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BuuslMark 
a d V n k a l r i r rr1 <i 

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

J.nr. 16108 AS nr. 245/2020 

Ejendommens matr. nr. :95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

beliggende :Løkkevej 12, 5500 Middelfart 

tilhørende :Bente Lindegaard Sehested-Blad 

boende :Løkkevej 14, 5500 Middelfart 

Auktionstidspunkt :tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 09:30 

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 

Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Auktionssted :Retten i Odense, Albanigade 30, kld., 5000 Odense C 

Rekvirent, hæftelse nr. :2 - Investeringsselskabet Luxor A/S 

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

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori 

Ejendomsværdi pr. 

Vurdering i.h.t. 
Retsplejelovens § 562 

Areal ifølge tingbogen 

Forsikringsforhold 

Ejendomsskatter 

og afgifter for året 

andrager og omfatter 

Forslag til særlige 

vilkår ifølge auktions

vilkårenes pkt. 11 

:Ubebygget areal. 

:01.10.2019 kr. 433.100,00, grundværdi kr. 433.100,00 

: 1.903 m2 heraf vej O m2 

:2020 kr. 9.259,68 

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

Ubebygget areal med et tinglyst areal på 1.903 m2. 

Byrder, servitutter og lejemål: 

Se vedlagte tingbogsattest. 

_____________Ny auktion tirsdag, d. 24. november 2020, kl. 9.00

Højeste bud på 1. auktion kr. 1.340.000
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Prioritetsopgøre/se 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser 

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

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

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

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

Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2)

Hæftelse nr. 1 

Pantebrev tinglyst den 21.12.1999 for kr. 

500.000,00 til Consort NS, CVR.nr. 15883944, 

Scherfigsvej 10, 2100 København 0. 

Forespørgsel ej besvaret og derfor medtaget 

for det tinglyste beløb. 

Tillige tinglyst på anden ejendom. 

500.000,00 500.000,00 

Underpant til Sparekassen Sjælland-Fyn ApS I alt ved 
Mail: rem@spks.dk budsum kr. 500.000,00 500.000,00 

Hæftelse nr. 2 

Pantebrev tinglyst den 02.12.2004 for kr. 

500.000,00 til Investeringsselskabet Luxor NS, 

v/ advokat Thomas Buus Pedersen -

REKVIRENT. Særlige indfrielsesvilkår. 

Tillige tinglyst på anden ejendom. 

566.498,09 492.152,81 74.345,28 

Underpant til Danske Bank NS. I alt ved 
Mail: grckontakt@danskebank.dk budsum kr. 1.066.498,09 492.152,81 74.345,28 500.000,00 

Hæftelse nr. 3 

Pantebrev tinglyst den 29.04.2016 for kr. 

300.000,00 til 4MA1 ApS, CVR.nr. 32330479, 

Sandagervej 24, 8240 Risskov. 

Forespørgsel ej besvaret og derfor medtaget 

for det tinglyste beløb. 

Tillige tinglyst på anden ejendom. 

300.000,00 300.000,00 

I alt ved 

budsum kr. 1.366.498,09 492.152,81 74.345,28 800.000,00 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 1.366.498,09 492.152,81 74.345,28 800.000,00 
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Afslutningsside 
Pant- og udlægshavere 

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

Hæftelse nr. 4 

Pantebrev tinglyst den 29.04.2016 for 
kr. 225.000,00 til Robusto Fordringer ApS, 
CVR.nr. 33049730, c/o First 
Pantebrevsselskab A/S, 
Hovedvagtsgade 8, 4. 1103 København K 
Forespørgsel ej besvaret og derfor medtaget 
for det tinglyste beløb. 
Tillige tinglyst på anden ejendom. 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 
a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

kostninger (salærer, gebyrer m.v.) 
b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. 
De under a og b nævnte beløb er anslået ud 
fra det under anførte auktionsudbud, jf. 
nedenfor 

c. ejendomsskatter 
d. brandforsikringsbidrag 
e. vejbidrag m.v. 
f. kloakbidrag m.v. 
g. vandafgifter 

Transport 

1. Fordring 
opgjort pr. auktionsdato 

1.366.498,09 

225.000,00 

1.591.498,09 

kr. 45.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 
kr. 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

45.000,00 

25.985,31 
3.750,00 

13.501,30 

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

kolonne 2) 

492.152,81 74.345,28 800.000,00 

225.000,00 

492.152,81 74.345,28 1.025.000,00 

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

j. depositum kr. 

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

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

Ved et auktionsbud på kr. 
udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 14. september 2020 

433.100,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 
152.000,00 

ad� 
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BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

In kassoom kostn in ger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 433.100,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - �fsat 

I alt 

Ejendomsskat 

Mødesalær til øvrige mødende 

Brandforsikringspræmie 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 433.100,00 

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 

15.310,31 

5.400,00 

25.985,31 

13.501,30 

3.750,00 

0,00 

43.236,61 

0,00 

43.236,61 

108.275,00 

151.511,61 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 6 af 84



Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: LØKKEVEJ 12, 5500 MIDDELFART 

Vurderingsår: 2018 Kopi 

Kommune: MIDDELFART Ejendoms nr.: 13857 

Vurderingskreds: MIDDELFART 

Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 

Matrikel: 95 , RØJ LE STR. Grundareal: 1.903 

Ejendomsværdi: 433.100 Grundværdi: 433.100 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis tidligere vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 

01 Bygretpris standard 1 176.000 kr. 176.000 kr. 

02 Kvmpris standard 1.400 220 kr. 308.000 kr. 

03 Kvadratmeterpris 503 44 kr. 22.132 kr. 

04 Nedslag pga. grundform 0 73.013 kr. -73.013 kr.

I alt: 433.100 kr. 

Vis tidligere vurdering 
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Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Ting bogsattest 

14.09.2020 10:01: 19 

Løkkevej 12 
5500 Middelfart 

9725841 

06.04.2005 
Røjle By, Strib-Røjleskov 
0095 
1903 m2 

Adkomster 

Skøde 
18.12.2015-1006970589 

Bente Lindegaard Sehested-Blad 
040963-**** 
1 / 1 

Kontant købssum: 1.300.000 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 er 
forfaldent til betaling på 
tidspunktet for ejerskiftet: 0 DKK 
Købesum i alt: 1.300.000 DKK 

14.09.2020 10:01: 19 Side 1 af 6 
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Dato for overtagelse: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Underpant: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Underpantsbeløb: 
U nderpanthavere: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

14.09.2020 10:01:19 

15.11.2015 

Hæftelser 

21.12.1999-22197-40 
5 
Pantebrev 
500.000 DKK 
8% 

09.05.2016 13:56:43 

1 

CONSORT A/S 
15883944 

09.05.2016-1007260097 
1 

500.000 DKK 
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 
36532130 

02.12.2004-20747-40 
6 
Pantebrev 
500.000 DKK 
9,5 % 

03.05.2016 15:26:18 

1 

Side 2 af 6 
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Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Underpant: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Underpantsbeløb: 
Underpanthavere: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Dokument: 

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

14.09.2020 10:01 :19 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
49639910 

03.05.2016-1007252664 
1 
500.000 DKK 
DANSKE BANK A/S 
61126228 

29.04.2016-1007247627 
7 
Pantebrev 
300.000 DKK 
8% 

15.02.2017 10:56:14 

1 

4MA1 ApS 
32330479 

Bente Lindegaard Sehested-Blad 
040963-**** 

29.04.2016-1007251231 
8 
Pantebrev 
225.000 DKK 
9,5 % 

Side 3 af 6 
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Senest påtegnet: 

Dato: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Færdsel: 

14.09.2020 10:01: 19 

18.05.2016 12:47:47 

1 

ROBUSTO FORDRINGER ApS 
33049730 

Bente Lindegaard Sehested-Blad 
040963-**** 

Servitutter 

14.09.1903-912857-40 
1 
Servitut 

4 

40 C 239 

Tillægstekst 
Dok om vandstandsregulering 

27.06.1904-912858-40 
2 

Servitut 

1 

40 I 497 

Side 4 af 6 
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Andet: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

Arealanvendelse: 

Færdsel: 

Tillægstekst: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Også tinglyst på: 

Antal: 

Akt nr: 

14.09.2020 10:01:19 

Vejret 

Andet 

Tillægstekst 
Dok om færdselsret mv 

22.01 .1912-912860-40 
3 
Servitut 

1 

40 I 497 

Andet 

Vej 

Tillægstekst 
Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil 

21.01 .1972-587-40 
4 
Servitut 

12 

40 I 497 

Side 5 af 6 
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Tillægstekst: 

Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

14.09.2020 10:01: 19 

Tillægstekst 

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 

Bebyggelse, benyttelse mv 

Øvrige oplysninger 

433.100 DKK 
433.100 DKK 
01.10.2019 
0410 
013857 

40 X 583 

Side 6 af 6 
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n I d 1fjt-

. Mtr. nr., ejerlav, sogn: � e; :;(;1pe ��mpel: kr. øre Akt: Skab C nA3 �
.s- (i København kvarter) -

R hi-�__j .� ,,,,
(udfyldl!l �f dommerkontoret) 

eller (i de sønderjytlske•tands-

� 
-� - - - � ·dele)bd.ogbl .. _l,_tlngbogen� . .•. ,,<i� - ► 

Købers-
} . bo æl: .

Kreditor.s · _P 
art. nr.;e)erlav, sogn.� _/2,.::;e,,.,,�;' 

Gade og hus nr.: ---q • • 

Stempel 2 kr. 

Anmelder: 

L. nr. 358.
1·4·. -9 • -1·9 oJ. 

�vi undertegnede gårde�Jer i Vej-lb'y �sogn,, Ve-nds 'herred, Odense 

a-in.'t ;$0�·- have J.:oduer" 'l engdra'ge't- -RørJle' ridse( erklære ·herved at 'være ·sam

·men1rådte i et ·interess�ntskab me·d--- det'· tormåi at -t-il v·e-j'ebringeJ.Ua-nd- :

standsregulering i tiet-: ommeldte.'-'areal' til: forbedring- af-. de-tte-':' og'· be

stemme herved som ret�esnor for os· indbyrdes som interessenter i det

med ov�nnæ�nte'" �-;r�ål for: �{je :st-iftede interessentskab -føigende:

1. 

Den tilsigtede regulering af vandstanden forventes udført ef

te'r net "da'nske'' H�deseiskabs 'forslag�gånvisn:L·tlg·· såiea:e� riåvni·ig -� at

·vand�'t :f je:rne°s' ved•\;t pttln;pea:rD.æg' bestå�nde0 af; 'en v±�dmoior og "snegle-

Vi· forpligte os .:�°g'.� e-fterfølgen:å.e •ej·ere ;af vore ejen.domme . til 
'at -bet·a1et de med '&et adførte arbejde ;forbundne ·udgifter·: oi'bekost
ninger af -'e·ri:hver. a:æt·, 'lige;om •vi -iorplj:gte-' os og a:-em; tiJ:: a-b be sø'rge 

eller 1:>"ekoste ·den -f�'entti dige årlige:- ·ve' dl±geho:Ld'eis· e ··og' pas ni rig af ·det 

n:el e anl'æg ,.--- vindmo·t'or med �snEigie � hovedgr�fter·;· alt i ·he ns1.gis svarende 

og betryggende stand • 
_,.,,,. - J"' � ._ ., I r I" f ,. • ". •� - ,. ·• -,_ ' � � . 3 • " .. -- \., . 

�•- \ri ·erk�nde ·os· ·en:ig� 'om at- 'såvel'· årilæg...:soiako'stninge:r/ som de 

årlige driftsudgifter ford:el'es .'s�le·des 'mellem os' ai; enhver :af inter-
·t· 

essenterne betaler i forhold til d�t areals størrelse, som han efter

Hea.·�·sei-skabe-t; skøn ·har interesse��t .i :t'oranstaitn:ingen. :'• Dette areal

udgør "for· iamtlige- irit.eressent-er ca: 4o ·tdr. ·iand a· 140.00 -kva-dr�taien.

