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BuuslMark 
:.-. d v ok atfir rn :-t 

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

J.nr. 16027 AS nr. 14-140/2020 

Ejendommens matr. nr. :5 AY Farendløse By, Farendløse 

beliggende :Præstbrovej 10, 4100 Ringsted 

tilhørende :Jan Sørensen List & Gitte Susanne List 

boende : Præstbrovej 10 

:4100 Ringsted 

Auktionstidspunkt :tirsdag den 24. november 2020 kl. 13:30 

Salgsopstilling 
(købsnøgle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 

Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening 

Auktionssted :Retten i Roskilde, Retssal 10, Ved Ringen 1, 1. sal, 4000 Roskilde 

Rekvirent, hæftelse nr. :3 A - Investeringsselskabet Luxor A/S 

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

Ej en domsoplysninger 
Ejendomskategori 

Ejendomsværdi pr. 

Vurdering i.h.t. 

Retsplejelovens § 562 

Areal ifølge tingbogen 

Forsikringsforhold 

Ejendomsskatter 
og afgifter for året 

andrager og omfatter 

Forslag til særlige 

vilkår ifølge auktions

vilkårenes pkt. 11 

:Beboelse. 

:01.10.2019 kr. 1.100.000,00, heraf grundværdi kr. 294.300,00 

:709 m2 heraf vej O m2 

:Oplyst til TopDanmark - afventer besvarelse 

:2020 kr. 11.359,53 

:Der er aftalt forholdmæssigt fordeling af budsummen, hvis budsummen dækker prioritet 3 A og 3 B. 

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

Følgende oplysninger fra BBR-meddelelse: 

Fritliggende enfamilieshus opført i 1977 med et bebygget areal på 120 m2, samlet bygningsareal på 120 m2, samt boligareal på 120 
m2. Ydervæggens materiale er mursten og tagdækningsmateriale er betontagsten. Antal værelser er 4, antal toiletter er 2, antal 

bade er 1 og eget køkken. Der er combi-pejs i stue. Stuen har udgang til sten-terrasse og haven. Carport opført i 1984 på 20 m2, 

inkl. udhus. 
En besigtigelse af ejendommen anbefales, idet beskrivelse er kun fra BBR-meddelelse. Der vil ske en fælles besigtigelse inden 

tvangsauktionen. Tilmelding til den fælles besigtigelse skal ske til Maria Nilsson på mail: mn@buusmark.dk 

Byrder, servitutter og lejemål: 

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

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

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

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

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

Tvangsauktionsklausul, ejerskifteafdrag m.v. kolonne 2) 

Hæftelse nr. 1 

Realkreditpantebrev tinglyst den 29.08.2001 

for kr. 595.000,00. Obl. restgæld pr. 

01.12.2020 kr. 36.214,05 til Nykredit A/S, v/ 

advokat DreistStorgaard Advokater AJS. Mail: 

lokr@dslaw.dk 

12.253,95 3.050,34 9.203,61 

I alt ved 

budsum kr. 12.253,95 3.050,34 9.203,61 

Hæftelse nr. 2 

Realkreditpantebrev tinglyst den 25.06.2012 

for kr. 324.000,00. Obl. restgæld pr. 

01.10.2020 kr. 265.444,78 til Nykredit A/S, v/ 

advokat DreistStorgaard Advokater A/S. Mail: 

lokr@dslaw.dk 

277.798,48 267.049,73 10.748,75 

I alt ved 

budsum kr. 290.052,43 270.100,07 19.952,36 

Hæftelse 3 A 

Pantebrev tinglyst den 03.05.2019 for kr. 

272.000,00. Restgæld pr. 01.11.2020 kr. 

276.342,01 til Investeringsselskabet Luxor A/S, 

v/ advokat Thomas Buus Pedersen -

REKVIRENT. 

Sidestillet med Den Jyske Sparekasse 3 B. 

310.589,53 277.687, 17 32.902,36 

Underpant til Danske Bank AJS I alt ved 
Mail: grckontakt@danskebank.dk budsum kr. 600.641,96 547.787,24 52.854,72 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

I alt ved 

budsum kr. 

Hæftelse nr. 

Transport 600.641,96 547.787,24 52.854,72 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 5 af 97



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. 3 B 

Pantebrev tinglyst den 08.05.2019 for kr. 
272.000,00. Restgæld pr. 01.11.2020 kr. 
263.528,03 til !den Jyske Sparekasse A/S, 
v/ Finanshuset Farsø - ret. 500620/1-2 
Mail: ls@finansfarsoe.dk 
Sidestillet med Investeringsselskabet Luxor. 

A. Total 

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

Heraf kontant at betale inden 4 uger 

Gæld der kan overtages 
(Størstebeløbet - kontantbeløbet) 

Om art og afvikling oplyses 

Det under B anførte størstebeløb fremkommer 
således: 

a. rekvirentens udlægs- og auktionsom-

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

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

c. ejendomsskatter 

d. brandforsikringsbidrag 

e. vejbidrag m.v. 

f. kloakbidrag m.v.

g. vandafgifter 

Transport 

1. Fordring 
opgjort pr. auktionsdato 

600.641,96 

292.552, 12 

893.194,08 

kr. 45.000,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

45.000,00 

29.337,50 

3.750,00 

5.038,27 

5.000,00 

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) 

547.787,24 52.854,72 

264.528,03 28.024,09 

812.315,27 80.878,81 

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 salgsopslilling er udarbejdet den 26. oktober 2020

1.100.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. 

331.000,00 
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BILAG TIL SALGSOPSTILLING 

OPGØRELSE 

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

a. Rekvirentens inkasso,- udlægs- og auktionsomkostninger:

Inkassoomkostninger 

Fogedgebyr 

Rekvisition 

Mødesalær fogedretten 

Tingbogsattest 

Vurderingsattest 

Auktionsgebyr 

Ejendomsoplysninger 

Annoncer 

Kopiering af salgsopstilling 

Rekvirentsalær i forhold til ejendomsværdi 

pr. 01.10.2019 kr. 1.100.000,00 

Transportudgifter til besigtigelse, fremvising og auktion - afsat 

I alt 

Ejendomsskat 

Mødesalær til øvrige mødende 

Brandforsikringspræmie - afsat 

I alt 

Sikkerhedsstillelse ved budsum kr. 1.100.000,00 

Restancer 

Størstebeløbet 

1/4 af de hæftelser, der kræves indfriet 

Friværdi i henhold til ejendomsværdi 

I alt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

800,00 

100,00 

4.187,50 

187,50 

21.562,50 

2.500,00 

29.337,50 

5.038,27 

3.750,00 

5.000,00 

43.125,77 

80.878,81 

43.125,77 

0,00 

206.805,92 

330.810,50 
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�d1) I skat.dk 

Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 

Adresse: PRÆSTBROVEJ 10, 4100 RINGSTED 

Vurderingsår: 2019 

Kommune: RINGSTED Ejendomsnr.: 

Vurderingskreds: RINGSTED 

Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 

Matrikel: 
5AY, 

FARENDLØSE 
Grundareal: 

Ejendomsværdi: 1.100.000 Grundværdi: 

Vis "Grundværdispecifikationer" 

Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundværdispecifikationer: 

Nr. Prisbetegnelse 

01 Kvmpris standard 

02 Bygretpris standard 

03 Nedslag regulering 

I alt: 

Areal/Enhed 

709 

1 

0 

Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: 

91759 

1 

709 

294.300 

Enhedsbeløb 

200 kr. 

160.000 kr. 

7.500 kr. 

Ejendomsværdi 2001: 870.000 kr. Ejendomsværdi 2002: 

Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%: 

Vis tidligere vurdering 

Total 

141.800 kr. 

160.000 kr. 

-7.500 kr.

294.300 kr. 

970.000 kr. 

