmere. 

Sokkelpuds er i områder revnet, afskaldet og har mangelfuld vedhæftning til 

underlaget. Se f.eks. mod vest. 

Note: Skaderne er af mindre omfang. 

Trappe hoved-/kælderdør mod nord revner fra fundament. 

Note: Det vurderes, at årsagen til forholdet er, at trappen ikke er sammenstøb! med 

fundamentet ved opførelsen. 

K2 Trappe ved hoved-/kælderdør mod nord har revnedannelser, løst puds og 

pudsafskalninger i puds og beton, konstateret i trin og i vanger. 

K2 

K3 

Der er rust/tæring i værn med revnedannelser i beton til følge. 

Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling i trappen. 

Lyskasse mod øst har revnedannelse og afskalninger i puds/beton. 

Note: Det vurderes, at forholdet hovedsageligt skyldes frostsprængninger. Der er 

risiko for yderligere skadesudvikling i lyskassen. 

Lyskasse mod øst mangler afdækning. 

Note: Det vurderes, at der er fare for, at personer kan komme til skade ved faldulykke. 

5. Kældre/krybekældre/terrændæk 

5.2Vægge K2 Der er fugtopstigning og fugtgennemtrængning i kældervægge samt løst og afskallet 
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H useftersyn HE nr. 
2801 

Lb. nr. 
H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 
Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 

5.7 Andet 

Karakter: Registrering og note: 
puds. Det ses f.eks. i værelse og i pumperum. 
Note: Fugl i kælderen vurderes højere i forhold til tilsvarende bygninger af samme 
alder. 

K3 Kældervindue mod nord er placeret tæt på terrænniveau. 
Note: Der er risiko for indtrængning af overfladevand eller for ringe luftskifte, som kan 
medføre skader i gulvkonstruktion over krybekælder. 

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

6.2 Vægkonstruktion/-belægning K3 Der er revnede vægfliser samt vægfliser med begrænset vedhæftning til underlaget i 
badeværelse, bla. ved badekar og ved håndvask/toilet. 

6.4 Gulvafløb 

6.7 Rumaftræk 

6.8 Andet Sanitet 

B. Sekundære bygningsdele

7. Gulvkonstruktion og gulve

7.2 Belægninger

8. Indervægge/skillevægge

8.1 Indvendige vægge 

8.2 Vægbeklædninger 

9. Lofter/etageadskillelser

9.2 Loftbeklædning

Erhvervsstyrelsen 

K3 

K1 

K2 

K2 

K1 

Note: Forholdet er konstateret i del vandbelastede område, og der er risiko for skade 

på andre bygningsdele ved vandgennemtrængning til de bagvedliggende 
konstruktioner. 

Gulvafløbet i kælder er udført i beton. 
Note: Det vurderes, at der er risiko for utætheder og indtrængning af vand i 
gulvkonstruktion, som kan forårsage tæring på rør- og de tilstødende konstruktioner. 

Der er ikke monteret rumaftræk i badeværelse. 
Note: Ventilationen forringes, som følger heraf. Der er dog et oplukkeligt vindue til 
udluftning af rummet. 

Toilet er revnet. 
Badekar er med emaljeskader. 

Der er fugtskade! træg ulv ved havedør i den nedsænkede stue. 
Note: Skaden er af ældre dato og skyldes vandindtrængning fra åben dør / vindue. 

Der er registreret fugtopsugning i indvendige vægge i den nedsænkede stue. Dette 
er konstateret ved stikprøvevis fugtmåling indvendigt 
Note: Forholdet er af mindre omfang, og det vurderes, at der ikke er nærliggende 
risiko for følgeskader. 

K2 Der er skader i gavlmurværk mod øst i tagrum. 

UN Der er registreret fugt / skader i væg ved radiator i den nedsænkede stue. 

K1 

K1 

Note: Årsagen til fugten kan ikke konstateres visuelt, hvorfor forholdet bør 
undersøges nærmere. 

Vægfliser mangler fuld vedhæftning til underlaget i køkken. 
Note: Forholdet vurderes at være uden betydning for væggens funktion. 

Der ses fugtskjolder/misfarvninger på lofter i køkken, i vindfang og ved brændeovn i 
stue. 

K1 Loftbeklædningen i værelse mod syd er bløde træfiberplader (celotexplader og lign.). 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstands rapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 

10. Indvendige trapper 

10.2 Konstruktion 

C. Installationer 

11. WS-installationer

11.1 Vandinstallationer 

11.2 Varmeinstallationer 

11.3 Afløbsinstallationer 

11.5 Andet WS-check 

B Værksted 

A. Primære bygningsdele 

Karakter: Registrering og note: 
Note: Denne beklædning opfylder ikke gældende brandmæssige krav til 

loftbeklædning. 

K2 Loft i badeværelse er fugtskade!, bla. ved badekar. 

loftlister er stedvis faldet ned. 

K1 

K3 

Trin på trappe til kælder fremstår med nedslidt gulvlak. 

Der er ikke monteret vandstop på vandslangen til opvaskemaskinen. 

Note: Vandstop skal forhindre vandskader, da maskinen er opstillet i et rum uden 

gulvafløb. Det vurderes, at der ved lækage er risiko for vandskade. 

K3 Der er rust/tæring på vandrør og pumpe i pumperum i kælder. 

Note: Det vurderes, at tæringen kan medføre utæthed og risiko for vandskader. 

K2 Der er revnede ildfaste sten og defekt brændsnor i låge i brændeovnen. 

K2 Der er rust/tæring på varmepumpe placeret under terrasse mod vest. 

K1 Der er rust på radiator I radiatorrør i værelse mod syd og i badeværelse. 

K3 

UN 

Note: Det vurderes at være overfladerust, som antageligt skyldes periodisk 

kondensfugt. 

Der er rustpletter/tæring på afløbsrør/faldstamme af støbejern i kælder. 

Note: Der er risiko for, at tæringerne kan medføre utætheder og skade på 

omkringliggende bygningsdele. 

Dele af ejendommens WS-installationer fremstår, som om de ikke er udført af 

autoriseret installatør. 

Note: Autoriseret WS-installatør bør foretage et eftersyn af alle ejendommens WS

installationer. 

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 

1.1 Tagbelægning/rygning K3 

K1 

1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 

1.6 Tagrender/tagnedløb K1 

Tag- og rygningsplader er forvitrede og med afskalninger i overflader. Pladerne er 

stedvis med begyndende revnedannelser / revner og nedbrudte kanter. Tætning ved 

rygning er mangelfuld. 

Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i 

underliggende konstruktioner. 

Tagflader er alge- og mosbegroede. Det ses f.eks. mod nord. 

Note: Forholdet er i begrænset omfang, og der kunne ikke konstateres forhøjet fugt i 

de underliggende konstruktioner. 

Udvendigt træværk ved tag er udtørret, sprækket og med nedbrudt træ, bla. 

konstateret i vindskeder mod vest. 

Tagrender er med utætte samlinger, bulede, har utilstrækkeligt fald mod nedløb og 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 

1.13 Dampspærre 

2. Ydervægge

2.1 Facader/gavle 

2.2 Beklædninger 

3. Vinduer og døre 

3.1 Døre 

3.2 Vinduer 

3.3 Fuger 

3.4 Sålbænke 

4. FundamenUsokler

4.2 Sokkel 

Erhvervsstyrelsen 

Karakter: Registrering og note: 

var ved besigtigelsen vandfyldte / fyldt op med løvfald. 

Samlingen mellem tagrenden og nedløbsrøret er sluppet ved hjørnet mod nordvest. 

Note: Der er risiko for overløb, men det vurderes, at der ikke er nærliggende risiko for 

følgeskader på bygningens konstruktioner. 

K1 Der kan ikke konstateres dampspærre i tagrum. 

K1 

Note: Der kan ikke konstateres skader eller tegn på skader som følge af manglende 

dampspærre. 

Der er enkelte revnedannelser øverst i murværk, se f. eks. mod sydøst. 

Note: Forholdet vurderes uden betydning for murværkets bæreevne og stabilitet. 

K3 Tegloverligger / fuger over vinduer/døre mod vest, mod øst og mod syd er i 

varierende grad nedbrudte/revnede. 

Note: Der er risiko for tæring i indeliggende armeringsjern, der på sigt vil øge 

revnedannelsen og skyde murværket ud. Der kan forventes yderligere 

skadesudvikling i overliggeren med risiko for svigt. 

K1 Der er områder med porøse og udfaldne fuger samt skadede sten i murværket, se 

f.eks. mod vest. 

K3 

K2 

K2 

K1 

K1 

K1 

Der er revner i puds/fuger mellem granitblokke i facade mod vest.

Note: Skaderne er af mindre omfang.

Træbeklædning i facade mod vest er ikke intakt og er nedbrudt. 

Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i de 

underliggende konstruktioner. 

Døre er alle i varierende grad med nedbrudt træ og er nedslidte/udtjente. 

Indvendige døre er i varierende grad beskadigede/nedslidte. 

Vinduer mod vest, vindue i træfacade mod øst, det midterste vindue i muret facade 

mod øst og vindue mellem værksted og depot er alle i varierende grad med nedbrudt 

træ og er nedslidte/udtjente. 

Mørtelfuger omkring døre og vinduer har fugeslip, er porøse og er stedvis 

udfaldne/revnede. 

Elastiskefuger omkring døre og vinduer har mistet elasticiteten og er revnede i 

overfladen. 

Note: Forholdet vurderes ikke at medføre risiko for følgeskader på omgivende 

bygningsdele. 

Der er klinker med begrænset vedhæftning og enkelte revnede klinker i sålbænke, 

se f. eks. ved vinduer mod vest. 

Note: Forholdet er af mindre omfang og vurderes ikke at medføre risiko for 

fugtindtrængning og følgeskader i de underliggende konstruktioner. 

Sokkelpuds er i områder revnet og har mangelfuld vedhæftning til underlaget. Se 

f.eks. mod vest. 

Note: Skaderne er af mindre omfang.
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: Karakter: Registrering og note: 

4.3 Udvendige trapper K2 Trappe ved dør til baggang er med klinker med begrænset vedhæftning og med 

porøse/udfaldne fuger. 

Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling i trappen. 

K2 Trappe ved butiksdør har revnedannelser, løst puds og pudsafskalninger i puds og 

beton. 

5. Kældre/krybekældre/terrændæk

5.1 Gulvkonstruktion K1 

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

6.1 Gulvkonstruklion/-belægning K1 

K3 

6.2 Vægkonstruktion/-belægning K3 

6.5 Fald mod gulvafløb K3 

Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling i trappen. 

Der er revner og afskalninger i betongulvet i værksted og depotrum mod nord. 

Note: Det vurderes, at revnerne er uden betydning for gulvets funktion. 

Der er enkelte revnede gulvklinker samt gulvklinker med begrænset vedhæftning til 

underlaget i bryggers. 

Note: Det vurderes, at forholdet ikke giver risiko for følgeskader, da rummet normalt 

ikke er vandbelastet. 

Der er gulvklinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget i badeværelse. 

Note: Forholdet er konstateret i det vand belastede område, og der er risiko for skade 

på andre bygningsdele ved vandgennemtrængning til de underliggende 

konstruktioner. 