En fortegnelse over samtlige intere0ss-'ån�te:Jl" a:reaie:it'vil \rære" 
•' . 
I.. . -

, · ;-.. ·-c•., · 
,, <l�:� · ·· · :'. 4.::.:·:_;·-

·- ...... 
,. · 

- �ni·ægskapi talen :antag� s ;'ikk:l'at viii� o-=verst:fg� �·3·.rs�o- kr:. 

') 

.. l.., ' - .. �. ""1• � -. .f ... . t ◄ , ... "'""'r • • - 1.. ,.. r .. ' f � .. '" -- � • ,. ' 1r- - r- • .,,. • 
1
.. ,. r .. 

·- r ' 

Såfremt' be:tøbet ikke" til ve j·elirin'.ges ·:på ana:-en måde, ·s"ka.I dett"e ... ske" ved, 

at der optages et lån af samtlige inter essenter i .forening·;· s'bm." "å.a ,. ·--

sc.Htlllngs- hæfte solidarisk for de gældsforprigtelser der pådrages interessent-
formular 
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' 
.... 

,.._� 

skabet for rettidig tilbagebetaling af kapital og renter m.v., medens, �:·,
.'..t. t�

eJD.hver af interessenterne overfor selskabet hæfter i forhold til det

areals størrelse ban har i engen�.

5. 

Yi iggy�+f\ge herved i, at hovedgrøfterne anlægges
0 

og ·i fremtid
en bestå igennem vore lo�de_±,, ,. og �fgiye �e,.t ,til disse fornødne areal.
Enqvidere, be,koste vi hv�r i_sær .�or. e_gen regning anlæg•, og vedligehold

�else af de· fo:r: os. nødve.nd\ge -9ver��rsler ove·r hov_�dgrøft�rn�, idet vi

i .:t'ælles. interesse· ville ind..t1ette disse med .sådan. ly-sning som Hedesel-
.. .. . ..... . -

s��bet .finde:i: nødvendig :for vandets frie·. genne.:mløb.
-.- -. 

I 

2o år.

- '---
. 6.

Det til anlægg�� opta�ne lån _s�al tilbagebetakes i løbet af

T�l at.fmrestå udførelsen af ar.bejdet vælge vi en bestyrelse
, ·• • I. 

� 
• r • 

beståene.e af, .�• .. medl-emmer:. L. Petersen, maler:m., S.trib, F. $.cbmid�· be-
st;rer, Stribga�rd: ��r,en. Be.rtels.en,. gå;�ejer, :S;geJ..und, -�·•.·- Udsen, hus- •

0 .. '- ,. � """ .. ( 

mand, Røjle mose, R. Jørgensen, gårdejer, Bræ ndeskov, som selv vælger
0 

si_D; .formand, Denne be styx:els e bemy�aige vil til

a) Q�•-.s�dant ,bli V•e;r:• nødvendigt at anmode As,sens amtsråd om at :rekvirere

nedsat en landvæsenskommiseion.til at påken de eller. forlige om an-
• ' . • ._, • - '? > 

lægget� &_enne11tføre.:!-s. � � J3e��_yrels e�---�em:y:nd_ig,�.s til ved de11nes møder

på vore ivegne at-. slutte-.,farlig og ackviesere ved•. de a.fgivne kendel-
..... ,._.. o,; I ..,.. � ._ t ft '-

._ 
- ... '> • 

ser,
b) når alle retslige hindringer for anlæggets fremme ere fjernede at

.. -

lade dette udføre fo:r�i�teressentskab�ts �€g ning, sådan, at arbejdet
udføres ,så snar•t Of5. på �å fordel�gtig vis ,som .mru�gt er-.

8. 
I.. •• 

Hvert år i ma:rts,.måned afholdes e,n generalforsamling hvortil
c:, .. .. .., ,_ 

forkyndelse med � dages va::t,1sel sker .P�· sådan måd,e,• som- bestyr.elsen
" _ CA O O '- ' ...... '\. .. ,0: • ' "' 

fiqder m.es4 hen�igt�mæssig. . .·. . .. •. .• ..
,_ '- - ' . 

På den generalforsamling vælges årl�gt ,e.t nyt medlem .. af besty

relsen i stedet for et af de tidligere medlemmer, som de første ga nge
. ·, 

a fgår ved lodtræknin.g og derpå efter .tur. På samme ge ne�alforsam ling
• 0 - � .. • '- ' - -- - • • 

tox:_el,æ?_ge.s ... ?estxrels�n regnskab for._de� -�o
(
�løbP:�•.år o�- budge_� f�;r, det

kommende.

.. •... "� 
t.. "' .. ,_ 

Bestyrelsen har at varetage inter essen ternes tarv ved forlæg-

• 
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• 

• 

Bestillings. 
formular 

D 

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
) (I København kvarter)
eller (l de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. I tingbogen,
, art; nr., ejerlav, sogn.

�- '- (' '�: ,I ;'- At: T: ✓ 

Gade og hus nr.:

Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. 
(udfylde, aJ dory,m�k?nto�e!� 

• ' lit # 

Købers 
} bo æ/:Kreditors P 

Anmelder; 
J � ."' 

• 
"'. ;'--

ni ng sar b e jdet·� at an.tage
\. 

mølle-:e,asseren 
.. ,,. ..... •, ... • ..... - .. 

samt- at· bortl_ici ter.e det firlige
• " .. r 

vedligeholdelsesarbej de. 
0 • 0 .. : �·-: .. � " ,.. •, ( ; 

lo."·· 
r , 'r ... , .. ' 

Bestyrelsen opkræver 'det åriige konting.ent _På sådan. måde' og til 
., . "", •.. • "' 

sådan tid, som den måtte finde pas�end,�, · id�t
0 
vi <?-flg _ _skulle� have mindt-t 

t) '> , 0 ) ; 0 ', • 
� • � "• � � ( ' C \ " � I") '- � , 

14 dages varsel om indbetalingerne. Betåles kontingen tet ikke på an-
0 • .. : , � >- .,. o 

1r. ' ..... ,, 
• r ' , 

� •.. • 0 ,.. ... : ,. ., , • o 

fordring er den pågældende interessent pligtig til at betale skadesløs 
. ' ..... ,... ,. '.. 

... .. ) ,. " ,, . ' 

omkostninger ved inkassationer'�f s�mrne derunder s��førersaiær. 
" ·, • • 0 ' 1 ' (' 

11. 

• ,;, 0 , , '... � i \ l f · ... 
Enhver interessent har stemmeret med een og kun een stemme på 

o '- o · " ... o "' �•., � 
' 

' - �. • , C) "',. \ 'J .., 1. 
• 

,, • .. "· o � "' -
generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves personlig eller ved skriftlig

- ... r ( 'r r r 1f ' 

og bevidnet :fuldmagt. Sagef:rne åigør.es ved simpel 'stemmeflerhed af d� 

mødte; stå stemmerne lige --►f�li &b�;t;rel,sesf'��ma,\å.e�s si�mme\idsia�et�-
'(> .. .. t""' ' ... •� .,. , r ' .· .,.. • ► 

0 � •.. 0 o " • -,, 11. • -- -, • 
Extraordinær generalforsaml�ng �kal �ammenkaldes af besty�elsen, 

' ,  " ... ..  r . , 

når mindst 1/3 interessenter fremsætte skriftlig' begæring h�rom. Er.
- w � ·- , .,, .-· , .. 

ved en sådan generalforsaltli�
0

de.ha�ve ste;1l1Iler�ikke mød�e; 'er de� ikke 

beslutningsdygtig� og de� m� fndvarsles til.�� ny generål:f'o rsamling 

som altid er beslutning�dy·g)t�� iian;'e� ��·tallet af' d.e·,mø��e stemm�r�-
f .. ' " ,. ... • .. • .. 

• .,. ti 0 

12. 
...� � 

Generalforsa�lin:g�n ·:�r�f:fer_._ i hvert �nkel t til�ælde afgørelse
0 " .1 • " • • .... 0 

J ., ' 
'l = :.... I) • 0 

om måden, hvorpå interessenter kunne trædeud og nye træde ind i inte�-
°' 

� 
' , 0 • � ;�.c "" 

.., \..
essentska bet . 

·- 0 

' I • l 
> • t_., 

Til forandringer l
°
''nærvæ;ende kontr�kt \A:dkræve·s at, 3/f ·af 

.. ' .I ) .. ' f.. � � • ., J -r ,, 
a " o • (. -> t ... , , .. ... t- '4 ... 

stemmerne ere repræsenterede og at 3/4 af det·ved de mødte stemmer 
Q " Qj .. •.. l 

_. 
.... ,. 

t 
) 

'> 

." .. �" � 

repræsenterede antal ste�e for forandringen. Denne bestemmelse må 
t f • " • •- � " r • 

� •. ( _ ( 
"· 

t? � , t_ 

underkastes forandring. O •• 
•• I 

•·' '-' 

ikke 

.... ;� '· 

Til sikk�ihed for op:fyldelseti af interes�enternes forpligtel-
·- ' .  

� .. t ... . It 
.... • 

'. .. "" • , .,, '), 

ser vil. nærværende-kontrakt være at tinglæse. EnhYer.af'interessenter.ne O'- 0 0 ' 0 :1. Q • 

meddeler ved sin under���:f�. hf;�på samtY:kke 1?-+, �t ·�p. s��µ � n��æs-
0 

< I 

ning og notering foregår;· .. 
}
3ål�de�, ?,t .sener.e eje�r� af 1e .:pågælg.enqe L< 

ejendomme indtræde i den nuv�rende interessents forpligtelser. Ting-
.. 0" 1 

, ti O .... , • 
� « "' 

� ,. 
� • .. � 

læsningen af kont���t�n �k�r p� fælles b�kostnirg• R�tsaµ.m�rkningef.: 

Jensen & Kjeldskov A/S, København, 
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..

· f'raf' al des.

15 . 

I tilfælde af søgsmål denne sag ved:rø:rende, er såvel interes

sentskabet som hver enkelt interessent underkastede proces�åden efter 
.... � 

• -

:•... .. • ·� '�. 
• It 

� •• �- L 
. ... 1, 

forordning af' 25. januar 1828. 
0 

Strib badehotel, d�n 14. august 1903. 

��, Bertel sen, Bøgelun_� eje�. af matr�nr .. _17�• 
- . . 

�� P�dersen, eje� af ma�r.µr •. 75. 
\.... • -

.. , 
\ I --� -... .. • .,. 

Rasmus Hanse�, �øJles�9�, ejer_a� matr.nr.?§�� 
.. \. <w O 0- T 

R. H. �asmu�ser, R�jl���ov. fO��, -�jer af �a�r. nr. �5!• 

i: P'eters.en·, ej e:r 'af matr.nr. �-76' mal�rme.ste:r'' St:rib. 
� . ) � 

0 - "' ... .. ·-

H. s. Jørgensen, Røjle mose, ejer a� matr.nr. 23� og 7�• 

R. Jørgen�en, Brenaeskov, ejer �f matr�nr. 21�.
' "< • 1 

� -

, ' li ... 

N���.s .. �• Nielsen, _Brenqesk_ov, ejer �f �t3:.,nr. 3g_.
- � 'I ... .. .( \.. ... ... - t ' � • • \. 

c.c. Madsen, Røjle mose, ejer af matr.nr. 15e.
. 

� .  
' 

. r 

Hans.Nie�sen, Røj�e mos?, eje! af mat�.nr.l of. 
"" � .. r- , ' f � - � 

(I ' .. .. .. - ,. \.... '· 

R. l!dser:i, Rø.jle mo�e,. ejer at: matr.µ:i;. lld. __ 
t .., - ' 

- � ...... & .... \ ... .. • ... >, • 

P. Pedersen, Røj�.e mose,. e_��� .. af �tr.n:r., 5.�• ...
c, I ' • � • • • 

L. �ete:rseµ, Røjle mos�, ej_er._a� m�t:r.n:r. l9e. 
. . 

' 

Th. Madsen, Røjle 
- ' 

K. N:��sen,
_ 

Røjle

B. Schneil, Strib

\. 

mose, eje:r �f matr.nr.��• 
·-

mose' ej e:r "ar matr. n:r. i�� 98.
- "" � .. ,_ 

F�rgeg�ard, ejer a� matr.nr. 1�.
<> , 

Jørgen H. Jørg�ns��, ��j�e, �jer a� matr.n:p. 4� •. � 
) � .. • • t; ' ,. • ,. 