913.500 kr. 
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Udskrevet: 

Ejendom: 

Adresse: 

BFE-nummer: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Dokument: 

Dokumenttype: 
Dato/løbenummer: 

Adkomsthavere: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Købesum: 

Kontant købssum: 
Købesum i alt: 

Dato for overtagelse: 

09.10.2020 10:04:25 

Tingbogsattest 

09.10.2020 10:04:25 

Præstbrovej 10 
4100 Ringsted 

2490707 

03.02.1977 
Farendløse By, Farendløse 
0005ay 
709 m2 
0 m2 

Der findes ingen servitutter på ejendommen 

Adkomster 

Skøde 
01.10.1979-15741-26 

Jan Sørensen List 
220255-**** 
1 / 2 

Gitte Susanne List 
310756-**** 
1 / 2 

530.000 DKK 
530.000 DKK 

01.10.1979 

Hæftelser 

Side 1 af 4 
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Dokument: 

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

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Låntype: 
Særlige lånevilkår: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

09.10.2020 10:04:25 

29.08.2001-12809-26 
1 
Realkreditpantebrev 
595.000 DKK 
ktl 

Nykredit Realkredit A/S 
12719280 

25.06.2012-1003647642 
2 
Realkreditpantebrev 
324.000 DKK 
3,5 % 
Obligationslån 
Mulighed for afdragsfrihed 

TOTALKREDIT A/S 
21832278 

Jan Sørensen List 
220255-**** 

Gitte Susanne List 
310756-**** 

03.05.2019-1010712115 
3 
Pantebrev 
272.000 DKK 
8% 

20.06.2019 12:55:49 

Side 2 af 4 
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Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Tillægstekst: 

Underpant: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Underpantsbeløb: 
Underpanthavere: 

Dokument: 

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

Senest påtegnet: 

Dato: 

Kreditorer: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Tillægstekst: 

09.10.2020 10:04:25 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
49639910 

Jan Sørensen List 
220255-**** 

Gitte Susanne List 
310756-**** 

Sideordnet 
08.05.2019-1010723301 

20.06.2019-1010839631 
1 
272.000 DKK 
DANSKE BANK A/S 
61126228 

08.05.2019-1010723301 
4 
Pantebrev 
272.000 DKK 
8% 

10.05.2019 13:59:32 

Den Jyske Sparekasse A/S 
39178443 

Jan Sørensen List 
220255-**** 

Gitte Susanne List 
310756-**** 

Side 3 af 4 
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Ejendomsvurdering: 

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

lndskannet akt: 

Akt nr: 

09.10.2020 10:04:25 

Sideordnet 
03.05.2019-1010712115 

Øvrige oplysninger 

1.100.000 DKK 
294.300 DKK 
01.10.2019 
0329 
091759 

26 S 179 

Side 4 af 4 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Resume 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/1 0 2020 

� 
--

=

-

ERHVERVSSTYRELSEN 

Overblik- arbejdsredskab for den professionelle bruger

Ejendommen 
Ejendommens adresse:. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. ............. ..................... Præstbrovej 10, 4100 Ringsted 
Matr.nr .................. .......................... ................. ................... .. 5ay Farendløse By, Farendløse 
Grundareal.................................... . ................................................. .... 709 m' 
Ejendomsnummer: ........................ ....................................................................... 091759 
Kommune: .. ............. ................................................................... ........ Ringsted Kommune 
Ejerforhold: .......................................................................... Privatpersoner eller interessentskab 
Enhedens samlede areal: ......................................................................................... 1 20 m' 
Anvendelse:............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... Fritliggende enfamiliehus 
Antal værelser:.......... . ........................................................................... ........... 4 
Antal samlet fast ejendomme: ................. ................................................................ ....... 1 
Antal bygninger: ..................................... .................................................................... 2 

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

Økonomi 
Ejendomsskat (grundskyld) ...................................................................................... 7.281 kr. 
Ejendomsskattebillet. .......................................................................................... Ja, se bilag 
Indefrysning af grundskyldsstigning ................................................................................. Nej 
Ejendoms- og grundværdi............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1.1 00.000, kr. 
Vurderingsmeddelelse . ......................................•............................... ................. Ja, se bilag 
Forfalden gæld til kommunen ................................................................................. Ja, se bilag 
Huslejenævnssager ..................................................................................................... Nej 
Arbejderbolig ............................................................................................................ Nej 
Jordrente ................................................................................................................. Nej 
Statstilskud efter stormfald ........................................................... ................... ........... Nej 

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

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

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: 6fb2a249-917f-4edf-b719-e4d1 ac7f895d 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/1 o 2020 

--
=

-

ERHVERVSSTYRELSEN 

For ejendommen 

Præstbrovej 10, 4100 Ringsted 
Ejendommens adresse: ..................•.......................................... ... Præstbrovej l 0, 4100 Ringsted 

Matr.nr...................................................................................... Say Farendløse By, Farendløse 

Grundareal. ......................... , ........................•....................................................... 709 m2 

Ejendomsnummer: ................................................................................................. 091759 

Kommune: ..........................................•••.•••.•.••........................................ Ringsted Kommune 

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

Enhedens samlede areal: ........................................................•................................. 120 m2 

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

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

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

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

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Rapport-ID: 6fb2a249-917f-4edf-b719-e4d1 ac7f895d 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

41 00 Ringsted 

Rapport købt 9/1 0 2020 

Rapport færdig 9/10 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 ..................................................................................................... 10 
Zonestatus. . . . . . . . . . . . . .. . . . .................................................................................... 1 0 
Kommuneplaner ................................................................................................. 1 O 
Spildevandsplaner ............................................................................................... 13 

Spildevand og drikkevand ................................................................ 15 
Aktuelle afløbsforhold ........................................................................................... 15 
Aktuel vandforsyning ............................................................................................ 15 
Grundvand - Drikkevandsinteresser........................... . . . . . .......................................... 16 

Om ejendomsdatarapporten .............................................................. 11

Generelt om ejendomsdatarapporten ......................................................................... 17 
Ordforklaring - ejendomsoplysninger .......................................................................... 17 

Følgende bilag kan hentes: 
• BBR-meddelelsen

• Ejendomsskattebillet

• Vurderingsmeddelelse

• Forfalden gæld til kommunen

• Vejforsyning

• Jordforureningsattest
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Resume 

Bygninger 

BBR-meddelelsen 
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? .... 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Energimærkning 

..... Ja, se bilag 

Hvad er ejendommens energimærke?.... . ................... Ejendommen har ikke noget energimærke 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Tilstandsrapport 
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? . ......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Elinstallationsrapport 
Findes der en el installationsrapport for ejendommen? ............................................... . ... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Byggesag 
Er der igangværende byggesag for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Byggeskadeforsikring 

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

Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? ........... . .. .... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Olietanke 
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? ............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Fredede bygninger 
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? ... ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Byggeskadefonden (BvB) 
Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde? ........................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... ........................................ 7.281 kr. 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Ejendomsskattebillet 
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? .... ......................................... Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Indefrysning af grundskyldsstigning 
Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Ejendoms- og grundværdi 
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................................. l. l 00.000, kr. 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Vurderingsmeddelelse 
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? ............................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d, 9. oktober 2020 

Forfalden gæld til kommunen 
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed 
overtages af køberen? ................................................................................. Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 9, oktober 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/1 o 2020 

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. 9. oktober 2020 

Arbejderbolig 
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? ... .......................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Jordrente 
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? .... 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Statstilskud efter stormfald 
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? .... 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Planer 

Zonestatus 

. .. Nej 

Nej 

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? ... 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

.................................. Landzone 

Lokalplaner 
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? .......................... . ........ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Landzonetilladelser 
Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? . ....................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplaner 
Kommuneplaner....... .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. ................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Spildevandsplaner 
Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? ................................................. Ja 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Varmeforsyning 
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? ... .......................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Vejforsyning 
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? ................................... .. Se bilag. 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Hovedstadsområdets transportkorridorer 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? ....... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? ............. . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Landsplandirektiv "Udviklingsområder" 
Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? . .... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen 
Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? .......................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Aktuel vandforsyning 
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? .. ..... Privat alment vandforsyningsanlæg 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 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. 9. oktober 2020 

Grundvand - Drikkevandsinteresser 
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? ..................................... Ja 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Grundvand - Følsomme indvindingsområder 
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? ...... ...................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Jordforurening 

Jordforureningsattest 
Findes der jordforureningsattest for ejendommen? ........ ........................................ Ja, se bilag 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kortlagt jordforurening 
Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? ........... ................................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Områdeklassificering 
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ............................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Påbud iht. jordforureningsloven 
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAi)?. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Natur, skov og landbrug 

Fredskov 
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? ...................................................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Majaratsskov 
Er der noteret majoratsskov på ejendommen? ................. ............................................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Beskyttet natur 
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? .... ......................... . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for 

yderligere information. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? .......... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Landbrugspligt 
Er ejendommen pålagt landbrugspligt? ......................................... ............................ Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? ............. . Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Beskyttede sten- og jorddiger 
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? ... .............................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Skovbyggelinjer 
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? ................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 

Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? . ................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kirkebyggelinjer 

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .................................................. Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Klitfredningslinje 

Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 

Strandbeskyttelseslinje 

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

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?.. . ..................................... Nej 
Oplysninger er indhentet d. 9. oktober 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Økonomi 

Ejendomsskat (grundskyld) 

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? ... . .......... 7.281 kr. 