Vægoverflader i det vandbelastede område i badeværelse er ikke egnet/godkendt til 

hyppig vandpåvirkning. 

Note: Det vurderes, at der er risiko for skade på andre bygningsdele ved 

vandgennemtrængen til de bagvedliggende konstruktioner. 

Der er ikke tilstrækkeligt fald / bagfald mod gulvafløb i badeværelse. 

Note: Der er samtidig gulvklinker med mangelfuld vedhæftning i det vand belastede 

område, hvorfor det vurderes, at der er risiko for skade på andre bygningsdele ved 

vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner. 

B. Sekundære bygningsdele 

7. Gulvkonstruktion og gulve 

7.2 Belægninger 

8. Indervægge/skillevægge 

8.1 Indvendige vægge 

Erhvervsstyrelsen 

K2 

K3 

Vinylbelægning i butik er revnet / fugtskade!. 

Indervæg i depot mod nord er nedbrudt, opfugtet og er med misfarvning / 

skimmelafsætning. 

Der er væsentlig fugtopstigning i vægge i kontor ved butik, i kontor mod øst og i 

værksted. 

Note: Forholdet er af et sådant omfang, at det kan medføre sundhedsfare. 

K1 Der er registreret fugtopsugning i indvendige vægge. Dette er konstateret ved 

stikprøvevis fugtmåling indvendigt, f.eks. i butik. 

Note: Forholdet er af mindre omfang, og det vurderes, at der ikke er nærliggende 

risiko for følgeskader. 

K1 Der er registreret revner i væg under vindue mod vest i butik. 

Der er revner i lette vægge i kontor. 

Note: Det vurderes, at revnedannelsen skyldes naturligt forekommende bevægelser, 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Registrering af bygningens tilstand - fortsat 

Bygn.: 

9. Lofter/etageadskillelser 

9.2 Loftbeklædning 

C. Installationer 

11. VVS-installationer 

11.1 Vandinstallationer 

11.2 Varmeinstallationer 

11.5 Andet WS-check 

Erhvervsstyrelsen 

Karakter: Registrering og note: 

K1 

som normalt ikke har konstruktiv betydning. 

Nedsænkede lofter i kontor ved butik er nedbøjede og med revner. 

Note: Lofter giver ikke efter ved tryk. Det vurderes, at ned bøjningen skyldes 

udførelsen. 

K2 Nedsænkede lofter i baggang og i værksted er nedbøjede og med 

fugtskad er/skjolder. 

K3 Der er ikke monteret vandstop på vandslangen til vaskemaskine i bryggers. 

Note: Vandstop skal forhindre vandskader, da maskinen er opstillet i et rum uden 

gulvafløb. Det vurderes, at der ved lækage er risiko for vandskade. 

K3 Der er tæring på vandrør ved gulv i bryggers. 

Note: Det vurderes, at tæringen kan medføre utæthed og risiko for vandskader. 

K2 Der er rust/tæring på el-radiator i depotrum mod nord. 

K1 Der er rust på radiator I radiatorrør i kontor mod øst. 

UN 

Der mangler rørbæring på varmerør. 

Note: Det vurderes at være overfladerust, som antageligt skyldes periodisk 

kondensfugt. 

Dele af ejendommens WS-installationer fremstår, som om de ikke er udført af 

autoriseret installatør. Se f.eks. i bryggers. 

Note: Autoriseret WS-installatør bør foretage et eftersyn af alle ejendommens WS

installationer. 
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H useftersyn HE nr. 
2801 

Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen 

Bygningsdel/installation: Vurdering: 1B KO

A. Primære bygningsdele

1. Tagkonstruklion/-belægning/skorsten

2. Ydervægge 

3. Vinduer og døre 

4. Fundament/sokler

5. Kældre/krybekældre/terrændæk 

6. Vådrum (badeværelse, toilet og
bryggers) 

B. Sekundære bygningsdele 

7. Gulvkonstruktion og gulve

8. lndervæQQe/skillevæirne

9. Lofter/etageadskillelser

10. Indvendige trapper

C. Installationer

11. WS-installationer

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: 

Litra A: 

Lb. nr. 
H-16-02801-0162

K1 K2 

5 2 

2 1 

2 4 

2 2 

1 

1 1 

1 

2 1 

2 1 

1 

2 

K3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

UN 

1 

1 

1 

Tilstandsrapport 
Version 8.0 

Note 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Beboelsen fremstår i en stand, som grundet alder og nedslidning, har et behov for en del reparationer, aldersbetingede udskiftninger og 

fornyelser samt en del vedligehold. 

Beboelsen har gennemgået en del om- og li/bygninger, vurderet delvist udført som selvbyg. Ikke alle konstruktionerne kan forventes at 

være udført håndværksmæssigt korrekt. 

Der er nogle kritiske skader, bla. konstateret i tag, facader og i badeværelse. 

Litra B: 

Værksted fremstår i en stand, som grundet alder og nedslidning, har et betydeligt behov for reparationer, aldersbetingede udskiftninger og 

fornyelser samt en del vedligehold. 

Værkstedet har gennemgået en del om- og tilbygninger, vurderet delvist udført som selvbyg. Ikke alle konstruktionerne kan forventes at 

være udført håndværksmæssigt korrekt. 

Der er flere kritiske skader, bla. konstateret i tag, facader, vægge og i badeværelse. 
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Huseftersyn 

Karakterer: 

1B: Ingen bemærkninger 

KO: Kosmetiske skader 

K1: Mindre alvorlige skader 

K2: Alvorlige skader 

HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

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. 

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre, 

mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. 

Beskikket bygningssagkyndig: 

Navn: Tom Hartvig Nielsen 

Firma: Lars Ankersen ApS 

Vej: Danmarksgade 28 

Telefon: 60192747 

Email: tni@ebas.dk 

Rapportdato: 29-07-2016

Erhvervsstyrelsen 

Mobiltlf.: 24770776 

Langelinie Alle 17 

2100 København 0 

Postnr.: 6700 

Telefax: 

Tlf. 4171 7770 

E-mail: hesek@mbbl.dk 

By: Esbjerg 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Sælgers oplysninger om ejendommen 

Til sælger: 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en 

tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men 

som en sælger normalt vil have kendskab til. 

Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger 

på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse 

m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden. 

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det 

gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har 

kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid. 

Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den 

bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det 

skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar. 

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være 

spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom. 

Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om 

forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål. 

Til køber: 

Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være 

opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. 

være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. 

Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning. 

0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 

0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. 

0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? 

Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse. 

1. Generelle oplysninger 

1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 

I hvilken periode har du boet på ejendommen? 

1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet 

tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af 

bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 

Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 

1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? 

Hvis ja, hvilke dele af bygningerne? 

1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 

- kælder/krybekælder/ventileret hulrum? 

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

-yder- og indervægge/skillevægge? 

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

Tlf. 4171 7770 

Ja 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Tilstandsrapport 

Version 8.0 

Nej Ved 

ikke 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
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H useftersyn HE nr. Lb. nr. 

2801 H-16-02801-0162

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

Erhvervsstyrelsen 

- vinduer/døre?

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?

- lofter/etageadskillelser?

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? 

- gulve? 

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? 

- tage 

Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår? 

Tage 

Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? 

Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret? 

Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder 

eller afskallinger)? 

Hvis ja, hvilke og hvornår? 

Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? 

Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret? 

Er adgangen til skunkrum blokeret? 

Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til? 

Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 

Er adgangen til tagrum blokeret? 

Hvis ja, hvordan? 

Yder- og indervægge/skillevægge 

Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andel inventar? 

Hvis ja, hvor? 

Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet 

inventar? 

Hvis ja, hvor? 

Fundamenter/sokler 

Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? 

Hvis ja, hvor? 

Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? 

Hvis ja, hvor og hvornår? 

Er der sætningsskader, som er udbedret? 

Hvis ja, hvor, hvornår og af hvem? 

Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 

Kælder/ krybekælder/ ventileret hulrum 

Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum? 

Er adgangen til krybekælder blokeret? 

Hvis ja, hvordan? 

Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke 

gulvafløb)? 

Hvis ja, hvor og hvor ofte? 

Langelinie Alle 17 
2100 København ø 

Tlf. 4171 7770 
E-mail: hesek@mbbl.dk 
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Ja Nej 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
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H useftersyn HE nr. Lb. nr. 

2801 H-16-02801-0162

Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat 

5.4 

5.5 

5.6 

6. 

6.1 

6.2 

7. 

7.1 

7.2 

8. 

8.1 

9. 

9.1 

9.2 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Erhvervsstyrelsen 

Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede 

hulrum? 

Hvis ja, hvor? 

Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? 

Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret? 

Er der en grundvandspumpe? 

Hvis ja, hvor og fungerer pumpen? 

Gulve 

Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af 

tæpper, møbler eller andet inventar? 

Hvis ja, hvor? 

Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? 

Hvis ja, hvor? 

Vinduer og døre 

Er der punkterede termoruder (dugruder)? 

Hvis ja, hvor? 

Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan 

åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte 

over for nedbør)? 

Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke? 

Lofter/etageadskillelser 

Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)? 

Hvis ja, hvor? 

Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 

Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller 

opstigende kloakvand)? 

Hvis ja, hvilke og hvor ofte? 

Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge? 

Hvis ja, hvor? 

VVS-installationer 

Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt? 

Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang lid tager det at fylde anlægget efter? 

Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) 

udført af personer uden autorisation? 

Hvis ja, hvilke? 

Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 

Hvis ja, hvor og af hvem? 

Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør? 

Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret? 

Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker? 

Hvis ja, hvor? 
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H useftersyn HEnr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler: 

Andet: 

Dato 

□ 

□ 

Underskrift - ejer/sælger 

Sælger var til stede 

Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet 

Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af: 

Der foreligger ikke udfyldte sælgeroplysninger, da ejendommen sælges som dødsbo. 
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H useftersyn HE nr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 

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

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

konstruktionsudformning. 

Bygn.: 

1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Sadeltag A 

Gitterspær A 

Taghældning - 15-35 grader A 

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader A 

Skorsten - Elementer A 

Skorsten - Muret A 

Sadeltag B 

Gitterspær B 

Taghældning - 15-35 grader B 

Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader B 

2. Ydervægge

Hulmur

Formur - Tegl/kalksandsten

Bagmur - Tegl/kalksandsten 

Hulmur 

Formur - Tegl/kalksandsten

Formur - Andet; Type: 

Bagmur - Tegl/kalksandsten

3. Vinduer og døre 

Træ 

Træ 

4. FundamenUsokler 

Beton

Beton

5. Kældre/krybekældre/terrændæk 

Terrændæk

Kælder

Støbt i beton

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

Terrændæk

Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:

6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 

Vægkonstruktioner, uorganisk 

Gulvkonstruktioner, uorganisk 

Vægkonstruktioner, uorganisk 

Gulvkonstruktioner, uorganisk 

7. Gulvkonstruktion og gulve

Trægulv på beton

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

A 

A 

B 

B 

A 

Uddybende oplysninger: 

Granitblokke 

Støbt i beton 

Ukendt 

Støbt i beton 

Ukendt 

Tlf. 4171 7770 

Til standsrapport 

Version 8.0 
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H useftersyn HEnr. 