' . . .. . ' ' \ . 
' 

. ' . 

0. 

H. Ped�r�en,_Røjle,mose, ej�:r af i:na,tr.nr. 1�� og 91� 
J '• 

� • I 

) 

a � """' � W " • I J " 

A�de,rs Nielsen, Rø,jle 'mose: e·je:r �:f' matr.nr. 6f" og 9�-

Jens 0hr. Nielsen, Røjle mose, ejer �f matr.nr. 38�. 

N. Bertel sen,.Røjle mose, .eje� af �tr.nr . 8��
• 

" ., 
I 7 

·� ; -c .,_ I i, I .... • J • > 

R. R asmussens enke, Røjle skov, ejer �f matr.nr •. 25�. 
I 

• � '., • • ,. • .. ' 

Poul A·nders_�n � �ø jle skov; ej er. �f nia.tr. �r .• ,. 14 b .' 
, .r ' \ r • � 

Jørgen Pedersens enke, Røjle skov, ejer at mat:r.nr •. 9�. 
0 ... . . L. 

S. Rasmussen, assistent ved fiskerikqntrollen, ejer af matr.n:r. 74 •
. . -

Ber�e� �ørge� Hanse�, Røjle,T�a�up, eje� _af matr.nr. 12a •
. • .. ...  - (1 �' ' , . , t_. .. r -i' � • 

• 
• • ,. , • • , - .. • " 

Hans Jørgen �a�s�ns enke, Margr_et}?.� r{.(adsen, �øj=1:� mose, e�e�inde E!,:f'
ma ,;r�· nr� � 2 d ;; · og bruger af ma tr. nr .... 9 ,2.. 1 

' • 

N. --·Basse ::miønss, Bille·shave�:- e jer···a:f' � mat:r. nr·:·· iJk. ·
' f" - • .. 

Jens A. M. Hansen, Røjler eje:r af '- mat:r:nr. 2.2_. �·

Anders:·Andersen=;· Rø.jleskov\ ej.er af matr.nr. '38b.

Niels Hansens enk�� Røjl� mose� bruger af matr.nr. 2c·.

1..JI 

• 

• 

•

• 
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• 

• 

Bcstllllngs

formular 

D 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 
• (I København kvarter) 
eller (I de sønder]ydske lands• 
dele) bd. og bl. I tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. 
(udfylde, af dommerkontoret} 

Købers } 
K ecll 

bopæl: 
r tars 

Anmelder; 

Anders Christensen, Røjle mose, bruger af matr.nr. 17�• 

Læst i Vends herreds ret den lJ. september 1903, protok. nr. 

32, fol. 263,64. 

Rich. Ekeroth. 
L.S.

0-0 -0-0-0-0

Jensen & Kieldskov A/S, København. 

/Lund. 
fm. 
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• 

• 

• 

Bestillings
formular 

D 

?.,,,e 1 
;I 4 . Stempel; kr. øre Akt: Ska� nrY9 ? ! 

(udfyldes al dommerkontoret} I 
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 

(i København kvarter) 
eller ( i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. I tingbogen, 

art. nr., ejerlav, sogn. Z1�� Købers 
} bo æl: 

� Kreditors p 

Gade og hus nr. : 

Stempel_l_kr.

Overenskomst. 

Anmelder: 

L. nr. 95.
27.-6.-1904 .

Jeg undertegnede gårdejer Hans Larsen,Jørgensen af Røjle mose 

overdrager herved et interessentskab bestående af: ejer af matr.nr. 

16� husejer Laurits Pedersen, ejer af matr.nr. 2d bruger af matr.nr. 

9� Grethe Madsen, ejer af matr.nr. 1� og 74 husejer Th. Madsen, alle 

af Røjle mose,ejer af matr.nr. 25� gårdejer Rasmus Rasmussens enke, 

ejer af matr.nr. 26� gårdejer Rasmus Hansen, ejer af matr.nr. 75 hus

ejer Mads Petersen, alle af Røjle skov, ejer af matr.nr. 21� gårdejer 

Rasmus Jørgensen, Brændeskov, ejer af matr.nr, 76 malermester Johannes 

Petersen, Strib ret til fri og uhindret afbenyttelse af den på min 

ejendom 7� og 4d nu udlagte seks alen brede fællesvej fra matr.nr. 9�' 
. . 

syd.lige skel umiddelbart langs med og op til matr.nr. l!!!:, og 5�'s øst-
, - I 

lige skel til hvor fællesvejen støder til Strib skolevej, mod et veder-' 

lag en gang for alle af 9o kroner, skriver halvfemsindstyve kroner, 

Da vederlaget 9o kr.,er halvfemsindstyve kroher, er mig udbetalt skal 

forannævnte fællesvej fra dags dato være nuværende og efterfølgende 

·ejere af nævnte matrikuJ.snumre til fri og uhindret afbenyttelse.

Denne overenskomst vil være at tinglæse som servitut på min 

ejendom matr.nr. 7� og 4d.�QIX�� 
Røjle.mose, ·den 14. juni 1904. 

Hans Larsen Jørgensen • 

Til vitterlighed: F. Schmidt. C. Madsen. 

Læst i Vends herreds ret den 27. juni 19o4 protok. nr. J3 f0l. 

25. 
Anm.: På de �æ%� ovenom.meldte ejendomme matr.nr. 7� og 4i hviler 

tinglæst gæld og besvær. 

Rich. Ekeroth. 
L.S.

o-o-o-o-0-0-0.,e

Jensen & Kieldskov A/S, K0\)onhav11, 

/Lund. 
:fin.. 
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• 

• 

Bestillings-' 
formular 

C 

--··••· ·• ···- ----------------:------:--;-;----===c-------------------;;

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 23 �, Røjle S�empel:,._,, f}_J;-k· r. �re · 
(i København kvarter) m.fl. byer, Strib-Røjleskov sogn.

eller (i de sønderjydske lands

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

Gade og hus nr.: 

\)"st1 

1. \ lf\\\, \\l1'l.

-De k 1 a r a  ti o n
1--------------------

,' 

Akt: \1c:b ·6'· �/ f �? 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Købers 
} 

_;1 
. bo æ/: Kreditors p 

Anmelder: 

Advokat 
THØGER HJ. JENSEN 

Middelfart 

På �oranledning af Middelfart Byråd i forbindelse med beT 

handlingen af den dertil indsendte ansøgning om tilladelse til-ud

stykning af et areal af matr.nr. 23 �, Røjle m.fl. byer i Strib- . 

Røjleskov sogn, begærer-underskrevne ejer af denne ejendom, lærer 

Eli Kjærsig, Røjlemosevej" St:r,.:i.b, i.r.5500 Middelfart, herved tinglyst 

følgende servitutbestemmelser:· 

_å !t Vø¾•• ���!t1r • ,, R.P 

?�a ��� -wl.•t��M-Ui-d•J �1 V•�n• wt«i1••· 'fitd --�ltd* 
•, 

4• .o• ... ,,..t pi wsa,7�iJ»,i-.� OB t•n!st •�• t•is-�•

a. l.O # b.t'•-6 W,S·J
i •. o .\ fU••bt·t•at t'-ø�� • ._ 1-1, •. wte.$it•t -�·��f)-l ind� -·f"at1t��· 

-, :9�U•)Q- ..,._. ��t.♦tU (t·•• • �t�a}t,, ø,,•,'.$.' ø.ø�M�O.P.t� 

b,. G •· b.:t•t1 �•3,

�.,. • ���auø., 5. -. l)•t••t•t ���� �t�,t•t;;._-ti td t�l.it�Sn 

�- htlt.ft-� (-••t. :1i, 'btfbø�j, -u *-' ·•- lf��•�ø•�-4,

-o_. lld,..'t•l•øn ,. �i,b1M �•l �-�" JUø#. 1.-l•?I .�• ��\lø* 1t1;c tt;l

l>.®4$-ktt, 6 ø• •�leht vtJ•t�r.t'o�a$cl�luf',. �Ø �/•#.,. �.--c.�

n�a-i•1t, � ,iq,/•3 ••r•1�u,1ttllq.

d�. ».� �d. til: b�M.øt :tr•�Ø�r, l•s4��#1� � W$�»ih, �c;-.

.pN)lfilf\l;'A•· ·�� ��· ittl��ld•t- " ���--i�(i\l-1� 'Jl�i: -�tbt•�i� 

�ff;$. �-aHcl�� Y•l�bwt,Jd1'$ ø � "'4$.pe• �ø�4in�- 1•att•-�-,i�

l•�• e� SQ---.dt •� -y.�ld•u• 

.-. V•�Ø: -� :tw'ln.ci•� ,._I'. ,-.�cttnta,;t. n� -1•4•J.•tt· ,•� �U.t>·· 

�:.;' t1Q.V:Øl•t·" 

J,msen & Kieldskov AJS, København 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 20 af 84



, \ r 

. · ��g♦tf· ._I lMl�.r:t• ti. lt.l·ftl�l� 1µ �B 14m.-�..-.-�fto� 
.Jat.._tønit�•)).;d:tl fl•� · , 

.!. 

�, . .,w•� e.# -t.--t"�t=-• ••�•�·�- ••�«•$" �•lv t:(l� f-,:,��@c 
�-ø��$ �fi ��4-• •�ft� V�- tt�h�tl�t• Udf .W.�lit�,. 

, .., BJ•rft•Ø®i� ··aklll �--• ovli�tlS��--�at•� �-��•t 

• 

• 

. .t Q; :ø-v•v•t.ø.t:uUii.• -tli l;J:ditt ·il 1te4. � \l�tliø• �t��,- n11ø1i� • 
•�øv.•1� �11•vi• l�&J' frl �•d "ttli1• i ·-•4•t:JlqJiqøtWUt$.� P.l. . . 

, 

,_ ' .-:,,,, .. ,, , . .  

�v•t'•i�i1i$,Wtalt1�M � �•:J:!· b,r��•� ••�1�- øtl•� l#l6•ttft� f�Xi•ff.�., .. . 
_,,,,. i�• ø.tt.ltlt-4• eU•lt' bff�w@.-.i" � ��e, t1J,,ilil:,. f;ft �-,�, '-t"'_. ,en 

• . ti.ad• .i•nn•• d• tl1tt•._u®- Vtl-:å•• •dttiat-.�.. '.tJ•�• oe •��•J.•�

a.-l•� i!$• •n••

·OY•"i-St.�•���-�wt �� i. :,-•l.ll-.t•'l•� 1U:$ �-•®�· �•
.•i,im-ws---. � 4,�y-•ø h•• ,n-t• l�••Jtt-1r• ��•�- .t: •u••�
a.f' *4f!tUit ·f)V-�@øb.w;t_. � to-np •�4.- �-p�p�ia1hii)n �4 �ld•t•
tq#-.'UJ�lt�• �4,t·_,ff al: P�tt�e ·Mlff•�• •tboJA@ #� 4.ø�Nt.-4-
to��� -.døtt•�� 
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���tt♦t)l � -iWtf- �$; �- Ul .. ---tli« -Wt fø-q -ti« �•• 
Nærværende deklaration· begæres herved tinglyst som s�rvitut

sti:ftende på: 

Matr.nr. �J �, Røjle m.fl. byer,,Strib-Rø�l�skov sogn, �f ar�a¼ 
· . 41 • .329 m, hvoraf vej 5.100 m, 

med Middelfart Byråd, som ene påtalebe�et tiget, idet med hensyn til 

de eje�dommen påhvi
(

lende hæftelser,'• servitutter og andre ·byrder hen-'. 

yis es til ejendomm�ns b.;Lad. i tingbogen" 0g idet henvises: til vedhæf'-.. 
tede af lan,d.inspektø:r E.:- Mø;t.l_er Christe?,sen, Middelfart i nove�ber 

• 
1971 udfærdigede tinglysningsrida. 

M i d d e 1 f' a r t, den 13. januar 1972 �, 

Eli Kjærsig. 

Nærværende dekla�ation 

Middelfart by;r-a;;td, den 19 •. 1. 1:972. 

P.b.v.