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af 
den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig 
af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. 
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. 
BEMÆRI<: Hvis v urderingsejendommen 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. 9. oktober 2020 

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

Kommune ..................................................................................... Ringsted Kommune 

Grundskyld .... ...... . . ............................................................................ 7.280,98 kr. 

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug ................................................................. 0 kr. 

Grundskyld af værdi af stuehus......... . . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . ....................................... 0 kr. 

Dækningsafgift, erhvervsejendomme ........................................................................ 0 kr. 

Dækningsafgift af forskelsværd i. ...............•..• . ... ................... 0 kr. 

Dækningsafgift af grundværdi ..................... . . ........................ 0 kr. 

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) ......••••............•............ . ......... 0 kr. 

Skat ialt...................... . ........................................................................ 7.280,98 kr. 

Kontaktoplysninger 

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

Ejendoms- og grundværdi 

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .................... l.l 00.000, kr. 

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

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

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

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

Præstbrovej 1 0 
4100 Ringsted 

Rapport købt 9/1 0 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 9. oktober 2020 

Vurderingsår. ............................... . ,,, ... ,,,,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,, 2019 

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

Ejendomsværdi ................ . ................. l. l 00.000 kr. 

Grundværdi. .. ............................................. 294.300 kr. 

Fradrag .. ..... 0 kr. 

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

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ................... . 

Telefonnummer ........................ . 

wvvw adresse ......................... .. 

Forfalden gæld til kommunen 

... Vurderingsstyrelsen 

"72221616 

. . https://www.vurdst.dk/ 

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

Bemærk: Som udgangspunk1 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 tvangsauk1ion 

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 kontak1 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. 9. oktober 

2020 

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

Forfalden gæld i alt. ...........................................••..................................... 5.038,27 kr 

Gælden er opgjort pr ...................................................... . . . .. .. .............. 24-11-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauk1ionsdato ..................... . 24-11-2020 

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

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

Side 8 af 21 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 21 af 97



03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 22 af 97



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport kobl 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . .. .. . .. . . . . .. .......................................... 3.640,49 kr 

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................. .............................................. 24,20 kr 

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.. . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . 500,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. 320,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Renter 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .............................................................. l 03,58 kr 

Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ........................................... .................. 450,00 kr 

Gældsposter vedrørende: Pumpefællesskab Bøstofte mose 

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

Gældsposter vedrørende: Renovationsafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejerafgift 

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

Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ..................................................................... 0 kr 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Gældsposter vedrørende: Hegnssyn 

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

Gældsposter vedrørende: Tilslutningsafgift Vand 

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

Gældsposter vedrørende: Renovationsafgift m.m 

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

Gældsposter vedrørende: Renovationsafgift virksomheder 

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

Gældsposter vedrørende: Vandløbsvedligeholdelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ... 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . ..... Kommunen 

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

Planer 

Zonestatus 

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. 

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. 9. oktober 2020 

Zonestatus: Landzone 

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

.. . 0 kr 

. . Landzone 

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

Kontaktoplysninger 

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

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

Kommuneplaner 

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

Kommuneplaner, vedtagne 

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. 

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og 
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. 
Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. 
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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. 9. oktober 2020 

Kommuneplan: Kommuneplan 2017-2029 

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

Kommune ................ . 

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

. Kommuneplan 2017-2029 

.. .......... Ringsted 

. .. 17-07-2018 

Dato for ikrafttrædelse af plan ..................................................................... 17-07-2018 

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

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Kontaktoplysninger 

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

Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l<ontakt egen kommune 

Kommuneplaner, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplanramme, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplan: Farendløse 

Planens navn ........................................................................................... Farendløse 

Plannummer ............................................... . ................... BE07 

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører .........•.•............................. 940509 l 

Navn på plandistrikt ............................................................................................ 3.5 

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

Dato for vedtagelse af plan ....................... ................................................. 17-07-2018 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 17-07-2018 

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

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

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

Maksimal bebyggelsesprocent. ............... ............................................................. 20 % 

Maksimalt antal etager ..... ·······················• ....................................... 1,5 

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

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

Maksimalt tilladte miljøklasse .................................................................................... 4 

Link til plandokument. ........................................................................................ Link 
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Specifik anvendelse: Landsbyområde 

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

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

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

Kommuneplanramme, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplanstrategi, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. l<ommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplan: Strategi 2011 for Plan og Agenda 21 

Planens navn .......... .. . Strategi 20 l l for Plan og Agenda 21 

Kommune....... . ........................................................................................ Ringsted 

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

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

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

Dato for ikrafttrædelse af plan ........................................... . .. ................ 21-02-2012 

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

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Kommuneplan: Planstrategi 2016-28 

Planens navn ............................................................................... Planstrategi 2016-28 

Kommune ................................................................................................. Ringsted 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 09-05-2016 

Dato for ikrafttrædelse af plan ...................................................................... 06-06-2016 

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

Matr.nr. 5ay Farendløse By, Farendløse 

Kommuneplan: Sammenhæng i muligheder 

Planens navn ......................................................................... Sammenhæng i muligheder 

Kommune ................................................................................................. Ringsted 

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

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

Dato for vedtagelse af plan ......................................................................... 02-12-2019 

Dato for ikrafttrædelse af plan ................................................................... .. 23-12-2019 

Link til plandokument............................................................................. . .......... Link 
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Matr.nr. Say Farendløse By, Fare ndløse 

Kommuneplanstrategi, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 9. oktober 2020 

Kommuneplantillæg, vvm, forslag 

Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

Spildevandsplaner 

Er ejendommen beliEmende 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. 9. oktober 2020 

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

Spildevandsplan: H0303 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i 
samme ledning) 

Navn på område med kloakopland ...................................................................... H0303 

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

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

Matr.nr. Say Fare ndløse By, Farendløse 

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen................................. .. ................ 95 % 

Kontaktoplysninger 

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

Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 9. oktober 2020 

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

Kontaktoplysninger 

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

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget 

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

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 9. oktober 
2020 

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at 

. Nej 

ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? .......................... Nej 

Kontaktoplysninger 

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

l<ontakloplysninger - forklaring .............. . . Kontakt egen kommune 

Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag 

Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" 

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 9. oktober 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. 9. oktober 2020 

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

Spildevandsplan: - SOP 

Renseklassekode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ SOP 

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

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

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen .................... ................................ 43 % 

Spildevandsplan: - SOP 

Renseklassekode .................................................................... ......................... SOP 

Renseklasse...... Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor 
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Kode for område med renseklasseopland ............................ ...................................... 2.5 

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen .................................................... 57 % 

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed ... . .. Kommunen 

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

Spildevand og drikkevand 

Aktuelle afløbsforhold 

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

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. 

Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret 
område. 

Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om 

ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (over fladevandet 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. 9. oktober 2020 

Matr.nr. 5ay Farendløse By, Farendløse 

Afløbsforhold ..................................................... A /løb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Kontaktoplysninger 

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

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

Aktuel vandforsyning 

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

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

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 9. oktober 2020 

Matr.nr. 5ay Farendløse By, Farendløse 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed .......•.......•.................. Kommunen 
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Grundvand - Drikkevandsinteresser 

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

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

Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 9. oktober 2020 

Matr.nr. 5ay Farendløse By, Farendløse 

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

Områder på matriklen: 

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

Kontaktoplysninger 

Administrativ myndighed. . . . . . . . • . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen 
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Om ejendomsdatarapporten 

Generelt om ejendomsdatarapporten 

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter 

henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om 

den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en 

oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger 

præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række 

bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der 

indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i 

ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes 

som dokument i en fil (pd0 til elektronisk visning eller udskrift. 