2801 

Lb. nr. 

H-16-02801-0162

Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 

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

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

konstruktionsudformning. 

Bygn.: Uddybende oplysninger: 
Tæppe på beton A 

Andet; Type: A Vinyl på beton 

Terrasso 

Tæppe på beton B 

Klinkegulv på beton B 

Andet; Type: B Vinyl på beton 

Malet beton 

8. Indervægge/skillevægge

lnder-/skillevægge - Murværk A 

lnder-/skillevægge - Let pladekonstruktion A 

lnder-/skillevægge - Murværk B 

lnder-/skillevægge - Let pladekonstruktion B 

9. Lofter/etageadskillelser

Kommentar A Træ 

Bløde træfiberplader (Celotexplader) 

Gips 

Kommentar B Træ 

10. Indvendige trapper 

11. WS-installationer

Gas/centralvarme A 

Andet; Type: A Brændeovn 

Væghængt luft/luft varmepumpe 

Gas/centralvarme B 

El-varme B 

Tlf. 4171 7770 

Tilstands rapport 

Version 8.0 

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 
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ERHVERVSSTYRELSEN 

VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører 

Ingen type valgt 

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærk

som på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget 

hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have 

slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at 

være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes. 

I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige 

skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske bygge

tekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen. 

Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstands

rapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor 

læse denne typebeskrivelse grundigt - især OBS-punkterne 

- så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den

pågældende hustype .

Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne 

være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse. 

Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre 

typer af bygningsændringer - f.eks. tilbygning af kviste, 

efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af 

hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hus

type. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er 

generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport 

og den tegnede ejerskifteforsikring. 

Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det 

oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må for

modes at være konstrueret, hvad den formodes at være kon

strueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent. 

Du bør desuden være opmærksom på informationen på de 

bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst 

hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem. 

�-------------------
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Generel beskrivelse af kloaksystemer 

Denne beskrivelse indeholder information om det oprinde

lige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan 

kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den for

modes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes 

at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold 

kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træer, 

dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udført i dårlig 

kvalitet. 

Kloaksystemet - eller afløbssystemet - fra en ejendom består 

af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning, 

hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del 

af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og i 

jorden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun 

den del af stikledningen, som befinder sig på grunden. 

Kloaksystemer fra før 1920 

Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede 

lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en sep

tiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt 

ikke kloakeret på landet. 

De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som 

endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen 

eller kun ringe restlevetid. 

Kloaksystemer fra 1920-1970 

Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af 

præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Afløbsrørene 

blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og 

fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af 

perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne 

kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også 

udbredt til ejendomme på landet. 

Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank. I 

takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange 

septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende 

grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes 

afløbsinstallationerne. 

Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er leve

tiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For både 

lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, 

hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været 

renoveret, samlet set har begrænset restlevetid. 

HUSTYPEBESKRIVELSE 

Kloaksystemer fra 1970 til nu 

I denne periode blev afløbsinstallationer - både rør og 

brønde - typisk udført i plast. I starten af 70'erne blev rørene 

samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløst af 

fastsiddende gummiringe. 

Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor 

materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført 

nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet 

krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set bety

der, at kvaliteten forbedres betydeligt. 

Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der 

bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septik

tank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år 

2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsan

læg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med 

rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb, 

grøfter m.v. 

Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efter

følgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangs

dræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne. 

Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er 

rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en 

betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år). 
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Radon i danske huse 
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt 

Hvad er radon? 
• Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan

løses nemt og billigt.

• Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,

der kan trænge ind i huset fra undergrunden.

• 350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radon

niveau.

• Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det

kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,

og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af

lungekræft om året.

• Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for

rygere end for ikke-rygere.

Hvor kommer radon fra? 
• Radon kommer fra jorden under huset.

• Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor

meget radon der er i dit hus.

• Det meste radon trænger ind i huse gennem revner

og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,

kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved

rørgennemføringer i fundamenter m.v.

Radonkortet 
• På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en

andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedssty

relsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.

• Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for

at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig

alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko

for radon på Sjælland og øerne end i Vestjylland.

Hvad gør jeg ved det? 
• Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit

hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m3). 

• Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at

radonniveauet nedbringes.

• Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler

Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via

forbedringer af ventilation samt tætning af revner i

fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.

HUSTYPEBESKRIVELSE 

• Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være

nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f .eks.

etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem

under bygningen).

• Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælder

og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem

gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere

indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og

fremmest beregnet til opbevaring - ikke til beboelse.

Læs meget mere på www.radonguiden.dk 
• Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om

radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan

du kan reducere radonniveauet i dit hus. Du kan bruge

SBi-anvisning 247 til at finde frem til de bedste løsnin

ger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.

• Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og

straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.

• Radonsikring er lovkrav i nybyggeri

I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet

om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført

efter 1998, er det således opført med radonsikring.

• Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje

radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fun

gerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation

og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i funda

mentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra

jorden, er gennembrudt.

• I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præ

ciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at

radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklima

et. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 2010, har

således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100

Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har

ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om

max. 100 Bq/m3.
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Radon kortet 

Andel af husstande med over 200 Bq/m 3 . 
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Eleftersyn 
Lb.nr. 

254962 
Elinstallationsrapport 

Version 1.2 

VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER 

Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et 
eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal 
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og 
huseftersynet hos en bygningssagkyndig. 

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en 
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på 
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden 
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan 
sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige 
sælgeransvar. 

Vigtige oplysninger om 
elinstallationsrapporter og eleftersyn 

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for 
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og 
ejerskifteforsikring. 

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik 

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens 
elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren 
gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre 
bygninger, hvor der er elinstallationer. 

Eleftersynet bliver udført af autoriserede 
elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til 
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor 
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der 
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder. 

Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den 
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i 
virksomheden og den person, der har personlig autorisation 
som elinstallatør. 

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og 
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt 
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige 
og lovlige. 

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager 
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på 
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, 
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være 
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver 
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, 
der opføres nu. 

Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten 
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne 

Dato: 26.07.2016 

Tre vigtige ting, du skal vide om 
elinstallationsrapporten 

1. En elinstallationsrapport er en
beskrivelse af manglende eller
nedsat funktion ved
elinstallationerne og af ulovlige
forhold ved elinstallationerne

Elinstallatøren foretager en visuel 
gennemgang af husets elinstallationer og 
åbner stikprøvevis nogle af 
elinstallationerne for at se, hvad der er 
bagved. 

Ved gennemgangen anvendes en 
systematisk metode, som kan afdække 
ulovlige forhold og funktionsfejl ved 
elinstallationerne, som på kort eller 
længere sigt kan indebære risiko for 
personskade eller brand. 

Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil 
kunne påvirke elinstallationernes funktion, 
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret 
ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du 
ikke får en vurdering af, om 
elinstallationerne er tidssvarende. 

Elinstallationsrapporten kan ikke 
sammenlignes med en varedeklaration på 
husets elinstallationer. 

2. Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som 
elinstallatøren ikke har mulighed for at 
finde. Eleftersynet handler primært om 
ulovlige forhold ved bygningens 
elinstallationer, som kan indebære risiko 
for personskade eller brand. 
Ejerskifteforsikringen dækker 
omkostninger til at udbedre ulovlige 
elinstallationer og funktionsfejl, som ikke 
er omtalt i elinstallationsrapporten. 

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng 
mellem den karakter, som elinstallatøren 
giver en installation eller en 
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Eleftersyn 
Lb.nr. 

254962 

fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen 
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der 

er lovligt udført for 20 år siden, og som også er 

funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive 

utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver 
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater. 

Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en 
ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse 
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller 

elinstallationsrapporten i mindst 5 år. 

Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med 

elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af 
Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter 

at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens 

medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne 

i din ejendom. 

Læs mere om e/eftersyn og e/installationsrapporter på 
www.boligejer.dk/elinstallationsrapport 

Hvis du er utilfreds med din 

elinstallationsrapport 

Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et 

professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er 

funktionsdygtige og lovlige. 

Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold, 

funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten 

giver et forkert indtryk af elinstallationerne. 

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, 

Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både 

købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet 

af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog 

forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til 

Ankenævnet. 

Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på 

www.el-ws-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41 

77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12. 

Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan 

undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for 

cirka 6 måneder. 

Dato: 26.07.2016 

El installationsrapport 

Version 1.2 

installationsdel, og prisen på at få gjort 

elinstallationen lovlig og funktionsdygtig. 

Der kan være ulovlige forhold eller 

funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan 

udbedres, men som kan indebære alvorlig 

risiko for personskade eller brand, hvis der 

ikke gøres noget. 

Elinstallatøren kan også bruge karakteren 

UN. Denne karakter skal forstås som en 

advarselslampe, der tændes. Her er 

noget, som kræver en nærmere 

undersøgelse, end eleftersynet har givet 

mulighed for. 
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Eleftersyn 

Til dig, der skal købe 

Lb.nr. 
254962 

Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere 

elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe. 

Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver 
elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de 
undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten 
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er 
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten 
oplysninger fra sælger om elinstallationernes 
funktionsdygtighed. 

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i 
elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig 
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. 
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren 
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste. 

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver 
ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på 
kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige 
forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt. 
Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl 
for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold. 

Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed 
er ikke en garanti. 

Sådan foregår et eleftersyn 

Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man 
umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor 
nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne 
undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel 
sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller 
funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af 
elinstallationsrapporten. 

Hvad kigger elinstallatøren efter? 

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren 
blandt andet 

• kontrollere eltavler

• foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere

• kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

kontrollere lawoltsinstallationer

• kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

• kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spændingstørende dele.

Dato: 26.07.2016 

El installationsrapport 
Version 1.2 

Her er en liste med eksempler på 
forhold, som elinstallatøren ikke 
holder øje med: 

bagatelagtige forhold, herunder 
sædvanligt slid og ælde, som er 
normalt for en elinstallation med den 
pågældende alder, og som ikke 
påvirker elinstallationemes 
funktionsdygtighed nævneværdigt 

dele af elinstallationen, der var 
utilgængelige 

elinstallationer uden for selve 
bygningen 

hårde hvidevarer 

andre brugsgenstande 

om elinstallationen er tidssvarende 

Karaktersystemet 

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold 
eller hver funktionsfejl en karakter, der 
svarer til, hvor alvorligt forholdet er: 

18 - Ingen bemærkninger 

KO - Praktisk eller kosmetisk mangel 

K1 - Ulovligt forhold, som ikke 
umiddelbart er farligt, og som ikke 
påvirker funktionsdygtigheden 

K2 - Ulovligt forhold, som på længere 
sigt kan indebære risiko for 
personskade eller brand og/eller 
manglende eller mangelfuld 
funktionsdygtighed i en mindre og 
afgrænset del af installationen 

• K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller på kort sigt kan indebære risiko for 

-personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld 

,___fu_n_kt_i�siygtighed i en væsentlig eller 
omfattende del af installationen 

UN - Bør undersøges nærmere 
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Eleftersyn 
Lb.nr. 

254962 

Elinstallationsrapportens gyldighed 

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet. 

Tilstandsrapport 

Du skal være opmærksom på, at der ud over 

elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at 

der kan tegnes ejerskifteforsikring. 