Herman J:ensen / Knud � 1 i8:øi;r@@l3 en. 

2 \ JAtl. 1972

• 

• 

•
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Løkkevej i 2 

5500 Middelfart 

Rapport købt 20/8 2020 

Rapport færdig 20/8 2020 

---
=

--

ERHVERVSSTYRELSEN 

Ove rb I i k- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse: ................................................................... Løkkevej 12, 5500 Middelfart 
Matr.nr ......................................................................................... 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 
Grundareal. ........................................................................................................ 1903 m2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................ 013857 
Kommune: ............................................................................................ Middelfart Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Antal samlet fast ejendomme: .......................................................................................... l 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ...................................................................................... 9.22 l kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................. Nej 
Ejendoms- og grundværdi. .................................................................................. 433. l 00, kr. 
Vurderingsmeddelelse .......................................................................................... Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ....................................................................... Kontakt kommunen 
Huslejenævnssager ..................................................................................................... Nej 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................................................... Nej 

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

Spildevand og drikkevand 
Aktuelle afløbsforhold................................................................... Ingen afløbsforhold registreret 
Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen ...................................................... Nej 
Aktuel vandforsyning ................................................................... Ingen vandforsyning registreret 
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen ............................ Nej 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ................................................................................... Ja 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder ......................................................................... Ja 

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

Natur, skov og landbrug 
Fredskov ................................................................................................................. Nej 
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: 284821 c6-7c58-4adf-877e-b8a6e5f85d2e 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 20/8 2020 

Rapport færdig 20/8 2020 

---
=

--

ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 

Løkkevej 12, 5500 Middelfart 
Ejendommens adresse: .................................................................... Løkkevej 12, 5500 Middelfart 

Mat r.nr .......................................................................................... 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Grundareal. ........................................................................................................ 1903 m 2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 013857 

Kommune: ............................................................................................ Middelfar t Kommune 

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

Antal s amlet fast ejendomme: .......................................................................................... . 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Rapport-ID: 284821 c6-7c58-4adf-877e-b8a6e5f85d2e 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Løkkevej 12 

5500 Middelfart 

Rapport købt 20/8 2020 

Rapport færdig 20/8 2020 

Indhold 
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. 

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

Uddybning af enkelte svar 

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

Planer ........................................................................................................ 9 
Zonestatus ........................................................................................ : ............... 9 
Lokalplaner ........................................................................................................ 9 
Kommuneplaner ................................................................................................. 10 
Spildevandsplaner ............................................................................................... 13 
Varmeforsyning .................................................................................................. 14 

Spildevand og drikkevand ................................................................ "16 
Aktuelle afløbsforhold ........................................................................................... 16 
Aktuel vandforsyning ............................................................................................ 16 
Grundvand - Drikkevandsinteresser ........................................................................... 16 
Grundvand - Følsomme indvindingsområder................................................................ 17 

Om ejendomsdatarapporten .............................................................. 1 s 
Generelt om ejendomsdatarapporten ......................................................................... 18 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .......................................................................... 18 

Følgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen

• Ejendomsskattebillet

• Vurderingsmeddelelse

• Vejforsyning

• Jordforureningsattest
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Q) 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Løkkevej 12 

5500 Middelfart 

Rapport købt 20/8 2020 

Rapport færdig 20/8 2020 

Resume 

Bygninger 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ............................................ 9.221 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 

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

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

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................... 433.100, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 

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

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

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

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

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

Planer 

Zonestatus 
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? .................................................... Byzone 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 

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

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

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

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

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

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

Hovedstadsområdets transportkorridorer 

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

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ..................... Ingen afløbsforhold registreret 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 
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Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? .......................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ............ Ingen vandforsyning registreret 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 2020 

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

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

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

Jordforurening 

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

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

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

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

Natur, skov og landbrug 

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

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

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? ................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 20. august 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. 20. august 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ................................. 9.221 kr. 

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 
den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 

af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 
BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, 

skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for 
opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. 

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

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

Kommune .................................................................................... Middelfart Kommune 

Grundskyld ............................................................................................ 9.220,70 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. ............................................................................................... 9.220,70 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? ...................... 433.100, 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). 
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Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 20. august 2020 

Vurderingsår .................................................................................................. 201 9 

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

Ejendomsværdi ........................................................................................ 433.100 kr. 

Grundværdi. ........................................................................................... 433.100 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? ................................ Kontakt kommunen 

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til 

forsyningsselskaber." 

Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på 

ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. 

NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles 

ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gæld 
Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have 

påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i 

forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i 

Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der 

tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 

mv.) 

Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke 

indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. 

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

fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår 

I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld 

på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 

Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 20. august 
2020 

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

Gældsposter vedrørende: 

Kontaktoplysninger 

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

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

Zonestatus 

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

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige 
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og 
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34. 

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

Zonestatus: Byzone 

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner 

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

Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. 

Lokalplaner, vedtagne 

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

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 20. august 2020 

Lokalplan: Byplanvedtægt for et bolig-, værksteds- og institutionsområde i Strib 

Planens navn ........................... Byplanvedtægt for et bolig-, værksteds- og institutionsområde i Strib 

Plannummer ................................................................................................... 8+ T 

Kommune... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middelfart 

Navn på plandistrikt ...................................................................................... 02 Strib 

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

Dato for offentliggørelse af planforslag ............................................................ 06-1 1-1899 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 0 l -0 l - l 900 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 01 -0 l - l 900 

Dato for start af offentliggørelsesperioden... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-1 1 -1899 

Dato for slut på offentliggørelsesperioden ......................................................... 0 l -0 l -1900 

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

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

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

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

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Erhver vsområde 

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

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

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

Delområde I 

Delområdenummer ................................................................................................ I 

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

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

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

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

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

Minimums udstykningsstørrelse .......................................................................... 600 m2 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Erhvervsområde 

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

Specifik anvendelse: Område til offentlige for mål 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Str ib-Røjleskov 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Lokalplaner, forslag 

Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 20. august 2020 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

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

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

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

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

Kommuneplan: Kommuneplan 2017 - 2029 

Planens navn ........................................................................ Kommuneplan 20 l 7 - 2029 

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middelfart 

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 06- l 1 -201 7 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 17-01-2018 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplan: Ny Billeshavevej, Røjlemosevej 

Planens navn ..................................................................... Ny Billeshavevej, Røjlemosevej 

Plannummer ............................................................................................... B.02.07 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 9092 

Navn på plandistrikt .......................................................................................... Strib 

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

Dato for vedtagelse af plan.: ....................................................................... 06-11-2017 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 17-01-2018 

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

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

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

Maksimalt antal etager ........................................................................................... 2 

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

Mindst tilladte miljøklasse ........................................................................................ 1 

Maksimalt tilladte miljøklasse .................................................................................... 1 

Notat om generel anvendelse .... Boligområde 
med åben/lav og tæt/lav. Der må desuden placeres enkelte institutioner til betjening af boligområdet 

Notat om områdeanvendelsen .......................................................................... Åben/lav 

Notat om bebyggelse ....... Bebyggelsesprocenten kan fastsættes til 40 ved tæt/lav og institutionsbyggeri 

Notat om miljø ....... Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes jf. kommuneatlas Middelfart 

Notat om lokalplan .................................................... 32.07 - 106 - BP ?+tillæg - BP 8+tillæg 

Notat, andet. .................................................................. Se generelle rammebestemmelser 

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

Specifik anvendelse: Boligområde 

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

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse 

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

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse 

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

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

Bebyggelsesprocenten beregnes for.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den enkelte ejendom 

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjlesko v 

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

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplan: Planstrategi 2019 

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

Kommune ............................................................................................... Middelfart 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 30-09-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 05-11-2019 

Link til plandokument. ........................................................................................ Link 
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Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 20. august 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

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

Spildevandsplaner 

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

Kloakopland, vedtaget 

Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et 

område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i 

fremtiden. 

Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de 

aktuelle afløbsforhold på ejendommen. 

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

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

Spildevandsplan: 3.2B 11 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i 
hver sin ledning) 

Navn på område med kloakopland ...................................................................... 3.2B1 1 

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

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen .................................................... 29 % 

Kontaktoplysninger 

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

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

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

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

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning 

svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til 

spildevandsforsyning helt eller delvist. 

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

2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

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

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

Kontaktoplysninger 

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

Renseklasse 

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og 

derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. 

Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale 

kloaknet. 

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

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Varmeforsyning 

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

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud 

samt Område med tilslutningspligt. 

Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. 
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Forsyningsområde, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 20. august 2020 

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

Varmeforsyning: strib 1 gas - Individuel naturgasforsyning 

Navn på forsyningsområde ........................................................................... strib 1 gas 

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

Forsyningsselskab ................................................................ Dansk Gasdistribution Fyn A/S 

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ................................................... 1 00 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med forsyningsforbud, vedtaget 

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

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

Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 20. august 2020 

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

Varmeforsyning: strib 1 gas - El 

Navn på område med forsyningsforbud ............................................................. strib 1 gas 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ................................................... 1 00 % 

Kontaktoplysninger 

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

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

Område med tilslutningspligt, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 20. august 2020 

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? ......................... Nej 
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Kontaktoplysninger 

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

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? ......................................... . 
Ingen afløbsforhold registreret 

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. 20. august 2020 

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

Hvilken type vandforsynines er der registreret for ejendommen? .............................. .. 
Ingen vandforsyning registreret 

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller 

privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg {egen boring), ikke alment 

vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser {OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser {OD). OSD

områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1 . Det fremtidige 

drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal 

være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den 
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eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal 
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, 
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som 
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været 
en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO), men disse 
udpeges ikke længere. 

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

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

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 

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

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

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

Matr.nr. 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

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

Områder på matriklen: 

Type af område ..................................................... Nitratfølsomme indvindingsområder (1 stk.) 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring ............................ Kontakt egen kommune 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter 
henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 
den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 
oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger 
præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række 
bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der 
indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i 
ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 
som dokument i en fil (pd� til elektronisk visning eller udskrift. 

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få 
svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til 
du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, 
at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil 
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. 

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

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

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

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

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

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

ejendommen. 

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

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

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

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

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

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

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

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

i BBR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som går ud over almindelig vedligeholdelse. 

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

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

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

byggeskader, der konstateres ved eftersynet. 

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

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

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

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

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

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

ejendomsskattebilletten. 

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

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

tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huslejens størrelse. 

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

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

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

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

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

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. 

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

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

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

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

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

af arealer. 

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

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

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

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

ubebyggede arealer. 

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

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

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

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

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

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og 
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, 
kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 
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Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom 
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder 
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med 
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

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

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

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

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

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

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

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

Vejforsyning omkring matr.nr. 95, Røjle By, Strib-Røjleskov 

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

Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

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

Røjle By 

95 

Region Syddanmark 

Middelfart 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 ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

■ Udgået Efter Kortfægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

F1 Nuanceret 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurening. V1 

� Påb_ud - Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

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

1b044d40-3278-4e98-8552-71ae8b924400 
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Kontaktoplysninger 
Region Syddanmark 

· · · · · 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

jordforureni ng@reg i onsyd da nma rk.d k 

www.reg i onsyd da nmark.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. Der er indsamlet oplysninger om aktiviteter, der kan have 

forurenet jord eller grundvand, med driftsperiode frem til midten af 

1970'erne i hele kommunen (Affaldsdepotloven). I mindre dele af områder 

med særlige drikkevandsinteresser er der ligeledes sket kortlægning af 

aktiviteter frem til efter 2000 (Jordforureningsloven). 

Middelfart Kommune 

Nytorv 9, 5500 Middelfart 

teknik@middelfart.dk 

Adresse 

Mail 

Web https ://www. mi dd elfa rt.d k/B arg er/Mi ljø%20og %20 natur/Mi ljø%20 ny/Jord/Jordforurening 

Bemærkning Jordflytning fra klassificerede områder skal anmeldes til kommunen. Det kan ske på 

www.jordweb.dk 

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

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

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

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

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

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

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

anvendelse til boligformål 

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

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

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V 1) men hvor lokaliteten frikendes på 

baggrund af de historiske oplysninger. 