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

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

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

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

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

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

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

fremgår af ejendomsdatarapporten. 

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

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

findes i Appendiks. 

• BBR-meddelelse

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

• Vurderingsmeddelelse

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

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

• Energimærke

• Kort over vejforsyning

• Jordforureningsattest

• Eftersynsrapport

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

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

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

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

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

ejendommen. 

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

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. 

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. 

Elinsta llationsrapport 
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens 

elinstallationer underhuseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af 

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

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

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

i BBR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som går ud over almindelig vedligeholdelse. 

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

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

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

byggeskader, der konstateres ved eftersynet. 

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

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

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

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

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

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

ejendomsskattebilletten. 

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

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

tilbagebetales, når ejendommen sælges. 

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

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

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

omlægning. Indtil der kommer ny1 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 ny1 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. 

Side 18 af 21 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 32 af 97



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 
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Huslejenævnssager 
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private 

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

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

huslejens størrelse. 

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

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

Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. 

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

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

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. 

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

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

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

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

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

af arealer. 

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

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

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

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

ubebyggede arealer. 

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

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

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

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

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

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sammenhængende naturområder styrkes. 

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

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

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

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

vandforsyningsanlæg. 

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

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

database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. 

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

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på 

ejendommen. 

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

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

anvendelse af arealerne på ejendommen. 

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

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. 

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

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

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

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

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

lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. 

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

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

jordforureningsdata. 

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

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

langsigtede skovdyrkning. 

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

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

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

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

arealerne på ejendommen. 

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

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

kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. 

Side 20 af 21 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 34 af 97



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

41 00 Ringsted 

Rapport købt 9/10 2020 

Rapport færdig 9/10 2020 

Landbrugspligt 
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). Når en ejendom 

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

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

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. 

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Vedr. fredningsstatus: 

A. Fredet før 1937 

8. Fredet 1937 eller senere 

C. Ikke fredningsværdig 1937-56 

D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 

u. -

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

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

Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for 

private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at 

bygge. 

Sø- og åbeskyttelseslinjer 
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og 

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, 

dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. 

Kirkebyggelinjer 
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres 

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. 

Klitfredningslinje 
l<litfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. 

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko 

for sandflugt. 

Strandbeskyttelseslinje 
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m 

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

fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. 
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Danmarks Miljtportal 
Data om miljøet i Danmark Den 09-10-2020, kl. 09:59 

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 

Farendløse By 

5ay 

Region Sjælland 

Ringsted Kommune 

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

nærheden af det søgte). 

Forureningsstatus 
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. 

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

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. 

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Udgået Efter Kortlægning 

■ Udgået Før Kortlægning 

■ Jordforurening. V2 

Fl Nuanceret 

F2 Nuanceret 

■ Jordforurenin9. V1 

Lokaliseret (uafklaret) 

IS§ Påbud -Aktiv 

� Påbud - længervarende vilkår 

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

7f5b8bc8-aa23-40b0-b30c-59df98034df4 
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Danmarks Miljø1portal 
Dåta om miljøet i Danmark D en 09-10 -2020, kl. 09:59 

Kontaktoplysninger 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Adresse 

Mail 

Web 

Bemærkning 

Alleen 15, 4180 Sorø 

jordfo rureni ng@reg i onsja e Ila nd .dk 

www. regi o nsjaella nd .dk/Mi ljo/jordfo rure ni ng 

Man bør tillige foretage en søgning på Region Sjællands hjemmeside 

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

sagsbehandling. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal 

når der er truffet en afgørelse for lokaliteten 

Set. Bendtsgade 1 I 4100 Ringsted 

ri ngsted@ringsted.dk 

http ://www. ringsted .dk/Borger/Mi ljoe/J ord .as px 

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

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

Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. 

Da nma rks Miljø portal, Nyropsgade 30, 1780 København V, 
www.miljoeportal.dk 
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Danmarks Miljø°portal 
Data om miljøet i Danmark D en 09 -10-2020, kl. 09:59 

Bilag 

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

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

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

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

kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

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

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

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

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

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

anvendelse til boligformål 

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

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

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

baggrund af de historiske oplysninger. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danmark s Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 Kø benhavn V, 
www.miljoeportal.dk 
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EJENDOMS
DATA 
RAPPORT 

Kort over vejforsyning 

Vejforsyning omkring matr.nr. Say, Fa rendløse By, Farendløse 

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 9. oktober 2020. 
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Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: 

Offentlig 

Privat fælles 

Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) 

Planlagt nedklassificering 

Matrikelnummer 

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

Afsender 
Ringsted kommune, Teknik- og Miljøcenter 
Rønnedevej 9, 4100 Ringsted 

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

Kommune nr.: 

329 

BFE-nr.: 

Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 

91759 09-10-2020 

2490707 

Ejendommens beliggenhed: 

Præstbrovej 10 (Vejkode: 6150), 4100 Ringsted 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen bbrriogsted@åogsted dk eller telefonnr 57626300 

Oplysninger om grunde 

Adresse: Præstbrovej 10 (vejkode: 6150), Farendløse, 4100 Ringsted 
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab 

Vand &afløb 

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg 

Afiøbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 

Bemærkninger for grund 

KOMPOSTBEHOLDER UDLEVERET. 

Matrikelnr. Ejerlav 

Say FARENDLØSE BY, FARENDLØSE 

Ejendom 

BFE-nr.: 2490707 

Ejerforhold: 10 

Kommunalt ejendoms nr.: 91759 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Præstbrovej 10 (vejkode: 6150), Farendløse, 4100 Ringsted 

Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) 

Matrikelnr.: 5ay 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. kælder & tagetage: 1 

Antal boliger uden køkken: 0 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Mursten 

Tagdækningsmateriale: Betontagsten 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen 

Bebygget areal 120 Samlet bygningsareal 

Areal af indbygget affaldsrum i 0 Heraf udvendig efterisolering 

terræn Samlet kælderareal 

Heraf indbygget garage 0 Dyb kælder 

Landsejerlavsnavn: FARENDLØSE BY, FARENDLØSE 

Opførelsesår: 1977 

Antal boliger med køkken: 1 

m2 Arealanvendelse 

120 Samlet boligareal 

0 Heraf beboelse i kælder 

0 Samlet erhvervsareal 

0 Samlet andet areal 

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

Heraf indbygget udhus 0 Samlet tagetageareal 

Heraf indbygget udestue 0 Heraf udny1tet tagetage 

Overdækket areal 0 Samlet areal af lukkede overdækninger på 

bygningen 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Energioplysninger 

Varmeinstallation: Elovne, elpaneler 

Opvarmningsmiddel: Elektricitet 

BBR Ejendommens beliggenhed:
Præstbrovej 10 (Vejkode: 6150),4100 Ringsted 

Kommunenr.: 
0329 

0 

0 

0 

Øvrige arealer 

Antal etager u. kælder & tagetage 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
91759 09-10-2020 

m2 

120 

Side: 
1 / 4 

0 

0 

0 

0 

0 
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Supplerende varme: Andet 

Bemærkninger for bygning 

COMBI-PEJS 

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder 

Adresse: Præstbrovej 10 (vejkode: 6150), Farendløse, 4100 Ringsted 

Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) 

Samlet areal: 

Enhedens erhvervsareal: 

Enhedens boligareal: 

Andet areal: 

Fællesareal: 

Enhedens andel i fælles boligareal: 

Areal af lukket altan/udestue: 

Areal af åben altan/tagterrasse: 

Tinglyst areal fra Matriklen: 

Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Antal værelser: 4 

Antal toiletter: 2 

Antal bade: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken med afløb 

Energioplysninger 

Energiforsyning: 400 V el fra værk 

Bygningsnr.: 2 

120 m2 

O m2 

120 m2 

0 m2 

O m2 

O m2 

0 m2 

0 m2 

o m2 

Adresse: Præstbrovej 10 (vejkode: 6150), Farendløse, 4100 Ringsted 

Bygningens anvendelse: Carport (Bygningens anvendelse 920) 

Matrikelnr.: 5ay 

Beliggenhed (kvalitet): Sikker 

Materialer 

Ydervæggens materiale: Træ 

Tagdækningsmateriale: Tagpap med lille hældning 

Kilde til bygningens materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Areal 

Bebygget areal: 20 m2 

Kilde til bygningsarealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning 

Bemærkninger for bygning: 

INCL. UDHUS 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Præstbrovej 10 (Vejkode: 6150),4100 Ringsted 

Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken 

Landsejerlavsnavn: FARENDLØSE BY, FARENDLØSE 

Opførelsesår: 1984 

Kommunenr.: 
0329 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
91759 09-10-2020 

Side: 
2/4 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 

B# Bygningsnummer 0 Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlæg nummer 0 Næsten sikker placering Jordstykke1 

NV Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nøjagtigt2 

* Bygning på fremmed grund Bygningsomrids, unøjagtigt3 

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 

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

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

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

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

Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. 