Læs mere om dette på www.boligejer.dk/tilstandsrapport 

Ejerskifteforsikring 

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis 

der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en 

tilstandsrapport. 

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv 

betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad 

enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en 

elinstallati-onsrapport eller ej. 

Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. 

Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra 

forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle 

minimumskrav for dækningens omfang. 

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du 

skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers 

forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. 

Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit 

oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab 

er højere. 

Dato: 26.07.2016 

Elinstallationsrapport 

Version 1.2 

Om ejerskifteforsikring 

Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod 

større udgifter til blandt andet 

udbedring af skjulte ulovlige 

elinstallationer. 

Du må normalt selv betale for udgifter 

til udbedring af mindre forhold ved 

elinstallationerne, som ikke umiddelbart 

kan indebære risiko for personskade 

eller brand, vedligeholdelse samt 

udbedring af almindeligt slid og ælde. 

Forhold, der er beskrevet i 

elinstallationsrapporten eller i 

tilstandsrapporten, er ikke dækket af 

ejerskifteforsikringen, medmindre 

forholdet er klart forkert beskrevet. 

Ejerskifteforsikringen dækker heller 

ikke forhold ved elinstallationer, der er 

normale i ældre huse. 

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring 

på www.forsikringsoplysningen.dk 
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Eleftersyn 

Til dig, der skal sælge 

Lb.nr. 
254962 

Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i 

bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl. 

Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste 

overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. 

I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens 

elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da 

installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende 

eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer. 

Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter 

gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten 

fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten 

grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert, 

for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om 

elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte 

elinstallatøren for at få det afklaret. 

Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen 

med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver 

købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport. 

Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige 

sælgeransvar. 

Hvad bruges oplysningerne til? 

Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som 

administreres af Sikkerhedsstyrelsen. 

Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens 

kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også 

indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling. 

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål. 

Dato: 26.07.2016 

El installationsrapport 

Version 1.2 

Du kan kun blive fritaget for 

ansvaret, hvis du opfylder 

følgende fire punkter: 

Elinstallationsrapporten er udarbejdet 

mindre end 1 år før den dag, hvor køberen 

modtager rapporten. 

Du har også fået udarbejdet 

tilstandsrapport. 

Du fremskaffer et tilbud på en 

ejerskifteforsikring og tilbyder at betale 

halvdelen af præmien. 

Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 

10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du 

som sælger fortsat kan komme til 

at hæfte for: 

forhold uden for bygningen (for eksempel 

elinstallationer ved fritstående 

havebelysning) 

hvis du bevidst eller groft uagtsomt har 

givet ukorrekte oplysninger i forbindelse 

med eleftersynet (for eksempel ved at 

fortie funktionsmangler, du har kendskab 

til). 
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El eftersyn 
Lb.nr. 

254962 

Sammenfatning af eleftersyn 

Etage Rum 

Stuen Eltavle 

Stuen Baggang 

Stuen Bryggers 

Stuen Badeværelse 

Stuen Rum Ø 

Stuen Butikslokale V med dør ud 

Stuen Butikslokale NV 

Stuen Værksted 

Stuen Rum N ved værksted 

Stuen Køkken 

Stuen Alrum 

Stuen Gang 

Stuen Bad ved gang 

Stuen Lavvoltsinstallation i inddækning over vask 

Stuen Værelse S 

Stuen Loftrum 

Stuen Stue 

Stuen Entre 

Stuen Uden på bygningen 

Kælder Gang 

Kælder Rum NV 

Kælder Rum V 

Kælder Rum under trappe 

Kælder Rum NØ 

Kælder Rum Ø 

Kælder Rum SØ 

Dato: 26.07.2016 

18 

9 

3 

5 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

KO K1 K2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 2 0 

0 2 0 

0 0 0 

0 0 3 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 2 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

K3 UN 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 
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El eftersyn 

Øvrige Uden på udhuse 

Øvrige Carport 

Øvrige Garage N 

Øvrige Garage Ø 

Generelt 

Forklaring af karakterer 

Lb.nr. 
254962 

0 

0 

0 

0 

4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: 

• 18 - ingen bemærkninger

• KO - Praktisk eller kosmetisk mangel

• K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

• K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller

mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen

• K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller

manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

• UN - Bør undersøges nærmere
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Eleftersyn 

Elinstallationens tilstand 

Stuen 

Eltavle 

Lb.nr. 
254962 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

Spørgsmål Svar Karakter Note 

Er tavlen let tilgængelig for 

betjening? 

Er tavlekapslingen intakt? 

Ja 

Nej K1 

Er tavlen opmærket korrekt? Ja 

Er der det krævede antal Ja 

lysgrupper? 

Er der fejlstrømsafbryder (HFI- Ja 

eller HPFl-afbryder)? 

Fungerer fejlstrømsafbryderen Ja 
korrekt ved kontrolmåling? 

Slår fejlstrømsafbryderen fra ved Ja 
påvirkning af testknappen? 

Er hele installationen beskyttet Ja 

mod indirekte berøring? 

Er der anvendt sikringer Ja 
svarende til elinstallationen? 

Er der en virksom Ja 

jordforbindelse? 

For store åbninger i bundplade af tavlen, løse samlinger udført 

med muffer i tavlen 
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El eftersyn 

Baggang 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Ja 

Ikke 
relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Bryggers 

Spørgsmål 

UN 

Svar 

Er der det krævede antal Ja 
stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Ja 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Er fastmonterede og 
stationære brugsgenstande 
(fx vaskemaskine og 
tørretumbler) forbundet til 
beskyttelseslederen? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Nej 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

K1 Der er for store åbninger ved dåse 

El installationsrapport 
Version 1.2 

Loftet er sænket, ulovlig bøjelig ledning ført ned igennem loftet 

Lampeudtag midt i loftet 
Afbryder Ved dør mod S 

Karakter Note 

K2 En brugsgenstand er ikke forbundet til beskyttelseslederen 

Stikkontakt Ved væg ved dør til baggang 
Afbryder og stikkontakt Ved dør til bad 
Lampeudtag ved vask 
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Eleftersyn 

Badeværelse 

Spørgsmål Svar 

Er der den krævede Ja 
stikkontakt? 

Er der fremført Ja 

beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag / over Ja 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Er fastmonterede og Ikke 
stationære brugsgenstande relevant 
(fx vaskemaskine og 
tørretumbler) forbundet til 
beskyttelseslederen? 

Er installationen og Ja 
brugsgenstande korrekt 
placeret i forhold til 
beskyttelsen mod vand? 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

Hvad har været adskilt? Lampeudtag ved vask 
Stikkontakt ved vask 

Rum Ø 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220 Ja 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Karakter Note 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 

K1 Underlag anvendt som indmuringsdåse, ikke korrekt 
anvendelse af materiel 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Ja 

Lampeudtag midt i loftet 
Stikkontakt Ved hjørne SØ 
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Eleftersyn 

Butikslokale V med dør ud 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal Nej 

stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 

stikkontakter og andre 

til si utni ngssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Ikke 

lampeudtag, og er de relevant 

installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Butikslokale NV 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal Nej 

stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 

stikkontakter og andre 

tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 

og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Ikke 

lampeudtag, og er de relevant 

installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Karakter 

K2 

Karakter 

K2 

Lb.nr. 

254962 

Note 

Der mangler flere stikkontakter 

Stikkontakt Ved hjørne NV 

Se generelt 

Note 

Der mangler flere stikkontakter 

Stikkontakt Ved hjørne SV 

Se generelt 

El installationsrapport 

Version 1.2 
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Eleftersyn 

Værksted 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 
stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Rum N ved værksted 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Svar Karakter 

Nej K2 

Ikke 
relevant 

Nej K1 

Ja 

Svar Karakter 

Nej K2 

Ikke 

relevant 

Ja 

Ja 

Lb.nr. 
254962 

Note 

Der mangler flere stikkontakter 

Der er for store åbninger ved dåse 

Afbryder Ved dør til bryggers 

Note 

Der mangler flere stikkontakter 

Lampeudtag Armatur midt i loftet 
Afbryder og stikkontakt mod nord 

El installationsrapport 
Version 1.2 
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Eleftersyn 

Køkken 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220/ Ja 
250 V stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 

stikkontakter og andre 

tilslutningssteder? 

Er stikkontakterne fordelt på Ikke 

to lysgrupper? relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Nej 

Er fastmonterede og Ikke 
stationære brugsgenstande relevant 

(fx komfur og 

opvaskemaskine) forbundet til 

beskyttelseslederen? 

Lb.nr. 

254962 

Karakter Note 

K1 Der er for store åbninger ved dåse 

Hvad har været adskilt? Lampeudtag mod nord 

Lampeudtag mod syd 

Alrum 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 

I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 

beskyttelsesleder til 

stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Ja 

Ikke 

relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 

og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Nej 

lampeudtag, og er de 

installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Afbryder og stikkontakt mod vest 

Karakter Note 

K1 

K1 

Der er for store åbninger ved dåse 

Der er for store åbninger ved dåse 

Afbryder Ved hjørne SØ 

Lampeudtag midt i loftet 

El installationsrapport 

Version 1.2 
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Eleftersyn 

Gang 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Ja 

Ikke 
relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Nej 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Bad ved gang 

Spørgsmål Svar 

Er der den krævede Ikke 
stikkontakt? relevant 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 

stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ikke 

og afbrydere, og er de relevant 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag / over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Er fastmonterede og 
stationære brugsgenstande 
(fx vaskemaskine og 
tørretumbler) forbundet til 
beskyttelseslederen? 

Er installationen og 

brugsgenstande korrekt 
placeret i forhold til 
beskyttelsen mod vand? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Nej 

Ikke 
relevant 

Ja 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

K1 

K1 

Afbryder ved dør til bad, kapsling flækket 

Der er for store åbninger ved dåse 

Afbryder Ved dør til køkken 
Lampeudtag 

Karakter Note 

El installationsrapport 
Version 1.2 

K3 Tilslutningssted bag inddækning mangler kapsling, løse muffer 
anvendt, ledninger varmeskadet 

Indbygningslampe Midterste over spejl 
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El eftersyn 
Lb.nr. 

254962 
Elinstallationsrapport 

Version 1.2 

Lavvoltsinstallation i inddækning over vask 

Spørgsmål Svar 

Er der en oversigtstegning Ikke 
over installationen? relevant 

Er strømforsyninger fastgjort? Ikke 

Er der anvendt sikringer 

svarende til installationen? 

Er der anvendt korrekt 
ledningsmateriel og tværsnit? 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ja 

Er belysningsarmaturer Nej 
anvendt og placeret korrekt, jf. 

fabrikantanvisning? 

Er ledningssamlinger Nej 

foretaget korrekt? 

Er loftet ved lamperne fri for Nej 
brandtilløb? 

Hvad har været adskilt? 

Værelse S 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220 Ja 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Nej 

Karakter Note 

K2 

K2 

K2 

Armaturer er ikke placeret korrekt jf. fabrikantens anvisninger. 

Samlinger er ikke aflastet for træk og vridning 

Der er tegn på brandtilløb, som skyldes utilstrækkelig afstand 
til termisk isolering eller bygningsdele. 