0 mrådeklass ificeri ng 
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens§ 50a. Byzone klassificeres som 

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

tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke 

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

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

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

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

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

Ejendomsvurdering 
Christian X's Vej 22 
6100 Haderslev 

Modtager/ejer 

410 

Ejendomsvurdering 

Henvisningsnummer 

Matr.nr. 

RØJLE STR. 95 

@ 
SKAT 

Ejendommens registernummer 

410 013857 

a I•• I I I a I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lo I lo I I I I I I lo I li I II I I I I I I I I I I I I 

Vurderet areal 

1.903 m 2 

Ejendommens beliggenhed 

Løkkevej 12 

SKATs telefonnr. 

72 22 28 26 

Oplysninger til brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Udskrevet 

10/09-2015 

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: 
Benyttelse 

09 - Ubebygget areal (ikke landbrug) 

Ejendomsværd i 433.100 kr Grundværdi 433. 100 kr 

Derfor får du denne ejendomsvurdering 
Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendoms
værdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor 
meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. 
Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk -
Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. 

Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet 
af 2012 - også selvom du ikke længere ejer ejendommen. 

Er du enig eller uenig? 
Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. 

Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, 
hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen 
senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen 
øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - E-mail 
til SKAT. 

Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke 
er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. 

Sådan har vi vurderet ejendommen 
Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvær
di var den 1. oktober 2012. Handelsværdien har vi fastsat ud fra: 

· Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet.

Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grund
værdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor 
grunden er, og hvad den må bruges til. 

Hvis der er fejl i oplysningerne 
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gæl
der for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til 
forholdene, skal du kontakte os. 

Er ejendommen ændret siden sidste vurdering? 
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nød
vendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendoms
værdiskat og ejendomsskat (grundskyld). 

Mere information 
Du kan se alle vurderinger på www.vurdering.skat.dk fra den 
l. marts 2013 kl. 7.00.
Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på tele
fon 72 22 12 40. Telefonen er åben til og med den 1. juli 2013.
Herefter kan du ringe på telefon 72 22 18 18.
Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grund
værdi og benyttelse, står i vurderingslovens § 6, jf. § 9, stk. 1,

§ 13, stk. 1, samt§ 33, stk. 1.
Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er
sket ændringer på den, står i vurderingslovens§ 33, stk. 12-18.
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SPECIFIKATIONER 

Grundværdi 

Byggeretspris 

Kvadratmeterpris 

Kvadratmeterpris 

Form eller terræn nedslag 

Grundværdi i alt 

Grundværdi afrundet 

Ejendomsværdi 

Ejendomsværdi 

Ejendomsværdi afrundet 

1 stk 

1400 m 2 a 

503 m 2 a 

220 kr 

44 kr 

433.100 kr 

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

ejendommens handelsværdi. 

Beløb 

176.000 kr 

308.000 kr 

22.132 kr 

-73. 013 kr

433.119 kr

433.100 kr

Beløb 

433.100 kr 
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� Middelfart Kommune - BBR 
"""7 Teknik og Miljøafdelingen 

Afsender 
Middelfart Kommune - BBR, Teknik og Miljøafdelingen 
Nytorv 9 , 5500 Middelfart 

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

Kommune nr.: 

410 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

13857 20-08-2020 

9725841 

Ejendommens beliggenhed: 

Løkkevej 12 (Vejkode: 0765), 5500 Middelfart 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via 01S. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen teknjk@mjddel[art dk eller telefonnr 8888 5500 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Løkkevej 12 (vejkode: 765), Strib, 5500 Middelfart 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand & afløb 

Matrikel nr. Ejerlav 

95 RØJLE BY, STRIB-RØJLESKOV 

Ejendom 

BFE-nr.: 9725841 

Ejerforhold: 10 

Kommunalt ejendoms nr.: 13857 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Løkkevej 12 (Vejkode: 0765),5500 Middelfart 

Kommunenr.: 
0410 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13857 20-08-2020 

Side: 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3 

C 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. 

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

BBR Ejendommens beliggenhed:
Løkkevej 12 (Vejkode: 0765),5500 Middelfart 

Kommunenr.: 
0410 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13857 20-08-2020 
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BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere 

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

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

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

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

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

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

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

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

BBR Ejendommens beliggenhed:
Løkkevej 12 (Vejkode: 0765),5500 Middelfart 

Kommunenr.: 
0410 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
13857 20-08-2020 

Side: 
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Din pligt som ejer 

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

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

Du skal være særligt opmærksom på: 
Opførelsesår 

, Om- og tilbygningsår 
, Bebygget areal 
, Antal etager 
. Samlet boligareal eller erhvervsareal 
, Areal af udnyttet tagetage 
, Areal af udestue 
, Tagdækningsmateriale 
. Varmeinstallation 

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

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

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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 

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

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

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

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

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

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

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

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

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige værker og lign. 
• Landbrug, skovbrug, gartneri, 

råstofudvinding m.v. 
• Industri, fabrik, håndværk m.v. 
• El-, gas-, vand- eller varmeværker, 

forbrændingsanstalter m.v. 
• Anden bygning til landbrug, industri 

m.v. 

Handel, kontor, transport og service 
Transport- og garageanlæg, stationer, 
lufthavne m.v. 

• Kontor, handel, lager, herunder 
offentlig administration. 

• Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og 
anden service virksomhed. 

• Anden bygning til transport, handel 
m.v. 

Institutioner og kultur 
• Biograf, teater, erhvervsmæssig 

udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 

• Skole, undervisning og forskning. 
Hospital, sygehjem, fødeklinik, 
offentlige klinikker m.v. 

• Daginstitutioner m.v. 
• Anden institution. 

Fritidsformål 
• Sommerhus. 
• Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 

fra sommerhus. 
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. 

• Kolonihavehus. 
• Anden bygning til fritidsformål. 

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 
• Garage til et eller to køretøjer. 
• Carport. 
• Udhus. 

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

Køkken, toilet og afløb 

Toiletforhold 
Antal vandskyllende toiletter i bolig
eller erhvervsenhed. 

• Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
• Anden type toilet udenfor enheden 

eller intet toilet i forbindelsen med 
enheden. 

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

badeværelser. 

Køkkenforhold 
■ Eget køkken (med afløb og 

kogeinstallation). 
• Adgang til fælles køkken. 
• Fast kogeinstallation i værelse eller på 

gang. 
■ Ingen fast kogeinstallation. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

Ydervæggenes materialer 
• Mursten (tegl, kalksten, 

cementsten). 
• Letbeton (lette bloksten, 

gasbeton). 
• Fibercement, asbest (eternit el. 

lign). 
• Fibercement, asbestfri. 
• Bindingsværk (med udvendigt 

synligt træværk). 
Træbeklædning. 

• Betonelementer (Etagehøje 
betonelementer). 

• Metalplader. 
• PVC. 
• Glas. 

Ingen. 
Andet materiale. 

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

Asbestholdigt materiale 
• Asbestholdigt 

ydervægsmateriale. 
• Asbestholdigt 

tagdækningsmateriale. 
• Asbestholdigt ydervægs- og 

tagdækningsmateriale. 

Opvarmningstorhold 

Varmeinstallation 
• Fjernvarme/blokvarme. 

Centralvarme fra eget anlæg et
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brændeovn o. lign.) 

• Varmepumpe. 
■ Centralvarme med to 

fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas). 

• Elovne, elpaneler. 
• Gasradiatorer. 
• Ingen varmeinstallationer. 
• Blandet (kræver specifikation på 

enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
• Elektricitet. 
• Gasværksgas. 
• Flydende brændsel (olie, 

petroleum, flaskegas). 
• Fast brændsel (kul, brænde mm.) 
• Halm. 
• Naturgas. 
• Andet. 

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

Afløbsforhold 

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

• Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 
• Afløb til fælles privat 

spildevandsanlæg. 
• Afløb til samletank. 
• Afløb til samletank for toiletvand og 

mekanisk rensning af øvrigt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse). 

• Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse). 

• Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandløb. 
Mekanisk og biologisk rensning. 

• Udledning direkte uden rensning til 
vandløb, søer eller havet. 

• Andet. 

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

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

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

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

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

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

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blandet erhverv og bolig 
med eget køkken. 

• Enkeltværelse. 
• Fællesbolig eller 

fælleshusholdning. 
• Sommer-/fritidsbolig. 
• Andet. 

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

Vandforsyning 
• Alment vandforsyningsanlæg 

(tidligere offentligt). 
• Privat, alment 

vandforsyningsanlæg. 
• Enkeltindvindingsanlæg 

(egen boring). 
• Brønd. 
• Ikke alment 

vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 10 ejendomme). 

• Ingen vandforsyning. 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 59 af 84



0 
0 
0 
('.) 
0 
('.) 
0 

0 
� 
:,.::: 

Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Løkkevej 12 

Matrikelbetegnelse: 

RØJLE BY, STRIB-RØJLESKOV 95 

Ejendomsværdi Grundværdi 

433.100 433.100 

Telefon 8888 5500 
www.middelfart.dk 
Ved for sen indbetalng påløber der 
renter og gebyr - se bagsiden. 
Hvis ejendommen ikke er tilmeldt 
betalingsservice (PBS) bliver 
indbetalingskort til 1. rate udsendt 
særskilt i december. 
Indbetalingskort til 2. rate udsendes 
særskilt i 1uni måned. 

Udskrevet den: Moms-nr.: 

20/08-2020 29189684 

Debitornummer: 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: 

1903 

Stuehusgrundværdi 

Vurderingsår: 

2018 (01/10-2018) 

Grundskatteloftværdi 

458.200 

Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen 

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

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 Side 01 af 01 

Specifikation 

KOMMUNE 

Grundskyld 

ROTTEBEKÆMPELSE 

promille af grundlag 

21,290 433100 01/01-31/12 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 

medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 

Rate 

01 

02 

Forfaldsdato 

01/01-2020 

01/07-2020 

Sidste rettidige indb.dag 

10/01-2020 

10/07-2020 

!ALT

Ratebeløb 

4629,84 
4629,84 

Beløb 

9220,70 

38,98 

9259,68 

Fakturadato 

01/01-2020 
01/07-2020 

Heraf moms 

0,00 

Moms beløb 

0,00 

0,00 

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige 

indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest

gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 
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Ejendomsskat 2020 

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom 

Det er den offentlige vurdering for året 2018 der danner grundlag for beregning af 

ejendomsskatten. Vurderingen af ejendommen er foretaget af SKAT - henvendelse herom 

skal ske til SKAT på tlf. 72221818. Husk at spørge efter vurderingsmyndigheden. 

Betalingsservice 

Tilmelding til Betalingsservice skal ske til dit pengeinstitut. 

Dækningsafgift af erhvervsejendom 

Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme i Middelfart Kommune. 

Grundskyld til kommunen 

Grundskyld er beregnet af grundværdien - det er altid den laveste værdi af grundværdien og 

grundskatteloftværdien der anvendes som beregningsgrundlag. 

Indbetalingskort 

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice bliver indbetalingskort fremsendt særskilt 

til 1. rate. Indbetalingskort til 2. rate udsendes i juni måned 2020. 

Renter og Gebyr 

Ved for sen betaling bliver der pålignet renter i henhold til Lov om Kommunal Ejendomsskat, 

som sædvanligvis opkræves på næste års ejendomsskattebillet. Renter beregnes fra 

forfaldsdato. 

Ved udsendelse af rykkerskrivelse bliver der pålignet gebyr på 250 kr. 

Rottebekæmpelse 

Såfremt du observerer rotter eller hvis der er mistanke om rotter, skal det hurtigst muligt 

meldes på kommunens selvbetjeningsløsning som findes på www.middelfart.dk "Anmeld 

rotter" eller på tlf. 8888 5500. 

Der opkræves rottebekæmpelsesafgift til dækning af omkostningerne ved den kommunale 

bekæmpelse af rotter. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og 

opkræves som en andel af ejendomsværdien. 

Skorstensfejerafgift 

Ved afmelding, tilmelding eller ændring af skorstensfejning kontakt følgende: 

Distrikt Middelfart og Nørre Aaby: 

Skorstensfejermester, Steffen Christensen, tlf. 64711615 - mail: vest@skorstensfejeren.dk 

Distrikt Ejby: 

Skorstensfejermester, Niels Christiansen, tlf. 64473474 - mail: soderguld@skorstensfejeren.dk 

Ved ejerskifte 

Ved registrering af ejerskifte bliver ejendommen automatisk afmeldt betalingsservice. 