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Præstbrovej 10 (Vejkode: 6150),4100 Ringsted 

Kommunenr.: 
0329 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
91759 09-10-2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Præstbrovej 10 (Vejkode: 6150),4100 Ringsted 

Kommunenr.: 
0329 

Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
91759 09-10-2020 

Side: 
4/4 
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Din pligt som ejer 

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

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

Du skal være særligt opmærksom på: 
Opførelsesår 
Om- og tilbygningsår 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagdækningsmateriale 
Varmeinstallation 

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

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

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

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

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

Arealerne på BBR-meddelelsen 

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

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

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

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

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

Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 

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

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

Køkken, toilet og afløb 

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

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

Køkkenforhold 
Eget køkken (med afiøb 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 (fiadt tag, typisk tagpap). 
Tagpap (med taghældning). 
Fibercement, herunder asbest 
(bølge eller skifereternit). 
Cementsten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Stråtag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grønt levende tag (Grønne tage) 
ingen 
Andet materiale 

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

Opvarmningsforhold 

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

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

Supplerende varme 
Ikke oplyst. 
Varmepumpeanlæg. 
Ovne til fast brændsel 
(brændeovn o.lign.) 
Ovne til flydende brændsel. 
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 O 
er en forkortelse for organisk stof, P for 
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder 
så, at rensningen både omfatter 
organisk stof og Phosphat, osv. 

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

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

Andet 

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

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

Vandforsyning 
Alment vandforsyningsanlæg 
(tidligere offentligt). 
Privat, alment 
vandforsyningsanlæg. 
Enkeltindvindingsanlæg 
(egen boring). 
Brønd. 
Ikke alment 
vandforsyningsanlæg 
(forsyner< 1 O ejendomme). 
Ingen vandforsyning. 
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Modtager 

Ejendommens beliggenhed: 

Præstbrovej 10 

Matrikelbetegnelse: 

FARENDLØSE BY, FARENDLØSE 5ay 

Ejendomsværdi Grundværdi 

1.100.000 294.300 

EKSP. MANDAG-TORSDAG 11-15, TLF. 10-15 
EKSP. FREDAG 11-13, TLF. 10-13 
TLF.: 57626300 
E-MAIL: TEKNIKOGMILJO@RINGSTED.DK

Udskrevet den: Moms-nr.: 

17/07-2020 18957981 
Debitornummer. 

XXX XX XXXXXX XX XX 

Vurderet areal: Vurderingsåc 

709 2018 (01/10-2018) 

Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi 

311.400 

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 Beløb Heraf moms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
24,740 : 294300 01/01-31/12 7280,98 

Rottebekæmpelse 
Skorstensfejning Fast bidrag2020 
RENOVATION: 
110 Liter sæk - 14 dage 1 stk 
ER BETALING IKKE TILMELDT BETALINGS
SERVICE, SENDES GIROKORT SÆRSKILT 
CA. DEN 20. MÅNEDEN FØR BETALING 

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først 
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. 
Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag 

01 01/02-2020 03/02-2020 
02 01/08-2020 03/08-2020 

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige 
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. 

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 

!ALT

Ratebeløb 

5679,77 
5679,76 

48,40 
623,00 

3407,15 

11359,53 

Fakturadato 

01/02-2020 
01/08-2020 

124,60 

681,43 

806,03 

Moms beløb 

403,02 
403,01 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Bilag 
Bilag dannet 9/10 2020 

--
=

-

ERHVERVSSTYRELSEN 

Præstbrovej 10, 4100 Ringsted 
Ejendommens adresse: ...................................................... . 

Matr.nr ............... .. 

.. Præstbrovej l 0, 41 00 Ringsted 

Say Farendløse By, Farendløse 

Grundareal. .................................................................................. . . ...... 709 m' 

Ejendomsnummer: .............................................................................. . . ...... 091759 

Kommune: .............................................................................................. Ringsted Kommune 

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

Enhedens samlede areal: .......................................................................................... 120 m2 

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

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

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

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 

Matr.nr. Say Farendløse By, Farendløse 

Rapport-ID: 6fb2a249-917f-4edf-b719-e4d1 ac7f895d 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Bilag dannet 9/1 0 2020 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 

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

Oplysninger vedr. er indhentet d. 

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

Forfalden gæld i alt.. .............................................. . ......... 5.038,27 kr 

Gælden er opgjort pr ................................................................................ 24-11-2020 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ....... ................................ 24-11-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat 

Gæld vedrørende............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................•......... Ejendomsskat 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................................. 3.640,49 kr 

Beløb ................................................................................................... 3.640,49 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 01-02-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse 

Gæld vedrørende ....................................................•••••..................... Rottebekæmpelse 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ................................................................ 24,20 kr 

Beløb ...................................................................................................... 24,20 kr 

Forfaldsdato .......................................................................•.................. 01-02-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Gebyr 

Gæld vedrørende ............................................................................. .............. Gebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype .......................................... ,,.................. 500,00 kr 

Side 2 af 4 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 48 af 97



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

41 00 Ringsted 

Bilag dannet 9/10 2020 

Beløb ..................................................................................................... 250,00 kr 

Forfaldsdato ....... ............ .................................................... ................ 19-02-2020 

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

Beløb ......... . .................. 250,00 kr 

.......... 10-03-2020 Forfaldsdato. . . . . . . . . . . .................................................................. . 

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

Gældsposter vedrørende: Retsafgift 

Gæld vedrørende. . .. .. . ........................ . ............. .........•.•............. Retsafgift 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ... . . ............................................... .. 320,00 kr 

Beløb ..................................................................................................... 320,00 kr 

Forfaldsdato............ . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 09-06-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Renter 

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

Krav i alt vedrørende denne gældstype.............................................................. l 03,58 kr 

Beløb ........... .......................................................................................... 14,56 kr 

Forfaldsdato 

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

Beløb.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,56 kr 

Forfaldsdato ................................................................... . ..... ........... 19-02-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 0, l O kr 

Forfaldsdato ...................................................................................... ... 19-02-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 6,81 kr 

Forfaldsdato .............................. ........................................................... 19-02-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ l ,25 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 19-02-2020 

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

Beløb.......... . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . 14,56 kr 

Forfaldsdato ................. ................................................... .................... 01-03-2020 

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

Beløb ........................................................................................................ 6,8 l kr 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

41 00 Ringsted 

Bilag dannet 9/1 O 2020 

Forfaldsdato .......... ............................................................................... 01-03-2020 

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

Beløb ............... . ....•.•.......•.............................. .. l,25 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 0l-03-2020 

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

Beløb....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,56 kr 

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

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

Beløb.................................................................................................... . 14,56 kr 

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

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

Beløb ................ ,, ..... , .............................................................................. 14,56 kr 

Forfaldsdato ........................................................................... . . ... 02-10-2020 

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

Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr 

Gæld vedrørende ........................................................................ ... Underretningsgebyr 

Krav i alt vedrørende denne gældstype ............................................... .............. 450,00 kr 

Beløb ..................................................................................................... 450,00 kr 

Forfaldsdato .......................................................................................... 09-06-2020 

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

Side 4 af 4 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 50 af 97



EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Præstbrovej 1 0 

4100 Ringsted 

Bilag dannet 9/10 2020 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 

oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, 

renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på 

den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten 

fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove. 

I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en 

udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 5 af 4 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej Maria 

Sanne Breinholdt Clausen <Sanne.Clausen@gaeldst.dk> 

14. oktober 2020 09:55

Maria Nilsson

SV: Sags nr. 16027

Vedr. ejendommen beliggende Præstebrovej 10, 4100 Ringsted. 

Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen gæld vedr. fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på ovennævnte ejendom. 