Besigtiget visuelt ikke adskilt for at undgå beskadigelser 

Karakter Note 

K2 Installation bag glasplade mod 0, udført med ulovlig bøjelig 
ledning og mangler kaspling 

Lampeudtag Bag glasplade 

Stikkontakt Ved hjørne SV 
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El eftersyn 

Loftrum 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal Ikke 
stikkontakter? relevant 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 

stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ikke 
og afbrydere, og er de relevant 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Ikke 
lampeudtag, og er de relevant 

installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Stue 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220 Ja 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført Ikke 

beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

UN 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

Karakter Note 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

Loftet er sænket, oprindeligt lampeudtag bagved 

Lampeudtag i loft ved dør 
Lampeudtag mod øst 
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Eleftersyn 

Entre 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 

stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter 

og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 

installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Uden på bygningen 

Spørgsmål 

Er der fremført 

beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er brugsgenstande (fx 
lamper) forbundet til 

beskyttelseslederen? 

Har det elektriske materiel 
den korrekte kapslingsklasse? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 

relevant 

Ja 

Ikke 
relevant 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Nej 

Karakter 

Lb.nr. 
254962 

Note 

Afbryder ØV ved skab 

El installationsrapport 

Version 1.2 

Karakter Note 

K2 Dele af installationen er defekt eller udført med forkert materiel 

Stikkontakt Ved varmepumpe terrasse SØ 
Ved hjørne NV ved butikslokaler ej adskilt da skruer er rustne 
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Eleftersyn 

Kælder 

Gang 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220 Ikke 
I 250 V stikkontakter? relevant 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Rum NV 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

UN 

Svar 

Ja 

Ikke 
relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Nej 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

Placeret bag inddækning i hjørne 

Karakter Note 

K1 Der er for store åbninger ved dåse 

K1 Der mangler dåse bag et lampeudtag 

Lampeudtag midt i loftet 
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør 

El installationsrapport 
Version 1.2 
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Eleftersyn 

Rum V 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 
I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Ja 

Ikke 
relevant 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

El installationsrapport 
Version 1.2 

Er der dåser bag stikkontakter Nej K3 Stikkontakt, kapsling defekt og mangler fastgørelse 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Nej 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Rum under trappe 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal Ikke 
stikkontakter? relevant 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over Ja 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Er fastmonterede og Ikke 
stationære brugsgenstande relevant 
(fx vaskemaskine og 
tørretumbler) forbundet til 
beskyttelseslederen? 

K1 Der mangler dåse bag et lampeudtag 

Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør 
Lampeudtag midt i loftet 

Karakter Note 

Hvad har været adskilt? Afbryder og lampe pudset fast 
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El eftersyn 

Rum NØ 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal 220 Ikke 
I 250 V stikkontakter? relevant 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ja 

og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Rum Ø 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 220 

I 250 V stikkontakter? 

Er der fremført 

beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Nej 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Ja 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

K1 Der mangler dåser bag flere lampeudtag 

Lampeudtag 2 stk i loftet 

Karakter Note 

K3 Kapsling på dele for vandpumpe er defekt 

Afbryder ved væg ved dør 
Lampeudtag midt i loftet 

El installationsrapport 
Version 1.2 
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Eleftersyn 

Rum SØ 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 
stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Er der dåser bag stikkontakter Nej 
og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 

lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Øvrige 

Uden på udhuse 

Spørgsmål 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 

tilslutningssteder? 

Er brugsgenstande (fx 
lamper) forbundet til 
beskyttelseslederen? 

Ja 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Har det elektriske materiel Nej 

den korrekte kapslingsklasse? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Lb.nr. 
254962 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 

Karakter Note 

K2 Underlag ved afbryder for fyr, med for stor åbning. Kabler 
mangler fastgørelse 

Lampeudtag Mod SØ 

Afbryder Ved fyr 

Karakter Note 

K2 Flere lamper er defekte eller har forkert kapslingsklasse 

Besigtiget visuelt. Se generelt 
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Eleftersyn 

Carport 

Spørgsmål Svar 

Er der det krævede antal Ikke 
stikkontakter? relevant 

Er der fremført Ikke 
beskyttelsesleder til relevant 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter Ikke 
og afbrydere, og er de relevant 
installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Garage N 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 
stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Er der dåser bag stikkontakter 
og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Dato: 26.07.2016 

Nej 

Svar 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

K2 

Karakter 

Armatur mod N tilslutning mangler kapsling 

Besigtiget visuelt 

Se generelt 

Note 

Se generelt 

Elinstallationsrapport 
Version 1.2 
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El eftersyn 

Garage 0 

Spørgsmål 

Er der det krævede antal 
stikkontakter? 

Er der fremført 
beskyttelsesleder til 
stikkontakter og andre 
tilslutningssteder? 

Svar 

Nej 

Ikke 
relevant 

Lb.nr. 
254962 

Karakter Note 

K2 Der mangler flere stikkontakter 

El installationsrapport 
Version 1.2 

Er der dåser bag stikkontakter Nej KO Installationen besigtiget visuelt, generelt udført med ulovlig 
bøjelig ledning m.m. Se Generelt og afbrydere, og er de 

installeret korrekt? 

Er der dåser bag/over 
lampeudtag, og er de 
installeret korrekt? 

Hvad har været adskilt? 

Besøget 

Elinstallationen gennemgået: 

Gennemgangen foretaget af: 

Starttidspunkt: 

Sluttidspunkt: 

Spørgsmål 

Var der adgang til alle rum? 

Blev alle rum gennemgået? 

Generelt 

Spørgsmål 

Er al materiel fastgjort? 

Er der låg på dåser og rosetter? 

Er der anvendt korrekt 
ledningsmateriel som fast 
installation? 

Er installationen beskyttet mod 
fysisk overlast? 

Er samlinger anbragt i dåser? 

Dato: 26.07.2016 

Ikke 
relevant 

Svar 

Ja 

Ja 

Besigtiget visuelt 

Note 

26.07.2016 

Jens Jepsen 

11:30 

13:0 

Svar Karakter Note 

Ja 

Ja 

Nej K3 

Ja 

Ja 

I butikslokaler, værksted, rum N ved værksted, udvendigt på 
bygninger og udhuse, carport, garager 
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Eleftersyn 
Lb.nr. 

254962 

Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed 

Spørgsmål Svar 

Fungerer hele elinstallationen? Nej 

Stemmer sælgers oplysninger om Nej 

funktionsdygtigheden overens med 

gennemgangen 

Stamoplysninger 

Boligen 

Adresse Lerpøtvej 110 

Postnr. og by 6800 Varde 

Opført år 1962 

Samlet 215 

bygningsareal 

Særlige 

oplysninger 

om 

ejendommen 

Boligens ejer 

Adresse Lerpøtvej 110 

Navn Boet efter Leif Torsten Kristensen 

Postnr. og by 6800 Varde 

Email 

Telefon 

Dato: 26.07.2016 

Note 

Dødsbo 

Dødsbo 

Elinstallationsrapport 

Version 1.2 
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Danmarks Miljiportal 
Data om miljøet i Danmark Den 22-12-2020, kl. 14:28 

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

landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. 

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

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

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

kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. 

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

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

Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. 

Der er søgt på følgende matrikel: 
Ejerlavsnavn 

Matrikelnummer 

Region 

Kommune 

Kort 

Varde Markjorder 

82h 

Region Syddanmark 

Varde Kommune 

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

nærheden af det søgte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

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

matrikel. 

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

jordflytning. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. 

■ Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kort.lægning 

■ Jordforurening.V2 

lii] FO Nuonceret 

■ Fl Nuanceret 

■ F2 Nuanceret 

■ Jordforurening,V1 

1 Lokaliseret (uafklaret) 

� Påbud - Aktiv 

� Påbud-længervarendevilkHr 

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

85c5fbf8-b17b-4aaa-b11 f-27526e1 e657c 
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Danmarks Miljefportal 
Data om miljøet i Danmark 

Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
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Danmarks Miljø°portal 
Data om miljøet i Danmark Den 22-12-2020, kl. 14:28 

Kontaktoplysninger 
Region Syddanmark · . · · · ' ..,. · - --. ·· .- . · : • · � 
Adresse 
Mail 
Web 
Bemærkning 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

jordforure ni ng@reg i onsyd da nma rk.d k 

www.reg i onsyd da nma rk.d k/jordfo ruren i ng 

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

en forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er 

under sagsbehandling i forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan 

først findes på Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om 

kortlægning. Regionen er færdig med den systematiske kortlægning af 

aktiviteter, der kan have forurenet jord eller grundvand. 

Varde Komnu.i'ne · - - . ·; 
Adresse 
Mail 

Web 

Bemærkning 

Toften 2 I 6818 Arre 

vardekommune@varde.dk 

http ://www. vardekommune .dk/Borger/Natur-og-mi ljoe/M i ljoe-jord-og

vand/J o rd/O mra ad eklassi fi ce ri ng--lette re-forurenet-jord .a spx 

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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Danmarks Milj�portal 
Data om miljøet i Danmark Den 22-12-2020, kl. 14:28 

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 vi densniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med 

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

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

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

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

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

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

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

anvendelse til boligformål 

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

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

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

baggrund af de historiske oplysninger. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. 82h, Varde Markjorder 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 21. december 2020. 

175 m. 

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

�- Styrelsen for Dataforsyni.ng og Effektivi: 

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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� 
Varde Kommune 

Afsender 
Varde Kommune 
By/aften 2 , 6800 Varde 

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

Kommune nr.: 

573 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

31008 21-12-2020 

5756824 

Ejendommens beliggenhed: 

Lerpøtvej 110 (Vejkode: 4802), 6800 Varde 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen vardekommuoe@varde dk eller telefonnr 79946800 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Lerpøtvej 110 (vejkode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg 

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Bemærkninger for grund 

FÆLLESANTENNEANLÆG 

Matrikelnr, 

82h 

Ejendom 

BFE-nr.: 5756824 

Ejerforhold: 10 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 

Ejerlav 

VARDE MARKJORDER 

Adresse: Lerpøtvej 110 (vej kode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: 82h 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal helårsboliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 

Bebygget areal 100 Samlet andet areal 

Overdækket areal 0 Heraf affaldsrum i terræn 

Areal i hele bygningen m2 Heraf indbygget garage 

Samlet bygningsareal (excl. kælder 100 Heraf indbygget carport 

& tagetage) Heraf indbygget udhus 

Samlet kælderareal 79 Heraf lukkede overdækninger 

Heraf udnyttet kælder 0 Heraf indbygget udestue el. lign. 