Hvis kun en del af ejendommen sælges skal sælger/køber selv sørge for at fordele 

ejendomsskatten indtil der foreligger ny offentlig vurdering på ejendommen og indtil 

vurderingen anvendes som beregningsgrundlag for ejendomsskatten. 

KM D OGCG4102 11. udg. 09. 2019 
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Bente Lindegaard Sehested-Blad 
BuusMark Advokatfirma 

Løkkevej 12 

Under henvisning til at der er berammet tvangsauktion over ovennævnte 
ejendom til den 20-10-2020 kan jeg herved opgørelse mine omkostninger vedr. 
inddrivelse af restance ejendomsskat således: 

Inkassoomkostninger 
Attester 
Honorar auktionsbegæring 
I alt 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

1.625,00 
150,00 

1.000,00 
2.775,00 

Ovennævnte beløb kan indbetales på kontonr. nr. 6880 2163813. 

Middelfart kommune har sendt opgørelse over skyldige ejendomsskatter. 

Med venlig hilsen 
Advokat Henrik Benjaminsen 

Træffes mandag til torsdag 
kl. 07.45-12.30 
Jette Frost 

jf@ret-raad.dk 

Ret&Råd 
ADVOKATER 

Sagsnummer 

180-31-119812-JF 

27. august 2020 

Side 1 af 1 

Ret&Råd Assens 
v/Ret&Råd Fyn A/S 

Korsgade 2 
5610 Assens 

CVR.: 30554957 

Tlf.: ( +45) 70 10 11 99 

assens@ret-raad.dk 
www .ret-raad.dk/assens 

Totalbanken 
6880-2163813 

BIC/SWIFT: BAAADK21 VIA 
DANBDK22 

IBAN No: dk1968800002163813 

Advokat 

Henrik Benjaminsen 

hb@ret-raad.dk 

Advokatsekretær 

Jette Frost 

jf@ret-raad.dk 
( +45) 63 43 24 01 

Træffes mandag til torsdag 
kl. 07.45-12.30 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Marianne Petersen < Marianne.Petersen@middelfart.dk> 
26. august 2020 10:01
Maria Nilsson

Rettelse til opgørelse vedr. Tvangsauktion over Løkkevej 12, 5500 Middelfart - sags
nr. 16108

Tvangsauktion over Løkkevej 12 rettelse.docx

Hej så får du den rigtige opgørelse over gæld på fortrinsberettigede krav på Løkkevej og der er ingen krav vedr. 

indefrosset grundskyld. 

Venlig hilsen 

Marianne Petersen 

� Middelfart 
w KOMMUNE

Økonomiafdelingen 

Opkrævningsteam 

Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.Middelfart.dk 

Telefon + 45 8888 5500 

Direkte + 45 8888 5129 

Hotline +45 8888 5047 tast 1 

Fax+ 45 8888 5501 

Fra: Konny Jensen 

Sendt: 21. august 2020 08:34 

Til: Økonomi - opkraevning 

Emne: VS: Tvangsauktion over Løkkevej 12, 5500 Middelfart - sags nr. 16108 

Dette må være en til jer© 

Venlig hilsen 

Konny Jensen 

r..:t Middelfart
. . KOMMUNE 

Økonomiafdelingen 

Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 8888 4861 
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Tvangsauktion over Løkkevej 12, 5500 Middelfart - sags nr. 16108 

Ejendomsskat rate 01 01.01.2020 

Rottebekæmpelse rate 01 01.01.2020 

Ejendomsskat rate 02 01.07.2020 

Rottebekæmpelse rate 02 01.07.2020 

Gebyr 

Retsafgift 

Underretning 

Renter 2020 

I alt 

4.610,35 kr. 

19,49 kr. 

4.610,35 kr. 

19,49 kr. 

250,00 kr. 

100,54 kr. 

450,00 kr. 

666 08 kr. 

10.726,30 kr. 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Anders Brun Bonnesen <Anders.Bonnesen@gaeldst.dk> 

21. august 2020 13:01

Maria Nilsson

Jeres sags nr. 16108

Vedrørende Løkkevej 12, 5500 Middelfart. 

Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen restance vedrørende fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på 

ovennævnte ejendom. 

Der henvises til kommunen/forsyningsvirksomhed for oplysning om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, som 

ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Venlig hilsen 

Anders Brun Bonnesen 

Overassistent 

MID CPR 1 

+45 72 37 14 73

Anders.Bonnesen@gaeldst.dk

csm GÆLDS 

Gældsstyrelsen 

Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart 

www.gaeldst.dk 

Sådan behandler vi persondata 

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 20. august 2020 09:39 

Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin; 'teknik@middelfart.dk' 

Emne: Tvangsauktion over Løkkevej 12, 5500 Middelfart - sags nr. 16108 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 20. oktober 2020 kl. 09:30 

ved Retten i Odense. 

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

fremsende hertil snarest. 

Endvidere jeg skal anmode kommunen om, at fremsende en opgørelse over skyldig indfrosset grundskyld pr. 

tvangsauktionsdato. 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Ja, det kan du godt. 

Venlig hilsen 

Rene Mazanti 

Inkassospecialist 

Kredit - Inkasso 

Direkte tlf. 59481104 

rem@spks.dk 

S,PAREKASSEN 

SJÆLLAND -. fVN 

lsefjords Alle 5 • 4300 Holbæk 

www.spks.dk • CVR.nr. 36532130 

Rene Mazanti <rem@spks.dk> 

9. september 2020 13:02

Maria Nilsson

SV: ref. 508654 - VS: Panthaverforespørgsel - sags nr. 16108

signaturbevis.txt

Vi vil bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted 

at leve, arbejde og drive virksomhed 

Få mere at vide om sparekassen samt oplysninger om 

forretningsbetingelser, vilkår og klagevejledning 

på www.spks.dk 

Fra: Maria Nilsson [mailto:mn@buusmark.dk] 

Sendt: 8. september 2020 16:25 

Til: Rene Mazanti 

Emne: SV: ref. 508654 - VS: Panthaverforespørgsel - sags nr. 16108 

Hej Rene, 

Jeg har desværre endnu ikke hørt fra hæftelse 1 Consort A/S. 

Jeres pant er anført i tingbogen som underpant på hæftelse 1, kan jeg medtage kr. 500.000,00, i kolonne 1 og 4. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 

BuusMark Advokatfirma 1/5 

Sankt Ols Gade 4-6 

DK-4000 Roskilde 

CVR: 37921599 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Michael Hauerberg <mh@luxor.dk> 

20. august 2020 16:15

Maria Nilsson

VS: Løkkevej 12, 5500 Middelfart 500223 - sags nr. 16108.

Kopi af pantebrev.pdf; Tvangsauktionsopgoerelse_50022301.pdf

Med henvisning til Deres brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 20-10-2020, fremsendes hermed 

vores opgørelse: 

Bemærk venligst at pantebrevet har særlige indfrielsesvilkår. 

I øvrigt henvises til vedlagte specifikation. 

Kopi af pantebrevet vedlægges. 

Vi imødeser venligst salgsopstilling på bgu@luxor.dk ligesom vi gerne høre om hvornår besigtigelsen finder sted. 

Såfremt tvangsauktion tilbagekaldes imødeser vi tillige besked herom på bgu@luxor.dk 

Med venlig hilsen 

Michael Hauerberg 

Investeringsselskabet Luxor A/S 

Frederiksborggade 50, 4. 

1360 København K. 

Tlf. 33 74 16 16 

CVR nr. 49639910 

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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Udskrevet d. 20-08-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 500.000,00 

Lånenr.: 500223/1-50 -

Matr.nr.: 95 Røjle By, Strib-Røjleskov 

Opgørelsesdato: 20-10-2020

Restgæld pr. 11-09-2020 kr. 464.167,38 kurs 105,00
9,50% rente til 20-10-2020 39 dage 
Kolonne 2 .............................................................. : 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

Dl Egeninkasso 

Dl Fogedgebyr 

11-12-2019

11-12-2019 til 20-10-2020

11-03-2020

11-03-2020 til 20-10-2020

11-06-2020

11-06-2020 til 20-10-2020

11-09-2020

11-09-2020 til 20-10-2020

14.062,50 
122,46 
100,00 

25,00 
309 dage 1.146,68 

14.062,50 
0,00 

100,00 
25,00 

219 dage 812,70 

14.062,50 
0,00 

100,00 
25,00 

129 dage 478,71 

14.062,50 
0,00 

100,00 
25,00 

39 dage 144,73 

Kolonne 3 .............................................................. : 

Kolonne 1 (fordring i alt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

500223/1-50 

487.375,75 
4.777,06 

492.152,81 

15.456,64 

15.000,20 

14.666,21 

14.332,23 

0,00 
0,00 

59.455,28 

9.000,00 

520,00 

5.370,00 

74.345,28 

566.498 09 

Side 1 
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Ejerlav: Røjle by, Strib-Røjleskov 
Matr. nr. : 23 cu & 95 
Ejerlejl.nr. 

Stempel Kr. 7.500,- Akt.skab nr. 
Retsafgift. _K_r • ___ I _.6_6_0_,-_

Kr, 9.200,-

Anmelder 

Gade og husnr.: Løkkevej 12 & 14, 
5500 Middelfart 

First Pantebrevsselskab A/S 
Hovedvagtsgade 8, I 

Debitor 

Kreditor 

Lånets 
størrelse 

Rente- og 
betalingsvilk 
år 

Opsigelse 

Den pantsatte 

ejendom 

Oprykkende 

panteret efter 

Respekterede 
servitutter 

NB 

PANTEBREV 

Bente Lindcgaard Sehested-Blad 
Løkkevej 14, 
5500 Middelfart 

First Pantebrevsselskab A/S 
Hovedvagtsgade 8, I , 
I I OJ København K. 
Cvr.nr. 20152540 

1103 København K. 

DKK 500.000,00 Skriver DKK Femhundredctusinde 00/100 

Pantebrevet forrent(!s fra den O 1.04.2016. I perioden O 1.04.2016 ti I O 1.04.2017 betales 
alene renter. Der betales en fast årlig ydelse på 9.50% af hovedstolen, eller kr. 47.500,00. 
Den årlige ydelse betales over 4 terminer med kr. 11.875,00 hver den 11.03., 11.06., 11.09. 
& 11.12. første gang den 11.06.2016 for det da forløbne tidsrum med kr. 9.236, I I. 

Fra den 11.03.2017 b�tales en fast årligydelse på 11,25% ctfhowdstol,,·.m, eller kr. 
56.250,00 hvoraf9,50% af det til enhver tid skyldige beløb er rente mens resten er atarag. 
Den årlige ydelse betales over 4 terminer med kr. 14.062,50 hver den 11.03., 11.06., 11.09. 
& 11. 12. første gang den I 1.06.2017 for det da forløbne tidsrum med kr. 14.062,50. 

Pantebrevet indestår uopsigeligt fra kreditors side indtil udløb. 
Fra debitors side kan pantebrevet indfries når som helst til kurs I 05,00. 

TIi sikkerhed for lånet gives oprykkende panteret i ejendommen matr.nr. 23 cu & 95 Røjle 
by, Strib-Røjleskov 

Kreditor Opr. kr. % p.a. Uaflyst pr. Nedbragt til kr. 

Totalkredit 4.800.000,00 Var. JJ.12.2015 4.062.834 
Privat pantebrev 500.000,00 8,00 

Med hensyn til de i ejendommen nu påhvilende servitutter og andre hyrder henvises til 
ejendommens blad i tingbogen. 
Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan 
kreditor forlange kapitalen indfriet, se side J. pkt. 8 a. 
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Side 2

Særlige bestemmelser 

Ejerskifte 

Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ethvert ejerskifte.

Rente af ekstraordinære afdrag eller hel/delvis førtidsindfrielse, 
Ekstraordinære afdrag eller førtidsindfrielse kan alene ske til kurs I 05,00. Ved betaling af ekstraordinære
afdrag eller ved førtidsindfrielse betales rente af afdraget/restgælden fra seneste t�rmin til betalingsdagen.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3), med undtagelse af dennes punkt 9, der
udgår.