Der henvises til kommune og forsyningsselskaber for oplysninger om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, der 

ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Venlig hilsen 

Sanne Breinholdt Clausen 

Kontorelev 

MID CVR 2 

+45 72 37 09 09

Sanne.Clausen@gaeldst.dk

,\'177 GÆLDS 
SlYRELSEN 

Gældsstyrelsen 

Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart 

www.gaeldst.dk 

Sådan behandler vi persondata 

Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 

Fra: Maria Nilsson 

Sendt: 9. oktober 2020 10:00 

Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin 

Emne: Tvangsauktion over Præstebrovej 10, 4100 Ringsted - sags nr. 16027 

Til orientering kan jeg oplyse, at ovennævnte ejendom er berammet til tvangsauktion den 24. november 2020 kl. 13:30 

ved retten i Roskilde. 

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

fremsende hertil snarest. 

Med venlig hilsen 
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Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Hej Maria, 

Louise Janholm Kristensen <lokr@dslaw.dk> 

14. oktober 2020 14:11

Maria Nilsson

SV: Panthaverforespørgsel til tvangsauktion over Præstebrovej 10, 4100 Ringsted -

sags nr. 16027

Jeg skal venligst bede jer medtage vort krav på inkassoomkostninger, kr. 3.070,00. 

Med venlig hilsen 

Louise Janholm Kristensen 

Stud.jur 

DreistStorgaard Advokater A/S· CVR: 32300456 Bag Haverne 32 • 4600 Køge• www.dreiststorgaard.dk 

Tlf.: 5663 4466 · Direkte: 5664 3314 · E-mail: lokr@dslaw.dk Følg os via vores nyhedsbrev - tilmeld dig her 

Dette er en e-mail fra DreistStorgaard Advokater A/S. Denne e-mail og vedhæftede filer er fortrolig information, og 

kan indeholde tavshedspålagt materiale, som kun er beregnet for modtageren, og som ikke må udleveres eller 

kopieres til nogen anden. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder jeg dig venligst omgående 

meddele mig dette, og at der ikke sker kopiering eller distribution af mailen og/eller af eventuelle vedhæftede filer 

samt at destruere e-mailen. 

DreistStorgaard Advokater A/S vil som led i din kommunikation med os indsamle og behandle personoplysninger. Du 

opfordres til at læse mere om vores indsamling og behandling af dine persondata og dine rettigheder i 

DreistStorgaard Advokater A/S' Persondatapolitik, hvilken kan læses her 

This is an e-mail from the law firm DreistStorgaard Advokater A/S. This e-mail and any attachments are confidential 

and may contain legal ly privileged information sole ly for the use of the intended recipient. lf you have received this 

e-mail by error, please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your

system without producing, distributing or retaining copies hereof.

DreistStorgaard Advokater A/S will as part of your communication and interaction with us collect and process

personal data about you. You are hereby encouraged to read more regading DreistStorgaard Advokater A/S'

collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our privacy notice here

(summa ry English version) and here (extensive Danish version).

Denne e-mail understøtter TLS-kryptering. This e-mail supports TLS-encryption. 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Dorthe Willert <dow@dslaw.dk> På vegne af Helle Hald 

Sendt: 14. oktober 2020 07:32 

Til: Louise Janholm Kristensen <lokr@dslaw.dk> 

Emne: VS: Panthaverforespørgsel til tvangsauktion over Præstebrovej 10, 4100 Ringsted - sags nr. 16027 
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Nykredit 

BuusMark Advokatfirma 

Att. Maria Nilsson 
Sankt Ols Gade 4-6 
4000 Roskilde 

Auktionsopgørelse pr. 24. november 2020 

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. 

Nykredits tilgodehavende er følgende: 

Lånenummer Hovedstol i kr. Restgæld i kr. 

037858406 595.000,00 3.049,59 

I alt 595.000,00 3.049,59 

Specifikation af lånet findes på efterfølgende side. 

Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit. 

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit. 

Der er inkassosag påbegyndt hos: 
Dreist Advokatfirma 

adv. Svend-Aage Dreist Hansen 
Bag Haverne 32-50 

4600 Køge 

Dato 

Kunde 

Kundenr 

Ejendomsnr. 

Beliggenhed 

Matr.nr. 

Ejerlav 

Obligations
restgæld i kr. 

36.214,05 

36.214,05 

13. oktober 2020 

Jan Sørensen List 

Gitte Susanne List 
023834375 

0378584 

Præstbrovej 10 

4100 Ringsted 

0005 ay 

Farendløse By, Farendløse 

Skyldige beløb i kr. 

6.133,61 

6.133,61 

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 10,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis det betales efter 24. november 2020. Hvis der er en ydelse, som forfalder til 

betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der 
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. 

Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. 

Med venlig hilsen 

Nykredit 

Nykredit Realkredit A/S 
Cvr. nr. 12 71 92 80 

Nykredit Realkredit A/S 

Kalvebod Brygge 1-3 

1780 København V 

Tlf. 70109000 

www.nykredit.dk 1/4 
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Nykredit 

Auktionsopgørelse pr. 24. november 2020 på lånenr. 037858406 

Specifikation af skyldige beløb pr. 24. november 2020 

Restgæld pr. 1. december 2020 .................................................................... kr. 
Rente (ind. bidrag og ErhvervsKroner) fra 24. november 2020 - 30. november kr. 
2020 ........................................................................................................ . 
Terminsydelse ............................................................................................ kr. 

Heraf pr. 11. oktober 2020 ..................................... kr. 3.048,02 
Heraf pr. 11. november 2020 .................................. kr. 3.048,02 

Morarente pr. 24. november 2020 ................................................................ kr. 

Ialt .......................................................................................................... kr. 

Efter auktionen skal følgende betales: 

Terminsydelse ............................................................................................ kr. 
Morarenter pr. 24. november 2020 ............................................................... kr. 

Ialt .......................................................................................................... kr. 

Specifikation af lånet 

Låntype: Tilpasningslån 

Hovedstol .................................................................................................. kr. 
Restgæld pr. 1. december 2020 .................................................................... kr. 
Obligationsrestgæld pr. 1. december 2020 ..................................................... kr. 

Lånet er udbetalt den 14. august 2001 og udløber den 31. december 2020. 

Specifikation af obligationer 

3.049,59 
0,75 

6.096,04 

37,57 

9.183,95 

6.096,04 
37,57 

6.133,61 

595.000,00 
3.049,59 

36.214,05 

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode 

Nykredit 13 H4d 1,00 2021 

Specifikation af terminsydelsen 

Ydelsen betales månedligt og forfalder den 11. i måneden. 

Ydelse for perioden 1. november 2020 til 30. november 2020: 

Ydelse (excl. bidrag) 0,5122 % af hovedstol ................................................... kr. 
Heraf rente -0,0532 % af restgæld ............................ kr. -3,24
- afdrag ................................................................. kr. 3.051,26 

Bidrag 0,0545 % af restgæld ....................................................................... kr. 

I alt .......................................................................................................... kr. 

Bemærkninger 

0952397 

For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden. 

3.048,02 

3,32 

3.048,02 
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Nykredit 

Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Nykredit 

Nykredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne 

gældsovertagelse af lånene. 

Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til Nykredit inden tvangsauktionen med henblik på 

at opnå forhåndstilsagn om lån-/gældsovertagelse. 

Hvis auktionskøber er et selskab 

Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse. 

Indfrielse af lånene 

Hvis Nykredit ikke bevilger gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter 

tvangsauktionen. 

Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for 

de enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages 

på baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder 

en særlig indfrielseskurs. 

Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes 

vilkår. 

Betaling af eventuelle morarenter 

Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte 

påløbe ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion. 

Ret til ændring af bidragssatser 

Nykredit forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af en 

auktionskøber. 

Udstedelse af auktionsskøde 

Nykredit forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af 

auktionsskøde, før restancer er betalt, og Nykredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er 

bevilget. 

Lån i fremmed valuta 

Ved lån i fremmed valuta omregnes Nykredits fordring til danske kroner til dagskurs. Omregningen 

af lån i fremmed valuta til danske kroner er kun vejledende. En auktionskøber overtager 

forpligtelse til indfrielse eller afvikling i den fremmede valuta. 