Heraf dyb kælder 0 Heraf udvendig efter isolering 

Samlet tagetageareal 0 Heraf øvrige arealer 

Kommunalt ejendoms nr.: 31008 

Landsejerlavsnavn: VARDE MARKJORDER 

Opførelsesår: 1962 

Antal helårsboliger med køkken: 1 

m2 Bygningens arealanvendelse 

0 Samlet boligareal 

0 Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Heraf erhverv i kælder 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

0 

0 

0 

0 

Heraf udnyttet tagetage 0 Heraf indbygget garage i kælder 0 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Centralvarme med en fyringsenhed 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Lerpøtvej 110 (Vej kode: 4802),6800 Varde 

Kommunenr.: 
0573 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31008 21-12-2020 

m2 

100 

Side: 
1 / 4 

0 

0 

0 

1 
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Opvarmningsmiddel: Naturgas 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Lerpøtvej 110 (vejkode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Enhedens andel af fælles adgangsareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Antal værelser: 3 

Antal toiletter: 1 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Lerpøtvej 110 (vejkode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 

Bygning til kontor (Bygningens anvendelse 321) 

Matrikelnr.: 82h 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal helårsboliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

100 m2 

O m2 

100 m2 

o m2 

O m2 

O m2 

0 m2 

O m2 

O m2 

Areal i grundplan m2 Samlet andet areal 

Bebygget areal 

Overdækket areal 

Areal i hele bygningen 

Samlet bygningsareal (excl. kælder 

& tagetage) 

Samlet kælderareal 

Heraf udnyttet kælder 

Heraf dyb kælder 

Samlet tagetageareal 

Heraf udnyttet tagetage 

85 

0 

m2 

85 

0 

0 

0 

0 

0 

Samlet andet areal 

Heraf affaldsrum i terræn 

Heraf indbygget garage 

Heraf indbygget carport 

Heraf indbygget udhus 

Heraf lukkede overdækninger 

Heraf indbygget udestue el. lign. 

Heraf udvendig efter isolering 

Heraf øvrige arealer 

Heraf indbygget garage i kælder 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Centralvarme med en fyringsenhed 

Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel 

Bemærkninger for bygning 

MODERNISERING 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Lerpøtvej 110 (vejkode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 

Enhed til kontor (Anvendelseskode: 321) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Enhedens andel af fælles adgangsareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Lerpøtvej 11 0 (Vej kode: 4802),6800 Varde 

85 m2 

85 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

0 m2 

o m2 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Landsejerlavsnavn: VARDE MARKJORDER 

Opførelsesår: 1962 

Antal helårsboliger med køkken: 0 

m2 Bygningens arealanvendelse 

Andet 

Kommunenr.: 
0573 

O Samlet boligareal 

0 Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 

O Samlet erhvervsareal 

0 Heraf erhverv i kælder 

0 Antal etager u. kælder & tagetage 

0 

0 

0 

0 

0 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31008 21-12-2020 

m2 

0 

0 

85 

0 

Side: 
2/4 
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Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Antal værelser: 3 

Heraf antal værelser til erhverv: 3 

Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation 

Bygningsnr.: 3 

Adresse: Lerpøtvej 110 (vejkode: 4802), Tinghøj, 6800 Varde 

Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer) (Bygningens anvendelse 910) 

Matrikelnr.: 82h Landsejerlavsnavn: VARDE MARKJORDER 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1962 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 30 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Lerpøtvej 11 0 (Vej kode: 4802),6800 Varde 

Kommunenr.: 
0573 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31008 21-12-2020 

Side: 
3/4 
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Kortmateriale 

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

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

BBR Ejendommens beliggenhed:
Lerpøtvej 110 (Vej kode: 4802),6800 Varde 

Kommunenr.: 
0573 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side: 
31008 21-12-2020 4 I 4 
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Din pligt som ejer 

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

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

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

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

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

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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 

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

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

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

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

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvende/se Materialer 

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

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

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

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

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

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

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 

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

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

Køkken, toilet og afløb 

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

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

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

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

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

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

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

Opvarmningsforho/d 

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

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

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

Afløbsforhold 

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

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

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

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

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

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

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

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

Andet 

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

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

Vandforsyning 
Alment vandforsyningsanlæg 
(tidligere offentligt). 
Privat, alment 
vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 
Brønd. 
Ikke alment 
vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 10 ejendomme). 
Ingen vandforsyning. 
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Åbningstid: 
Mandag: 9.00 - 18.00 
Tirsdag - Onsdag: 9.00 - 15.00 
Torsdag: 9.00 - 16.45 
Fredag: 9.00 - 12.30 
Betaling:Se Vardekommune.dk: Mit Be-

---------------------------- talingsoverblik 
Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Lerpøtvej 110 (6800) 

Matrikelbetegnelse: 

VARDE MARKJORDER 82h 

Ejendomsværdi 

590.000 

Fradrag i grundværdi for forbedringer 

E-post:vardekommune@varde.dk
Telefonnummer: 7994 6800 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

21/12-2020 29189811 
Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurderingsår: 

2458 2019 (01/10-2019) 

Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

220.800 234.900 

Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

l(ommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2021 
Specifikation 

KOMMUNE 

Grundskyld 
promille af grundlag 

31,560 : 220800 01/01-31/12 

Indefrosset grundskyld 

ROTTEBEKÆMPELSE 

*****BEMÆRK***** 

Er ejendommen IKKE tilmeldt betalings
service modtager du indbetalingskort ca. 
10 dage før sidste rettidige indbeta
lingsdato. Ved flere ejere sendes ind
betalingskortet kun til en af ejerne. 

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 

Ol 
02 

Forfaldsdato 

01/01-2021 
01/07-2021 

Sidste rettidige indb.dag 

05/01-2021 
05/07-2021 

!ALT

Ratebeløb 

3281, 11 
3281,12 

Beløb 

6968,45 

-445,00

38,78 

6562,23 

Fakturadato 

01/01-2021 
01/07-2021 

Side 01 af 01 

Heraf moms 

0,00 

Moms beløb 

0,00 
0,00 

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

Renter beregnes fra forfaldsdato. Skyldige beløb vil blive videregivet til 
SKAT. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, 
som sædvanligvis opkræves på næste rate. 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag 
Bilag dannet 21 /12 2020 

--
=

-

ERHVERVSSTYRELSEN 

Lerpøtvej 110, 6800 Varde 
Ejendommens adresse: ............................................ ......................... Lerpøtvej l l 0, 6800 Varde 

Matr.nr.... .. ......................................................................................... 82h Varde Markjorder 

Grundareal. ...................................................................................................... 2458 m' 

Ejendomsnummer: ..................................................................... ........................... 03 l 008 

Kommune: ................................................................................................. Varde Kommune 

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

Antal bygninger: .............................. ............................................... . ........................... 3 

Antal enheder: ................................................................................................ ............ 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 82h Varde Markjorder 

Rapport-ID: dab14e28-457c-46e5-86af-aded1 bc3e3b1 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Bilag dannet 21/12 2020 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på 
ejendommen, og derfor overtages af evt. køber.&#xD; 

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

&#xD; 

Ved JA til forfalden gæld&#xD; 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 
påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 
forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen.&#xD; 
&#xD; 

Ved tvangsauktion &#xD; 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 

tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.)&#xD; 

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes.&#xD; 
&#xD; 

Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT&#xD; 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning 
fås ved kontakt til SKAT lnddrivelse.&#xD; 

&#xD; 
EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår &#xD; 
I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 

på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. er indhentet d. 

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

Forfalden gæld i alt. .... . .................................................................... 3.307,20 kr 

Gælden er opgjort pr .... . . ................................................................... l 0-02-2021 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ........................................ l 0-02-2021 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 3.261,72 kr 

Beløb ............................................................................•••.................... 3.261,72 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0 l -0 l -202 l 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Gæld vedrørende ......................................................•••.............•.••.... Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 19,39 kr 

Beløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 9,39 kr 

Forfaldsdato ..............................................................••............•............. 0 l -0 l -202 l 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 26,09 kr 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Bilag dannet 21/12 2020 

Beløb .......... . ................................................................. 26.09 kr 

Forfaldsdato 

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

Lerpøtvej 11 0 

6800 Varde 

Bilag dannet 21/12 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 ræl<ke 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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Varde 
Kommune 

Opkrævningsafdelingen 

Frisvadvej 35 

6800 Varde 

Varde Kommune 
Frisvadvej 35 
6800 Varde 
CVR-nr.: 29189811 
Mail: Vardekommune@varde.dk 

BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Ols Gade 4-6 
4000 Roskilde 
Cvr37921599 

Vedrørende ejendommen Lerpøtvej 110, Varde. 

Tlf.: 79946800 
Side 1/1 

Udsendelsesdato: 22.12.2020 

CPR/CVR-NR:  

Dokumentnr.: 005730127672  

Hermed fremsendes opgørelse over skyldige ejendomsskatter inkl. renter og gebyr pr. auktionsdagen den 
10. februar 2021 jf. jeres skrivelse af den 22. december 2020.

Ejendomsskat / 0003100804 
Lerpøtvej 110 (6800) 
Nr: 82h VARDE MARKJORDER 
Rente og gebyr pr. 10.2.21. 

Total for Ejendomsskat 

I forbindelse med at restancen efterfølgende kan blive sendt til inddrivelse hos kommunens advokat, tages 
der forbehold for yderligere omkostninger, da Varde kommune også vil begære tvangsauktion. 

Morarenter beregnes med 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. 

Gebyr beregnes med kr. 250,00 pr udskrevet rykkerskrivelse. 

Med venlig hilsen 

Bodil Hansen 
Varde Kommune 
Opkrævningsafdelingen 

Beløb 

3726, 11 
611,08 

4.337,19 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Charlotte Vilhelmsen <cvi@dinforsyning.dk> 
21. december 2020 12:51

Til: Maria Nilsson
Emne: SV: 296542 - Tvangsauktion over Lerpøtvej 110, 6800 Varde - sags nr. 16856 !

Til Maria Nilsson. 

Sm besvarelse på din mail af den 21.12.20 skal vi hermed anmelde vort fortrinsberettiget krav, opgjort pr. 
tvangsauktionsdagen den 10.02.21, hvilket udgør kr. 1.762,74.

Beløbet skal indsættes i Nordea på kontonummer 2540 - 0754187077 +husk at oplyse kundenummer 295642 som 
reference. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 
Charlotte Vilhelmsen 

Kunderådgiver 
E-mail: cvi@dinforsyning.dk 
Direkte: 74747113 

Arbejdssted: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N 

DIN Forsyning A/S - Ulvsundvej 1- 6715 Esbjerg N - 7474 7474 -
www.dinforsyning.dk 
Følg os på Linkedln og facebook for aktuelle nyheder og dialog. 

DIN 
FORSYNING 

OBS. Vi holder julelukket fra den 24. december til den 4. januar 2021. 
Vores vagter sørger naturligvis for driften kører og du kan besøge vores 
genbrugspladser 27. 28. 29. og 30. dec. 

Glædelig jul og godt nytår* 

Fra: Maria Nilsson <mn@buusmark.dk> 
Sendt: 21. december 2020 10:54 
Til: 'teknik@varde.dk' <teknik@varde.dk>; DIN mail til fællespostkassen i - Kundecenter 
<Kundecenter@dinforsyning.dk>; 'Gældsstyrelsen - Tvangssalgfortrin' <tvangssalgfortrin@gaeldst.dk> 
Emne: Tvangsauktion over Lerpøtvej 110, 6800 Varde - sags nr. 16856 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 10. februar 2021 kl. 09:00 

ved retten i Esbjerg. 