For så vidt pantebrevet alene unders kr i ves af
debitor, erklærer denne samtid[g at være ugift
eller at ejendommen ikke omfattes af lov om
æ!:,>teskabets retsvirkninger § 18.

LJ11dcrsk rift; 
---------------

(Sign. Bente Lindegaard Sehested-Blad)

For så vidt debitor er gift, erklærer medunder
skrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er 
ægtefællen medejer, underskrives som debitor og
pantsætter.

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed

Navn: �tJ4, -�;jf�·

Stilling: >� �L

Bopæl: OYJ'_;;ø;v r�� JJ
OocfD d�� Personlig 

unde1·skri�: ,,��

Navn:

Stilling:

Bopæl: 

Personlig
underskrift:
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S i d e  J 
,f u�lit�mlnistel'lcts rurntcbtev8formuh1r  A 

I .  Beta l inger efter dette pantebrev ska l  ske f)Orto fr i t  på kred i tors bopæl .  som er a n fø rt på s i de  I ,  e l l e r  på et ande t  s ted 
i nden for l andets grænser, der opg ives af kred i tor .  

2 ,  A l l e betal i nger er rett id ige, når de sker se nest 7 dage ener for /a i dsdagen, for lerm insbeta l inger senest 7 dage cfler 
første term insdag. Hv i .,; forfa l d sdagen e l ler s i dst!:! rett id i ge beta l i n gsdag fal d er på en he l l igdag, en lø rdag e l l er 
grund l ovsdagen den 5 .  jun i ,  udskydes dagen t i l  den fø lgen de h verdag. På samme n,�de udskydes ud løbsdagen for a l l e  
fr i ster efter nærværende pantebrev.  I n dbeta l ing i ndenfor ovcnnævnW frist t i l  et penge i nsti tut h e r  i Ia ne.Jet, bortset fra 
Cron land ,  t i l  befordr ing t i l beta l i ngsstedet er rett i d i g  beta l i ng. 

J .  Deb i tor har p l i gt t i l at underrette kred itor om bopæ ls forandring. Sådan underretn i ng kan i kke ske på en 
bdal i ngsb lanket ,  såfremt det of b lankettens teks t fremgår, at medde le lser t i l  beta l in gsmodtageren i kke rnå gi ves på 
denne. Piikrnv fra kred itor, herunder op:; igc l se ,  kan a fsendes ti l e l l e r  fremsættes på den af deb i tor senest oplyste 
hopæ l  uanset bopæl s forandring, medmindre kred i tor er bekend t  med debi tors nye bopæ l .  B l i ver kred i tor opmærksom 
på, al en ops ige lse som �ø lge af bopæ l s fornndr i ng i kke er  kommet frem t i l  deb i tor, skal kred i tor strnks g ive debitor 
medde le l se om Of)s i ge lsen , såfremt deb i tors nye bopæ l  fremgår a f  fo l keregisteret e l l e r  anden l et ti l gænge l i g  ki lde .  

4 . Pantet omfatter den faste ejendom med t i l behør efter t i ng lysn i ngs l lwcns � �  3 7  og 38 ,  indtægter, herunder l ej e  og
f'orpc1g tni ngsafg i fter, samt  erstatn i ngs- og fo rsikringssummer.

5. Deb i tor fo rp l ig ter s ig t i l  at holde pan tet behør igt brand fors i k re ! ,  så ledes at bet i nge l serne i P i nirnst i l syncts
bekendtgøre l se om min imumsbet ingc lser for fors ikr ingssdskabers tegn ing nf bygn ingsbrandfors i k ri ng er opfy l dt

6. K red i tor har panteret for krav ifø lge pantebrevet på beta l i ng  af kap i ta l ,  renter og andre yde l ser af t i l svarende
karakter - herunder admi n istrat ionsb idrag og kaut ions forsi kri ngspræmier - morarenter og gebyr eth:r pkt. 8. Kred i tor
har end v idere pa11ternt for omkostni nger, som med føj e  er afl10 ld t  ved ops igelse, i nddr ivel se, berigtige l se af
gæ ldsovertage lse samt ti l varetagel se c1f kred i tors i n teresse i t i l fæ lde af rctsskridt mod pantet fra anden side. For så
vid t angår u denret l ige inkassoomkostn inger, har k redi tor pan 1eret for de omkostni nger, der kun kræves betalt i
overen sstemme lse med reg lerne i l ov  om ren ter ved fors inket beta l ing m . v .  og den i medfør af loven udstedte
bekendtgøre l se  og udenretl ige inddr ive l sesomkostn inger i an lt:dn i 11g af fors i nket betal i ng .

7 . Kap i ta l en forfa lder i kke ved ej ersk i fte, medmindre andel e r  vedtage! i pantebrevet. K red i to r  ska l  underrettes om
ethvert ej erski fte og kan forl ange, at den nye <.!jer ber ig t iger gældsovertage lsc samt afho lder omkostn i ngerne derved.
Underrettes kred i tor ikke om ejers k i ftet senest J uger efter, at ende l igt s køde er t i nglyst uden fris t  og uc.J leverct fm
tinglysn i ngskontoret kan hun, når hele kapi ta len i ndestår, uanset eje rsk i fte, for lange el gebyr på 2 % af pantebrevets
restgæld, dog højs t  300  kr. Hv i s  det er vedtaget i p,mtebrevel, a t  kapita len he l t  el ler de lv is  forfalder ved ejersk i fte,
skal beta l ing ske i n den samme fris t, dog senest J måneder c tkr cj cndommC!ns ende l igt! overtage lse, j f. pk t .  8 f. 

8 .  Uanset uops i�e l i ghed e l l e r  ors igc l scsfrist kan kred itor fo r lnnge kap i ta len i n d friet i fo lgende ti l fæ l de: 
a) h v is renter d ier afd 1 ag i k ke hctalcs sc1 1csl s idste ret t id ige betal i ngsdag, Det er dug t:11 betinge lse fur, a1 kap i ta l e n
kan  fo r langes i nd friet, a t  deb i tor i k ke ha r  hetalt renter og  afdrag senest 7 dage e fter, a t  skr i ft l ig t  påkrav herom e r
ar.')end t  e l l e r  rrcmsal. Kred itors påkrav ska l  være a fgivet dkr s idste rett idige betal i ngsdag og  s ka l  ud lrykke l igt
angive, a t  kapi talen kan forlanges i nd fr ie t ,  hvis rente r og a tll rag ikke beta l t!s i nden fristens ud løb ,  j f.  herved pkt. 2,
b) h v is bygn i nger af væsent l i g  betydn i ng for pan tets værd i nedr ives, uden at der er st i l let betryggt!nd e s i kkerhed,
c )  hvis pantet i øvrigt væsent l igt fo rri nges e l l e r  vann1gtes, uden at der e fter påkrav s t i l les betryggende s i kkerhed,
d )  hv is  deb i tor nægter kredi tor e l l er den nes fu l dmægt ig adgang l i l at e Rerse pan tet,
!!) h v is deb i tor ikke p11 o p fordring godtgør, at pan tet e r  behørig! b rand forsi kret , og
f) hvis et nftalt �j erski tteafdrag ikke bcta l t:s rctt i d igt, j [  pk t .  7 .

9 .  Medm i ndre andel e r  ii fta l t ,  fo rb l i ver pan tebrevet i ndes tilende i ej endommen i t i l fæ lde af  tvangsau k t i o n ,  
hvad enten denne  skyldes rn is l i gho lde l sc  af pan te h rcvet e l l er af andre forp l i gte lser, hv i s  rcstam.::cr og øvrigt: 
forf'a ldm: yde l ser i h enhold ti l aukt ion sv i l kårene bc1a l es i n den u d l ø hct a t· de i d isse fastsalte fr i s ter. 
Pantebrevets bes temmelser om m i s l igho l de lse ,  herunder bestemme l se rne i pk t .  8 ,  og bcstcrnm<.! lscr om, at 
pantegæ lden h� l l  e l ler  de l v i s  for fo l c.lcr ved ejerski fte, kan i så fa ld  i kke f)åberdbc:s af kred i to r. H vi :-;  
aukt ionskøberen sæ lgcl ' ej endommen inden  I år cfler den ende l ige tvangsaukt i o n ,  bet ragtes dette i kke snm 
ejersk i fte . 
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Selvskyldnerkaution; 

li ndertegnedc: 

Carsten Sehested Blad 
Løkkevej 14, 
5500 Middelfart 
Cpr.nr. I 90J58-

Indestår herved som selvskyldnerkautionist, for opfyldelsl:n c1 I' samtlige de forpligtelser som Bente Lindegaard 
Sehested-8 l::id har pMaget sig overfor kreditor på pantebrev opr.kr. 500 .000,00 med J .prioritets panteret i 
ejendommen matr.nr. 23 cu & 95 Røjle by, Strib-Røjleskciv beliggende Løkkevej 12 & 14, 5500 Middelfart. 

Selvskyldnerkautionsforpligtelsen omfatter ethvert krav som kreditor måtte have eller f1\ hos debitor, herunder krav 
på betaling af pålobne renter, morarenter, eventuelt tc1h ved fortidsindfrielse samt øvrige omkostninger i forbindelse 
med nødvendig retsforfolgning. 

I !vis debitor misligholder sine forpligtelser overfor kreditor kan kredilor straks eftc1· sidste rettidige betalingsdag 
forlange, at selvskyldnerkautionisten på anfordring betaler den misligholdte terminsydelse el ler det opsagte Ianebeløb 
med tilhørende påløbne renter, morarenLer, eventuelt tab ved fortidsindfrielse samt øYrige omkostninger i forbindelse 
med nødvendig retsforfølgning. 

Kreditor er bcrcltiget til, uden samtykke fra selvskyldnerkautionisten. at give debitor hcnsland. I råkommt:ncfo fald 
påhviler det krt!ditor at orientere sclvskyldncrkautionisten(eme). 

Hvis debitor kommer um.ler bobehandling er kreditor indtil fuld dækning er opnået. bel'cttiget til at oppebære 
dividende, også af krav der måtte tilkomme selvskyldnerkautionisten i kran <1fhans regrcsret, hvad enten regreskravet 
er opstået for eller efter bobehandlingens begyndelse. 

Selvskyldnerkautionisten erklærer samLidig vfld sin underskrift pi\ nærværende selvskylcJnerkoutionscrklæring, at have 
modtaget og gennemlæst vilkårene i nærværende pantebrev. 

Denne selvskyldnerkautionserklæring kan tjene som grundlag for umiddelbar fuldbyrdelse i henhold til 
retsplejelovens rngler. Kreditor· er således berettiget til at anvende sclvskyldnerkaucionserklæringcn som grundlag for 
lovmæssig inddrivelse af gælden uden forinden al opnå dom eller forlig. 

Selvskyldnerkautionen bortfalder ved kreditors bevilling af gælusovertagclse til en ny ejer af dc11 pantsatte ejendom. 

c ,·"17.W �-- ., den ,/, );/: e: t' /f�

<.. 
·-:....... 

(Sign. Carsten Sehested-Blad) 

Stilling: 

Personlig 
underskrift: 

Stilling: 

Boriæl: 

Personlig 
underskrift: 
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KREDITOPL YSNINGER 
Annwtetslån 

Kreditoplysninger til pantebrev udstedt af Bente Lindegaard Sehested Blad med pant i matrikel nummer beliggende 
Løkkevej 12 & 14, Strib, 5500Middelfart .. 