Bekæmpelse af Hvidvask og terrofinansiering 

Auktionskøber skal i henhold til Lovgivning omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 

overfor Nykredit. 

3/4 
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Nykredit 

Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort og billedlegitimation. 
Selskaber skal udlevere tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som er mindre end 3 
måneder gammel, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere og 
tegningsberettigede personer. 

Legitimation skal være tydelig og let læselig. 

Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til 
og godkendt af Nykredit eller dennes repræsentant. 

4/4 
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BuusMark Advokatfirma 
Att. Maria Nilsson 
Sankt Ols Gade 4-6 
4000 Roskilde 

Auktionsopgørelse pr. 24. november 2020 

Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. 

Totalkredits tilgodehavende er følgende: 

Lånenummer Hovedstol i kr. Restgæld i kr. 

037858407 324.000,00 265.444,78 

I alt 324.000,00 265.444,78 

Specifikation af lånet findes på efterfølgende side. 

Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit. 

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit. 

Der er inkassosag påbegyndt hos: 
Dreist Advokatfirma 
adv. Svend-Aage Dreist Hansen 
Bag Haverne 32-50 
4600 Køge 

Dato 13. oktober 2020 

Kunde Jan Sørensen List 

Gitte Susanne List 
Ejendomsnr. 0378584 

Beliggenhed Præstbrovej 10 

4100 Ringsted 

Matr.nr. 

Ejerlav 

Obligations
restgæld i kr. 

0005 ay 

Farendløse By, Farendløse 

Skyldige beløb i kr. 

10.748,75 

10.748,75 

Der beregnes yderligere morarenter på pt. 10,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis det betales efter 24. november 2020. Hvis der er en ydelse, som forfalder til 
betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der 
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. 

Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. 

Venlig hilsen 

Nykredit 

Långiver 
Totalkredit A/S 
Cvr. nr. 21 83 22 78 

L�nformidler 

Nykredit Realkredit A/S 

Kalvebod Brygge 1-3 

1780 København V 

Tlf. 70109000 

www.nykredit.dk 1/4 
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Auktionsopgørelse pr. 24. november 2020 på lånenr. 037858407 

Specifikation af skyldige beløb pr. 24. november 2020 

Restgæld pr. 1. oktober 2020 ....................................................................... kr. 
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra 1. oktober 2020 - 23. november 2020 ... kr. 
Terminsydelse .......................................................... -.................................. kr. 

Heraf pr. 11. juni 2020 ........................................... kr. 4.790,04 
Heraf pr. 11. september 2020 ................................. kr. 4.786,92 

Gebyrer .................................................................................................... kr. 
Heraf Rykker af 30. juni 2020 ................................. kr. 100,00 
Heraf Misligh. gebyr af 21. august 2020 .................... kr. 100,00 
Heraf Rykker af 30. september 2020 ........................ kr. 100,00 

Morarente pr. 24. november 2020 ................................................................ kr. 

I alt .......................................................................................................... kr. 

Efter auktionen skal følgende betales: 

Terminsydelse ............................................................................................ kr. 
Morarenter pr. 24. november 2020 ............................................................... kr. 
Gebyrer .................................................................................................... kr. 

I alt .......................................................................................................... kr. 

Specifikation af lånet 

Låntype: Obligationslån 

Hovedstol .................................................................................................. kr. 
Restgæld pr. 1. oktober 2020 ....................................................................... kr. 

Lånet er udbetalt den 29. juni 2012 og udløber den 30. juni 2042. 

Specifikation af obligationer 

265.444,78 
1.604,95 
9.576,96 

300,00 

871,79 

277.798,48 

9.576,96 
871,79 
300,00 

10.748,75 

324.000,00 
265.444,78 

Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode 

Nykredit 01 Ead 3,50 2044 0978736 

Specifikation af terminsydelsen 

Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. 

Ydelse for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020: 

Ydelse (excl. bidrag) 1,3494 % af hovedstol. .................................................. kr. 
Heraf rente 0,8750 % af restgæld ............................. kr. 2.322,64 
- afdrag ................................................................. kr. 2.049,42 

Bidrag 0,1926 % af restgæld ....................................................................... kr. 
KundeKroner ............................................................................................. kr. 

I alt .......................................................................................................... kr. 

4.372,06 

511,25 
-99,54

4.783,77 
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Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S 

Totalkredits lån forfalder ved ejerski�e. En auktionskøber kan ikke påregne gældsovertagelse af 
lånene. 

Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter. 
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter. 

Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal 
indfries eller der søges om gældsovertagelse. 

Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning 

Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil 
gældsovertagelse normalt blive afslået, når auktionskøber har andre udlejede ejendomm. 

Hvis formålet er videresalg 

Hvis ejendommen købes med henblik på videresalg, er gældovertagelse ikke en mulighed. 

Hvis auktionskøber er et selskab 

Totalkredit yder kun i ganske få situationer gældsovertagelse til selskaber, og i de tilfælde, vil der 
være krav om supplerende personlig hæ�else fra selskabets ejer. 

Indfrielse af lånene 

Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. 

Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for 
de enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages 
på baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder 
en særlig indfrielseskurs. 

Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes 
vilkår. 

Betaling af eventuelle morarenter 

Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte 
påløbe ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion. 

Ret til ændring af bidragssatser 

Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som 
overtages af en auktionskøber. 

Udstedelse af auktionsskøde 

Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af 
auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse 
er bevilget. 

3/4 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 60 af 97



Bekæmpelse af Hvidvask og terrorfinansiering 

Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 

over for Totalkredit A/S. 

Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas eller kørekort. 

Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere 

(privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 

4/4 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 61 af 97



Maria Nilsson 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Emne: 

Vedhæftede filer: 

Hej Maria 

Michael Hauerberg <mh@luxor.dk> 
6. oktober 2020 10:35

Maria Nilsson
VS: Præstbrovej 10, 4100 Ringsted -- 502929 BEGÆR TVA - sags nr. 16027 ..

Tvangsauktionsopgoerelse_502929.pdf; Kopi af pan_tebrev 50292901.pdf

Med henvisning til Deres brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 24-11-2020, 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 I<. 

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. I uxor .dk/persondata/information-om-persondataforordningen/ 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere 

afsender om fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om 

mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller 

it-systemet, hvor den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar 

for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge mailen. 

Fra: Birgitte Gundog 

Sendt: 5. oktober 2020 10:50 

Til: Michael Hauerberg 

Emne: VS: Præstbrovej 10, 4100 Ringsted -- 502929 BEGÆR TVA - sags nr. 16027 

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

Sendt: 5. oktober 2020 10:14 

Til: Birgitte Gundog <bgu@luxor.dk> 

Emne: SV: Præstbrovej 10, 4100 Ringsted -- 502929 BEGÆR TVA - sags nr. 16027 

Hej Birgitte, 

På vegne af Luxor har jeg begæret tvangsauktion over ovennævnte ejendom. 

Tvangsauktionen er af fogedretten berammet til foretagelse den 24. november 2020 kl. 13:30 ved retten i Roskilde. 

Jeg skal herved anmode om at modtage opgørelse over Luxors tilgodehavende pr. denne dato. 