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. assistent 
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BuusMark Advokatfirma I/S 
Sankt Ols Gade 4-6 
4000 Roskilde 

Oplysning om betaling af husforsikring 

• Jeres journalnummer:
• Forsikringstager:
• Forsikringssted:

• Matr.nr.:

16856 
Kim Dabon Madsen 
Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
82H 

På forsikringen er der en restance på i alt 1.475,80 kroner for perioden 
1. oktober 2020 til 10. februar 2021.

Beløbet kan overføres til vores bankkonto. Husk at oplyse referencenummeret, når I 
indbetaler beløbet. 

• Registreringsnummer: 3100
• Kontonummer: 2505678608
• Referencenummer: 9533 221 634

Når det skyldige beløb er indbetalt, er I velkomne til, at rette henvendelse hvis 
samtykkeerklæring fortsat ønskes. 

Hvor skal huset forsikres nu? 
Vi beder jer oplyse, om den nye ejer ønsker at tegne ny forsikring hos os, eller i 
hvilket andet forsikringsselskab der bliver tegnet bygningsbrandforsikring. 

Bliver der oprettet bygningsbrand i et andet forsikringsselskab, har vi brug for disse 
oplysninger: 

• Selskabets navn
• Policenummer
• Fra hvilken dato ejendommen er forsikret?

I kan sende en e-mail med oplysningerne, eller ringe til os. 

Kontakt os, hvis I har spørgsmål 
I er velkomne til at kontakte mig eller en af mine kolleger, hvis I har spørgsmål - se 
hvordan øverst til højre. 

Venlig hilsen 

Camilla Nim Rasmussen 

i2.J Få overblik i Mit Topdanmark - log ind med NemlD på hjemmesiden 

30. december 2020 
Side: 1 / 1 

Kundenr.: 0981 041 
Forsikringsnr.: 9533 221 634 

Kontakt 

Telefon: 70 13 13 37 
kundeservice@topdanmark.dk 

� Hus 

Topdanmark Forsikring A/S 
Borupvang 4, 2750 Ballerup 
CVR-nr. 78416114 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Birgitte Gundog <bgu@luxor.dk> 

21. december 2020 13:43

Maria Nilsson

SV: Lerpøtvej 110, 6800 Varde 500648 - sags nr. 16856

Tvangsauktionsopgoerelse_ 1 10.02.2021.pdf

Med henvisning til Deres brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 10-02-2021, fremsendes hermed 

vores opgørelse: 

Restancer m.v. kr. 38.470,69 

Restgæld med tillæg af uforfaldne renter kr. 510.954,21 

Samlet fordring kr. 549.424,90 

Bemærk venligst at pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår. 

I øvrigt henvises til vedlagte specifikation. 

Kopi af pantebrevet er tidligere fremsendt. 

Vi imødeser salgsopstilling samt meddelelse om besigtigelsestidspunkt. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Gundog 

Investeringsselskabet Luxor A/S 

Frederiksborggade 50 

1360 København K. 

Telefon 33325015 - tlf. 51992362 

I Investeringsselskabet Luxor A/S' privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Selskabet behandler oplysninger om dig, 

og hvilke rettigheder du har i henhold til EU's databeskyttelsesforordning. Der henvises til: 

http://www.luxor.dk/persondata/information-om-persondataforordningen/ 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere 

afsender om fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om 

mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller 

it-systemet, hvor den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar 

for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge mailen. 
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<Formattering.Skuffe "blank"> Udskrevet d. 21-12-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 510.000,00 

Lånenr.: 500648/1-50 -

Matr.nr.: 82 H Varde Markjorder 

Opgørelsesdato: 10-02-2021

Restgæld pr. 11-12-2020 kr. 480.251,47 kurs 105,00
8,50% rente til 10-02-2021 59 dage 
Kolonne 2 ........ . .. . ....... .......... ................................. :

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

Dl Egeninkasso 

Ejerskiftegebyr 

11-09-2020

11-09-2020 til 10-02-2021

11-12-2020

11-12-2020 til 10-02-2021

12.367,50 
117,68 
100,00 

25,00 
149 dage 435, 10 

12.367,50 
45,59 

100,00 
25,00 

59 dage 172,29 

Kolonne 3 ....... . . .. . .... . . ...... ...................................... :

Kolonne 1 (fordring i alt) . ................................................. : 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

500648/1-50 

504.264,04 
6.690, 17 

510.954,21 

13.045,28 

12.710,38 

0,00 
0,00 

25.755,66 

3.110,00 

9.605,03 

38.470,69 

549.424 90 

Side 1 
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Ejendom: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Kreditor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitor: 

Navn: 

Cpr-nr. 

Personligt gældsansvar: 

Debitor: 

Navn: 

Cpr-nr. 

Personligt gældsansvar: 

Hovedstol: 

••••• ••H••••• ••·•• •••••..!_-- • � •
-
•
.

♦
.
>f •o_-.

•••••·•••••• .. •••••• • ••·I•••• 

Løbetid: 

Aftalt løbetid: 

Fast rente: 

Pålydende årlig rente: 
Nominel årlig rente: 

Rente beregnes fra: 

2 0 01 20 I 7 1 '1:12 27 

Pantebrev 

Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
Varde Markjorder 
0082h 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

Mayumie Dabon Madsen 
Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
120685-**"'* 

Debitor har personligt gældsansvar 

Kim Dabon Madsen 
Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
170486-**** 

Debitor har personligt gældsansvar 

Debitor(erne) erkender at skylde kreditor(erne) den angivne 
hovedstol. 

510.000 DKK 

24 år og 10 måneder 
Løbetiden er fast. 

8,5% 
8,775 % 

1. November 2016
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Øvrige rentevilkår: 

Betal ingsvilkår: 
Tilbagebetalingsmåde: 
Første termin: 

Sidste termin: 

Fast ydelse: 
Beløb pr. termin: 

Arlig ydelse: 

Øvrige betalingsvilkår: 

Opsigelsesvilkår: 

Indfrielseskurs: 
Debitors opsigelsesfrist: 
Øvrige opsigelsesvilkår: 

Rets forfølgnings forbud: 

20.01 201? ·11·1227 

Rentevilkår: 
Pantebrevet forrentes fra den 01.11.2016 med en fast årlig 
rente på 8,50% p.a. af det til enhver tid værende skyldige 
beløb. 

Annuitetslån. 
5.497 DKK 
Perioden 1. November 2016 - 11. December 2016 forfalder 
11. December 2016

11.607 DKK 
Perioden 11. Juni 2041 - 11. September 2041 forfalder 11.

September 2041 

12.368 DKK 

49.470 DKK 

Betalingsvilkår: 
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1.9.2016 gennem en 
fast årlig ydelse på 9, 10 % af hovedstolen, hvoraf 7,75 % p.a. 
af det til enhver tid værende skyldige beløb er rer,+9 mP,rl�ns 
resten er afdrag. Ydelsen betales hver 11/3, 11/6, ·1 ·1,�, ·1·1112 
termin med kr. 11.011,00 Første gang 11.12.2016 betales kr. 
12.234,44, som udgør forholdsmæssig ydelse f.t. 1.9.2016-
11.12.2016. 

I forbindelse med hver ydelsesbetaling har den til enhver tid 
værende kreditor ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på 
kr. 25,00 

105 
3 måneder 
Lånet er uopsigeligt for kreditor 

Opsigelsesvilkår: 
Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til 
ejer indtil udløb, dog skal kreditor kunne godkende ny debitor. 
Kan debitor ikke godkendes forfalder pantebrevet til fuld 
indfrielse til kurs 105,0000. Pantebrevet kan fra debitors siåe 
indfries helt eller delvist til kurs 105,0000 med 3 måneders 
varsel til en termin. 

Dette pantebrev kan gøres til genstand for individuel 
retsforfølgning. 
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Opryl<:nin�Jsret: 

Følgende servitutter 
res pc kteres: 

Erklæringc-r: 

Kred1taftalelov: 

Særlige bestemmelser: 

20.01 2() I 7 \ ·I 12 2/ 

Dette dokument er med oprykningsret. 

Servitutter tinglyst til og med 06.07.1978 respekteres. 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet 
fremsendt fuldmagt. 

Kreditaftaleloven Debitor bekræfter ved sin signatur, at have 
modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. 

Dette pantebrev er omfattet Kreditaftaleloven. Oplysninger i 
henhold til loven er udleveret separat. 

Særlige bestemmelser: 
Ethvert debitorskifte/ejerskifte/overdragelse - helt eller delvist 
- skal godkendes af kreditor, før den hidtidige debitor og evt.
kautionist er frigjort for sine forpligtelser. Hvis den nye debitor
ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige
pantebrevet til fuld indfrielse kurs 105,00. Samme vilkår er
gældende ved en eller flere debitorers udtræden. Ved debitors
eventuelle misligholdelse af pantebrevet kan kreditor forlange
pantebrevet indfriet til kurs 105,00 samt betaling af eventuelle
restancer og øvrige omkostninger, herunder morarenter,
gebyrer, samt omkostninger til inkasso m.v.

Ejerskifte- og/eller ekstraordinære afdrag: 
Ved godkendt debitorskifte erlægges senest 3 uger efter, at 
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra 
tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter 
ejendommens endelige overtagelse, et ejerskiftegebyr på 
2,000% af restgælden dog min. kr. 500,00 på 
overtagelsesdagen. Manglende eller ikke rettidig indbetaling 
af gebyret, sidestilles med manglende eller for sen betaling af 
ejerskifteafdrag, med heraf følgende konsekvenser. 
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor 
samme frister som ved erlæggelse af ejerskiftegebyr. 
Efter betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den 
fremtidige ydelse, således at den udgør samme procent af 
den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 
gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver 
uændret. Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales renter 
af afdraget til betalingsdagen. 
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Pantebrevsformular: 

I øvrigt gælder 
Justitsministeriets almindelige 
betingelser AA: 

20.0 1.20 I/ 1 ·1. I:.! 27 

Respektpåtegning: 
Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, 
sparekasse-, stats-, rentetilpasnings- eller realkreditlån med 
variabel rente, skal det uden særskilt påtegning respektere 
ændringer i renten for disse lån. 

Udlejningsklausul: 
For så vidt pantebrevet har pant i en ejerlejlighed, kan kreditor 
forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. 
Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter 
påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelse i 
lejeperioden. 

Omprioritering: 
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til
forhøjet rente og forlænget løbetid (max. 30 år), dog ikke 
indeksregulerede og stående lån og lån i fremmed valuta, 
bortset fra lån i EURO, mod at nettoprovenuet i det omfang, 
det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af foranstående 
forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette 
pantebrev. 
Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til 
indfrielse af foranstående lån (excl. renter) medtages 
omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre 
udgifter til det offentlige, gebyr til pengeinstitut samt gebyr til 
rykningspåtegning på såvel foranstående, efterstående som 
nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog 
ikke differencerente. Endvidere respekteres 
omprioriteringssalær til medvirkende ejendomsmægler eller 
advokat. 
Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af 
omprioriterings/rykningsklausulen, herunder 
ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af debitor. 