Hovedstol 
-kurstab ved udbetaling (afregningskursen er 93,00)
-stempelomkostninger
-tinglysningsafgift
- eb r
Lånebeløbet

Kurstab ved udbetaling 
Stempelomkostninger 
Tinglysningsafgift 
Gebyr 
�_e_n���r_i�lå-n_e-ts_lø�b�e�t1�·d _____ __ _ 
Kreditomkostninger 

Lånebeløbet 
Kreditomkostnin !Af____ 
Samlet beløb til betaling 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
Løbetid i terminer 
Sidste termin forfalder 
Sidste termin andrager 

Følgende forudsætninger ligger til grund for beregningen: 
Lånetype 
Antal terminer med afdragsfrihed i starten af lånet 
Hovedstol 
Dato for forrentning 
Nominel rente 
Dato for næste ydelse 
Antal terminer pr. år 
Terminsforfald 
Ordinær ydelse 

Kr 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr 

Kr. 
Kr, 
Kr. 
Kr. 
Kr 
Kr 

Kr 
Kr. 
Kr. 

stk. 
d. 
d. 

stk 
Kr. 
d. 

d 
stk 

kr 

500,000,00 
35.000,00 

7,500,00 
1.660,00 
1.500 00 

454.340,00 

35.000,00 
7.500,00 
1.660,00 
1.500,00 

659.687,82 
705.347,82 

454.340,00 
�. 34.7 ;82. 
1.159.687,82 

11,3 % 
84 

11. marts 2037
3.889,21

Annuitetslån 
4 

500.000,00 
1, april 2016 

9,500 % 
11. juni 2016

4 
11/3, 11/6, 11/9, 11/12 

14.062,50 

Jeg/vi bekræfter ved nedenstående underskrift at have modtaget, læst og forstået disse beregninger, 
samt at have modtaget amortisationsplan (betalingsplan) over betalingerne 

,,.-
.- ;I 

� 1 . 

. /; ··;. d ',} r:,· · 'r 

Bente lmdegaard Sehested Blad 

DokurneI1t udarbejder af Fim! pantebreve ApS d. 23. marts 2016 13:19:56 
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Amortisations plan 
Annu;tetslån 

Amortisationsplan over pantebrev udstedt af Bente lindegaard Sehested Blad med pant i matrikel nummer 

beliggende Løkkevej 12 & 14, Strib, 5500Middelfart. 

Nr Dato Restgæld Afdrag 

0 01-04-2016 500.000,00 

11-06-2016 500.000,00 0,00 
2 11-09-2016 500.000,00 0,00 

3 11-12-2016 500 000 00 0,00 

0,00 

4 11-03-2017 500.000,00 0,00 
5 11-06-2017 497.B12,50 2.187,50 
6 11-09-2017 495.573,05 2.239,45 

7 11-12-2017 493.280
1
41 2.292

1
64 

6 719,59 

8 11-03-2018 490,933,32 2,347,09 
9 11-06-2018 488.530,49 2.402,83 

10 11-09-2018 486.070,59 2.459,90 
11 11-12-2018 483.552

1
27 2,51_8

1
32 

9.728,14 

12 11-03-2019 480,974, 14 2.578, 13 
13 11-06-2019 478.334,78 2.639,36 

14 11-09-2019 475.632,73 2. 702,05
15 11-12-2019 472,866 51 2.766,22

10.685, 76

16 11-03-2020 470.034,59 2.831,92 
17 11-06-2020 467.135,41 2.899,18 
18 11-09-2020 464.167,38 2.968,03 
19 11-12-2020 461.128

1
86 3.038.52 

11 737,65 

20 11 �03-2021 458.018,17 3.110,69 
21 11-06-2021 454.833,60 3.184,57 
22 11-09-2021 451,573,40 3.260,20 
23 11-12-2021 448.235)7 3.337,63 

12.893,09 

24 11-03-2022 444.818,87 3.416,90 
25 11-06-2022 44'1.320,82 3.498,05 
26 '11-09-2022 437. 739,69 3.581,13 

~-�L __ 11-12�2022 ·- 43,t0-73 s·1 3.666 18 
.. 

14.162,26 

28 11-03-2023 430.320,26 3,753,25 
29 11-06�2023 426.477,87 3.842,39 
30 11-09-2023 422.544,22 3. 933,65 

31 .1_1-12-202-3 418.51715 4.02?
1
QL 

15.556,36 

32 11-03-2024 414.394.43 4.122,72 
33 11-06-2024 410.173,80 4.220,63 
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Rente 

9.236, 11 

11.875,00 

11.875,00 

32,986,11 

11.875,00 

11.875,00 

11.823,05 

11.769
1
86 

47.342,91 

i 1.715,41 
11.659,67 

11,602,60 
11.544. 18 

46. 521,86

11.484,37 

11.423, 14 

11.360,45 
11.296,28 

45.564,24 

11.230,58 
11,163,32 
11.094,4 7 
11.023 98 

44.512,35 

10.951,81 

10.877,93 
10.802,30 

10 724 87 
43.356,91 

10.645,60 

10,564,45 

10.4B1 ,37 

10.396
1
32 

42.087_74 

10.309,25 

10.220, 11 

10.128,85 

__ 10.035
1
43 

40.693,64 

9.939,78 
9.841,87 

Ydelse 

9,236, 11 

11.875,00 

1i.675 00 
32. 986, 11

11.875,00 

14.062 ,50 

14.062,50 

14.062
1
50 

54.062,50 

14,062,50 
14.062,50 

14,062,50 
14.062

1
50 

56.250,00 

14.062,50 

14.062,50 

14.062,50 
14.062,50 

56.250,00 

14.062,50 
14.062,50 
14.062,50 
14.062,50 
56.250,00 

14 062,50 
14.062,50 
14.062,50 

14.062 50 

56.250,00 

14.062,50 

14.062,50 

14.062,50 

14.062
1
50 

56.250,00 

14.062,50 

14.062,50 

14.062,50 

14.062,50 

56.250,00 

14 062,50 
14.062,50 

- -·- -·-··---· 
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Amortlsatlonsplan 

� - Dato 
34 11-09-2024
35 11-12-2024

36 11-03-2025
37 11-06-2025

38 11-09-2025
39 11-12-2025

40 11-03-2026
41 11-06-2026
42 11-09M2026

-� 11-12-2026

44 11-03-2027
45 11-06-2027
46 11-09-2027

_Æ_,_ u-12-2027 

48 11-03-2028
49 11-06-2028
so 11-09-2028
51 11-12-2028

52 11-03-2029
53 11-06-2029
54 11-09-2029
55 11-12-2029

56 11-03-2030
57 11-06-2030
58 11-09-2030

-�- 11-12-2030

60 11-03-2031

61 11-06-2031

62 11-09-2031
63 11-12-2031

64 11-03-2032
65 11-06-2032
66 11-09-2032

Rest æld 
405.852,93 
401. 429i44 

396.900,89 

392,264,79 

387.518,58 

382,659165 

377.685,32 

372.592,85 
367.379,43 

362,042, 19 

356.578,19 
350,984,42 

345.257,80 
339.395, 17 

333,393,31 
327.248,90 
320 958,56 
314.518.83 

307,926,15 
301, 176,90 
294.267,35 
287,193 70 

279,952,05 
272.538,41 
264.948,70 
257.178 73 

249.224,22 

241,080,80 
232.743,97 
?�-�0�_.14 

215.471,61 
206,526,56 
197.369,07 

·- -§I 11-12-2032 _ _1JlZ.994 09 

68 11-03-2033 178.396,45 
69 11-06-2033 168 570,87 

Annuitetslån 

Afdra Rente 

4 320,87 9.741,63 
4.423149 9.639 01 

17.087,71 39.162,29 

4,528,55 9.533,95 
4,636, 10 9.426,40 

4.746,21 9.316,29 

4.8§_§ 93 9.203,57 

18.769, 79 37.480,21 

4.974,33 9,088,17 

5.092,47 8.970,03 
5.213,42 8.849,08 

5.337,24 8.725,26 
20.617,46 35,632,54 

5.464,00 8.598,50 
5,593,77 8,468,73 

5.726,62 8,335,88 
5.862,63 8.199,87 

22.647,02 33.602,98 

6,001,86 8.060,64 
6.144,41 7.918,09 
6.290,34 7,772, 16 
6.439J3 7.622,77 

24.876,34 31.373,66 

6.592,68 7.469,82 
6. 749,25 7.313,25 

6,909,55 7.152,95 
7.073 65 6.988,85 

27,325,13 28,924,87 

7,241,65 6,820,85 

7 413,64 6.648,86 

7.589,71 6.472,79 
7. 769 97 6.292 53 

30.014,97 26.235,03 

7,954,51 6.107,99 

8.143,42 5.919,08 

8.336,83 5.725,67 
8.534 83 5.527,67 

32.969,59 23,280,41 

8.737,53 5.324,97 

8.945,05 5.117,45 

9.157,49 4.905,01 

9.374
1
98 4.687,52 

36.215,05 20.034,95 

9.597,64 4.464,86 
9.825,58 4 236,92 
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Ydelse 
14,062,50 

14.062.50 
56.250,00 

14,062,50 

14.062,50 

14.062,50 

14,062,50 
56.250,00 

14.062,50 

14.062,50 
14.062,50 

14.062,50 

56.250,00 

14.062,50 
14.062,50 
14,062,50 
14,062, 50 
56.250,00 
14.062,50 
14.062,50 
14.062,50 
14.062,50 

56.250,00 

14,062,50 

14.062,50 

14.062,50 
14,062 50 

56.250,00 

14.062,50 
14.062,50 
14,062,50 

_ 14,062 50 

56.250,00 

14.062,50 
14.062,50 

14.062,50 
11�962,50 
56.250,00 

14,062,50 
14.062,50 
14.062,50 
14.062,50 
56 250,00 

14 062,50 
14.062,50 
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Amortlsatlonsplan 
Annuitetslån 

N[ Dato Rest�ld Afdr.a Rente Ydelse 

70 11-09-2033 158.511,93 10.058,94 4.003,56 14.062,50 
71 11-12-2033 148.214,09 10.297,84 3.764 66 14.062,50 

39,780,00 16.470,00 56.250,00 

72 11-03-2034 137.671,67 10.542,42 3.520,08 14.062,50 

73 11-06-2034 126.878,87 10.792,80 3,269,70 14.062,50 

74 11-09-2034 115.829,74 11.049, 13 3.013,37 14,062,50 

75 11-12-2034 104.518 20 11-311,54 2.750,96 14.062,50 

43.695,89 12.554, 11 56.250,00 

76 11-03-2035 92.938,01 11.580, 19 2.482,31 14.062,50 

77 11-06-2035 81.082,79 11.855,22 2.207,28 14.062,50 

78 11-09-2035 68.946,01 12.136,78 1.925,72 14.062,50 

79 11-12-2035 56.520.98 12.425,03 1.837.47 14.062 50 

47.997,22 8.252,78 56.250,00 

80 11-03-2036 43.800,85 12,720,13 1.342,37 14.062,50 

81 11-06-2036 30.778,62 13.022,23 1.040,27 14,062,50 
82 11-09-2036 17.447, 11 13.331,51 730,99 14,062,50 
83 11-12-2036 3,798 98 13,64813 414 37 14,062 50 

52.722,00 3.528,00 56,250,00 

84 11-QJ,,.2037 0 00 3.798 98 -�Q� 3.889 21 

3.798,98 90,23 3.889,21 

I alt 500.000,00 659.687,8.2 1.159.687,82 
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UNDERPANTSÆTNING AF 

PANTEBREV 

DOKUMENT SOM 

UNDERPANTSÆTTES: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

UNDERPANTHAVER: 

CVR: 

DEBITOR: 

CVR: 

KREDITOR: 

CVR: 

02.12.2004-20747-40 
Pantebrev 
500.000 DKK 
9,5% 
INVESTERfNGSSELSKABET LUXOR A/S 

DANSKE BANK A/S 
Holmens 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 tit underpanthaver. 

Neck:Jnstående anmelderoplys inger u.nderskn'ves alene af 

anmelde1: 

ANMELDER: 

CVR: 

Kontaktoplysninger: 

Anmelders sagsnummer: 

03 05 201615:26:21 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR NS 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 

nn@luxor.dk 

500223 
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TINGL YSNINGSAFGIFT: 

Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

DOKUMENT: 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

STATUS: 

TINGL YSNINGSDATO: 

DOKUMENTTYPE: 

DATO/LØBENUMMER: 

03.05 20'16 15 26:21 

0DKK 

0DKK 

RESULTAT AF 

TINGLYSNING 

02.12.2004-207 47-40 
Pantebrev 
500.000 DKK 
9,5 % 
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

Tinglyst 

03.05.2016 15:26:18 

Underpantsætning af pantebrev 

03.05.2016-1007252664 
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Version januar 2019 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 79 af 84



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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