Om- og/eller tilbygning: 
Ingen 

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæl, som er anført i pantebrevet, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.
2) Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.
3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
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l.001 2Ull 111).27 

meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. 
Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller 
fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset 
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med 
debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en 
opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem 
til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om 
opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af 
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 
4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens§§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og
forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.
5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er
opfyldt.
6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier
- morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere
panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved
opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt
til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i
medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger
gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra
tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår
uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal
betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. 8, litra f.
8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor
forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, _at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr. 2,
b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,
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uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, 
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er
behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. nr. 7.
9) Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af
andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i
disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om
misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og
bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder
ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Nedenstående anmelderoplysninger undersluives alene af 

anmelder. 

Anmelder: 

Cvr-nr.: 

Kontaktoplysninger: 

Anmelders sagsnummer: 

Sendes også til: 

E-post:
Sagsreference:

Tinglysningsafgift: 
Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

Storkundenummer: 

20.01,2017111227 

PANTEBREVSSELSKABET ALTERNATIV FINANS A/S 
Vestergade 1, 1. tv. 
8600 Silkeborg 
17888803 

Tina@alternativfinans.dk 

79368 

Charlotte@alternativfinans.dk 

9.360 DKK 

510.000 DKK 

17888803 
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. 
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Ejendom: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Status: 

Tinglysningsdato: 

Dokumenttype: 

Resultat af tinglysning 

Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
Varde Markjorder 
0082h 

Tinglyst 

28.11.201610:21:10 

Pantebrev 

........... ............... -.......... ....... .. . . .......... ..... �-

Dato/løbenummer: 

28.11.2016-1007835257 

20.01.201711:12:27 Side 7 af 7 
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Dokument som påtegnes: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Fast rente: 

Pålydende årlig rente: 
Nominel årlig rente: 

Rente beregnes fra: 

Øvrige rentevilkår: 

Betalingsvilkår: 

Tilbagebetalingsmåde: 
Første termin: 

Sidste termin: 

Årlig ydelse: 

25.01.2017 10:10:50 

Påtegning 

28.11.2016-1007835257 
Pantebrev 
510.000 DKK 

8,5 % 
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

Vif kårsændring 

Dokumentet tinglyses med følgende ændrede vilkår. 

8,5 % 
8,775 % 

1. November 2016

Rente og betalingsvilkår: 
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1.11.2016 gennem en 
fast årlig ydelse på 9,70 % af hovedstolen, hvoraf 8,50 % p.a. 
af det til enhver tid værende skyldige beløb er rente, medens 
resten er afdrag. Ydelsen betales hve·r 11/3, 11/6, 11/9, 11/12
termin med kr. 12.367,50 Første gang 11.12.2016 betales kr. 
5.496,67, som udgør forholdsmæssig ydelse f.t. 1.11.2016 -
11.12.2016. 
I forbindelse med hver ydelsesbetaling har den til enhver tid
værende kreditor ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på 
kr. 25,00

Annuitetslån. 
5.497 DKK 
Perioden 1. November 2016 - 11. December 2016 forfalder 
11. December 2016
11.607 DKK 
Perioden 11. Juni 2041 - 11. September 2041 forfalder 11.
September 2041

49.470 DKK 

Side 1 af 4 
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Kreditor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitor: 

Navn: 

Cpr-nr. 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af: 
Cvr-nr.: 

Debitor: 
Navn: 

Cpr-nr. 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af: 
Cvr-nr.: 

Erklæringer: 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

Kim Oabon Madsen 
Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
170486-**** 

17888803 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller foNentet 
fremsendt fuldmagt. 

Mayumie Dabon Madsen 
Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
120685-**** 

17888803 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller foNentet 
fremsendt fuldmagt. 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysnlng på grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt. eller foNentet 
fremsendt fuldmagt. 

Kreditaftaleloven Debitor bekræfter ved sin signatur, at have 
modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. 

Neclenstående anmelderoplysninger underskrives alene af 
anmelder. 

25.01.2017 10:10:50 Side 2 af 4 
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Anmelder: 

Cvr-nr.: 

Kontaktoplysninger: 

PANTEBREVSSELSKABET ALTERNATIV FINANS A/S 
Vestergade 1, 1. tv. 
8600 Silkeborg 
17888803 

tina@alternativfinans.dk 

Anmelders sagsnummer: 79368 

Sendes også til: 

E-post
Sagsreference:

Tinglysningsafgift: 

Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

Storkundenummer: 

Ejendom: 
Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Status: 

Tinglysningsdato: 

25.01.2017 10:10:50 

charlotte@alternativfinans.dk 

1.660 DKK 

ODKK 

17888803 
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. 

Resultat af tinglysning 

Lerpøtvej 110 
6800 Varde 
Varde Markjorder 
0082h 

Tinglyst 

24.01 ,2017 14:22:33 

Side 3 af 4 
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Dokumenttype: 

Vilkårsændring 

Dato/løbenummer: 

28.11.2016-1007835257 

25.01.2017 10:10:50 Side 4 af 4 
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Dokument som 

underpantsættes: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Underpanthaver: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Kreditor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Underpantsætning af 

pantebrev 

28.11.2016-1007835257 
Pantebrev 
510.000 DKK 
8,5% 
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

DANSKE BANK A/S 
Halmens Kanal 2 
1060 København K 
61126228 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

Pantebrevet underpantsættes til underpanthaver. 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af 
anmelder. 

Anmelder: 

Cvr-nr.: 

Kontaktoplysninger: 

Anmelders sagsnummer: 

25.01.2017 13:58:45 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

nn@luxor.dk 

500648 

Side 1 af 2 
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Tinglysningsafgift: 
Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Status: 

Tinglysningsdato: 

Dokumenttype: 

Dato/løbenummer: 

25.01.2017 13:58:45 

0DKK 

0DKK 

Resultat af tinglysning 

28.11.2016-1007835257 
Pantebrev 
510.000 DKK 
8,5% 
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

Tinglyst 

25.01.2017 13:58:41 

Underpantsætning af pantebrev 

25.01.2017-1008217929 

Side 2 af 2 
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KØBERVEJLEDNING -  TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM                 

 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.  

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet.  

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra 
internettet, hvor der annonceres og informeres om 
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

 

2. Købesummen 

Den samlede købesum består af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil 
kommer udgifter til tinglysning. 

 

3. Budgivningen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder 
for.  

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skal man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud. 

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.  

 

4. Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dækkede restancer (salgsopstillingen 
kolonne 3) 

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• størstebeløbet 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. 
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.  

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
på, at man kan få mulighed for at gå i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, 
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op 
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Version januar 2019 

til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet.  

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter

• bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

• advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

• ”Den lille sikkerhed” kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan 
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr.   

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først 
rådighed over ejendommen, når den ny auktion 
har været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra 
tidspunktet for første auktion. 

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt-
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill-
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet -  det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde-
holde oplysninger om personnumre. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt 
skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges 
frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes 
sammen med de andre dokumenter.  

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udækkede hæftelser.  

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Vejledning i brug af salgsopstilling 
Prioritetsopgørelsen 

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato. 

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte- 
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk: 

Afgifter m.v. til det offentlige, 
jfr. vilkårenes pkt. 6C: 

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

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

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af  auktionssalg skal ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på 
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende 
vilkår. 

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillæg af, 
hvad der skal udredes udover auktionsbuddet samt værdien af privatretlige 
byrder og  servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. 

Ved  indlevering  til  tinglysning  betales  en  registreringsafgift,  som  udgør  0,6%  + kr. 
1.750. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktionsbuddet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 
2003.

1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og – hvis fogedretten ikke 
tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel,  derunder  maskiner  og  tek-
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen-
dommen, og  ved  landbrugsejendomme    
tillige ejendommens  besætning,  gødning,  af -
grøder m.v. 

Ejendommen m.v. sælges som den er ved 
auktionen  med  de  rettigheder og forplig-
telser, hvormed den tilhører den nuværende 
ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt 
på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt 
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, 
stk. 2 

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

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

Salgsopstillingen  udleveres på  fogedret-
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

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

4. Auktionsbuddet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged-

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

Minimum for overbuddene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med-
mindre det besluttes, at en ny auktion skal 
afholdes. 

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

5. Ejendommens overtagelse 
Køberen overtager straks  ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først,  når  sikker-
heden er stillet. 

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

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

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbuddet

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

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

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

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

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

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

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

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

Overstiger auktionsbuddet,  hvad  der   
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der svarer til den fastsatte  reference-
sats med et tillæg på 7 pct. Som  reference-
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.  
den  1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 
Beløb,  der  skal betales ud over 
auktionsbuddet 

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

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

Af krav, der typisk skal udredes eller  
overtages ud  over  auktionsbuddet, kan   
særligt nævnes: 

a.  Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

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

c.  Ejendomsskatterestancer.
d.  Brandforsikringsbidrag.

e.  Gade-, vej- og fortovsbidrag.

f.  Brugspanthavers underskud efter afholdelse 
af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
Overskud afskrives i brugspanthave-rens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst 
berettigedes fordring.
g.  Nødvendige udgifter til ejendommens 
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v., som 
er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om 
ejendommen ikke har været taget til brugeligt 
pant.
h.  Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings -
lovgivningen er gældende mod enhver uden 
tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over  auktions-
buddet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

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

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

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

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op-
fyldelse af auktionsvilkårene. 

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

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

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

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

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

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

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort  fra  buddet,  og  hammerslaget  an 
-nulleres, hvorefter auktionen straks genop- 
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk-
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,  
således at køberen skal tilsvare, hvad der  
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at  kræve  misligholdelsesauk-
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af  fogedretten  realiseres  
og fordeles blandt de berettigede i den  
rækkefølge, de har krav på at blive  fyldest-
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig-
holdelse til ophør, kan der herefter kræves 
afholdt misligholdelsesauktion. 

Begæres sikkerheden først realiseret efter 
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan  
sikkerheden alene benyttes til dækning af det 
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre 
på misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene 

er opfyldt, kan han kræve, at  fogeden ud-
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter 
auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der 
måtte være forbundet med udstedelse af  
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af  
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de 
rettigheder, der ikke opnåede dækning på  
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til 

ugunst for køberen, medmindre auktionen  
angår en forretnings-, industri -, landbrugs - 
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår 
_______________________

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, 
bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:« 

2. I bilaget, pkt. 2, indsættes efter »køber«: », herunder ejendommens og eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige 
behandling«. 

3. I bilaget, pkt. 4, indsættes efter 1. afsnit som nyt afsnit: 

»Er der tale om et momspligtigt salg, skal det endelige bud, som antages, tillægges moms.« 

4. Bilaget, pkt. 6 A, 7. afsnit, affattes således: 

»Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige 
ejer af ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, 
der overstiger, hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg af friplejeboligleverandørens eget kapitalindskud, 
Landsbyggefonden. Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes 
med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle 
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.« 

5. Bilaget, pkt. 6 C, affattes således: 

»C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. 

c. Moms af budsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.« 

6. Bilaget, pkt. 10, affattes således: 

»10. Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, 
landbrugs- eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene 
endvidere ikke fraviges til ugunst for Landsbyggefonden.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020 og finder anvendelse for tvangsauktioner, der afholdes den 1. april 2020 
eller senere. 

Justitsministeriet, den 26. marts 2020 

Nick Hækkerup 

/ Ketilbjørn Hertz 
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