Med venlig hilsen 

Maria Nilsson, jur. assistent 

BuusMark Advokatfirma I/S 

Sankt Ols Gade 4-6 
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502929/1-50 

Udskrevet d. 06-10-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr.DKK 272.000,00 

Lånenr.: 502929/1-50 -

Matr.nr.: 5 AY Farendløse By, Farendløse 

Opgørelsesdato: 24-11-2020

Restgæld pr. 01-11-2020 kr. 263.182,87 kurs 105,00 276.342,01 
8,00% rente til 24-11-2020 23 dage 1.345,16 
Kolonne 2 .............................................................. : 277.687,17 

Ydelse pr. 01-02-2020 2.276,00 
Mora 4,58 
Påkrav 0,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-02-2020 til 24-11-2020 293 dage 149,12 2.454,70 

Ydelse pr. 01-03-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-03-2020 til 24-11-2020 263 dage 133,85 2.534,85 

Ydelse pr. 01-04-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-04-2020 til 24-11-2020 233 dage 118,58 2.519,58 

Ydelse pr. 01-05-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-05-2020 til 24-11-2020 203 dage 103,31 2.504,31 

Ydelse pr. 01-06-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-06-2020 til 24-11-2020 173 dage 88,05 2.489,05 

Ydelse pr. 01-07-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-07-2020 til 24-11-2020 143 dage 72,78 2.473,78 

Ydelse pr. 01-08-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
Morarente 01-08-2020 til 24-11-2020 113 dage 57,51 2.458,51 

Ydelse pr. 01-09-2020 2.276,00 
Mora 0,00 
Påkrav 100,00 
Gebyr 25,00 
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Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

Dl Egeninkasso 

Dl Fogedgebyr 

Ejerskiftegebyr 

01-09-2020 til 24-11-2020

01-10-2020

01-10-2020 til 24-11-2020

01-11-2020

01-11-2020 til 24-11-2020

83 dage 42,24 

2.276,00 
0,00 

100,00 
2 5,00 

53 dage 26,97 

2.276,00 
0,00 
0,00 
0,00 

23 dage 11,71 

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

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

Tvangsauktionsopgoerelse.doc 

502929/1-50 
2.443,24 

2.427,97 

2.287,71 

0,00 
0,00 

24.593,70 

2.62 5,00 

420,00 

5.263,66 

32.902,36 

310.589 53 

Side 2 
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Ejendom: 

Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Kreditor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

Debitor: 

Navn: 

Cpr-nr. 

Personligt gældsansvar: 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af: 
Cvr-nr.: 

Debitor: 

Navn: 

Cpr-nr. 

Personligt gældsansvar: 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af:
Cvr-nr.: 

21.05.201910:12:47 

Pantebrev 

Præstbrovej 10 \/ 
4100 Ringsted j Førendløse By, Farendløse 
0005ay ti 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 
Frederiksborggade 50
1360 København K 
49639910 

Jan Sørensen List J 
Præstbrovej 1 o 
4100 Ringsted 
220255·"'"-

J 
Debitor har personligt gældsansvar 

17888803 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes tll tinglysning pi grundlag af en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet
fremsendt fuldmagt. 

Gitte Susanne List 
Præstbrovej 1 O 

J 4100 Ringsted 
310756·-** 

Debitor har personligt gældsansvar 

17888803 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes tll tinglysning på grundlag af en til
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet 
fremsendt fuldmagt. 
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Hovedsto,: 

Løbetid: 
Aftalt løbetid: 

t'-'<:1Rt rente: 

Pålydende årlig rente: 
Nomlnel årlig rente: 

Rente beregnes fra: 

Øvrige rentevilkår: 

B.etri lingsvilkår: 
Tilbagebetalingsmåde: 
Første termin: 

Sidste termin: 

Fast ydelse: 
Beløb pr. termin: 

Årlig ydelse: 

Øvrige betalingsvilkår: 

Opsigels&svi!kår: 

21.05.2019 10:12:47 

Debitor(eme) erkender at skylde kreditor(eme) den angivne 
hovedstol. 

272.000 DKK 

20 år 
Løbetiden er fast. 

8,3% 

1. Maj 2019 J 
Rentevilkår: 
Pantebrevet forrentes fra den 01.05.2019 med en fast årlig 
rente på 8,00% p.a. af det til enhver tid værende skyldige 
beløb. 

Annuitetslån. 
2.276DKK 
Perioden 1. Maj 2019 - 1. Juni 2019 forfalder 1. Juni 2019 
1.756 DKK 
Perioden 1. April 2039 - 1. Maj 2039 forfalder 1. Maj 2039 

2.276 DKK 

27.312 DKK 

Rente og betalingsvilkår: 
Pantebrevet forrentes og afdrages fra 1.5.2019 gennem en 
fast årlig ydelse på 10,041 % af hovedstolen, hvoraf 8,00 % 
p.a. af det til enhver tid værende skyldige beløb er rente,
medens resten er afdrag. Ydelsen betales hver 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 tennln med kr.
2.276,00 Første gang 1.06.2019 betales kr. 2.276,00, som
udgør ordinær ydelse.

I forbindelse med hver ydelsesbetaling har den til enhver tid 
værende kreditor ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på 
kr. 25,00 
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lndfrfelseskurs: 
Debitors opsigelsesfrist: 
Øvrige opsigelsesvilkår: 

Retsforfølgningsforbud: 

Oprykningsret: 

Følgende hæftelser 
respekteres: 
Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/Jøbenu mmer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Låntype: 
Særlige lånevilkår: 
Kreditor: 

Følgende fremtidige 
hæftelser respekteres: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Erklæringer; 

2·1.05.201910:12:47 

, hos 
V3måneder 

Lånet er uopsigeligt for kreditor 

Opsigelsesvi/kår: 
Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til
ejer indtil udløb, dog skal kreditor kunne godkende ny debitor. 
Kan debitor ikke godkendes forfalder pantebrevet til fuld 
indfrielse til kurs 105,0000. Pantebrevet kan fra debitors side 
Indfries helt eller delvist til kurs 105,000 med 3 måneders 
varsel til en termin.

Dette pantebrev kan gøres til genstand for individuel 
retsforfølgning. 

Dette dokument er med oprykningsret. 

29.08.2001-12809-26 
Realkreditpantebrev 
595.000 DKK
Nykredlt Realkredit A/S 

25.06.2012-1003647642 
Realkreditpantebrev 
324.000 DKK
3,5% 
Obligationslån 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOTALKREDIT A/S 

Pantebrev 
272.000 DKK 
8% 
FINANSHUSET FARSØ PANTEBREVSSELSKAB A/S 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag af en til
Tinglysningsretten allerede fremsendt, eller forventet 
fremsendt fuldmagt. 

Kredltaftaleloven Debitor bekræfter ved sin signatur, at have 
modtaget kredltoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. 
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Kreditaftale lov: 

Særlige bestemmelser: 

21.05.20'9 10:12:Lii' 

Dette pantebrev er omfattet af Kreditaftaleloven. Oplysninger i 
henhold til loven er udleveret separat. 

Særlige bestemmelser: 
Ethvert debitorskifte/ejerskifte/overdragelse - helt eller delvist 
- skal godkendes af kreditor, før den hidtidige debitor og evt.
kautionist er frigjort for sine forpligtølser. Hvis den nye debitor
ikke kan godkendes, er kreditor berettiget til at opsige
pantebrevet dl fuld indfrielse til kurs 105,00. Samme vilkår er
gældende ved en eller flere debitorers udtræden. Ved debitors
eventuelle misligholdelse af pantebrevet kan krødltor forlange
pantebrevet lndfHet til kurs 105,00 1 samt betaling af eventuelle
restancer og øvrige omkostninger, herunder morarenter,
gebyrer, samt omkostninger til inkasso m.v.

Ejerskifte- og/eller ekstra.ordinære afdrag: 
Ved godkendt debitorsktfte erlægges senest 3 uger efter, at 
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra 
tinglysningskontor�t. dog senest 3 mål'leder efter 

I 
ejendommens endelige overtagelse, et ejerskiftegebyr på 
2,000% af restgælden dog min. kr. 500.,00 på 

\ overtagelsesdagen. Manglende eller Ikke rettidig indbetaling 
af gebyret, sidestilles med manglende eller for sen betaling af 
ejerskifteafdrag, med heraf følgende konsekvenser. 
Meddelelse om ejerskifte noteres af kreditor gebyrfrit indenfor 
samme frister som ved erlæggelse af ejerskiftegebyr. Efter 
betaling af ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes den 
fremtidige ydelse, således at den udgør samme procent af 
den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den 
gamle restgæld, hvorved pantebrevets løbetid forbliver 
uændret. Ved betaling af ekstraordinære afdrag betales renter 
af afdraget til betalingsdagen. 

Respektpåtegning: 
Såfremt pantebrevet ved udstedelsen respekterer bank-, 
sparekasse-, stats-, rentetilpasnings- eller realkreditlån med 
variabel rente, skal det uden særskilt påtegning respektere 
ændringer i renten for disse lån. 

Udlejningsklausul: 
For så vidt pantebrevet har pant i en ejerlejlighed, kan kreditor 
forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerlejligheden udlejes. 
Opsigelse kan dog Ikke ske, hvis der senest 14 dage efter 
påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelse i 
lejeperioden. 

Omprioritering: 
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til
forhøjet rente og forlænget løbetid (max. 30 år), dog ikke 
indeksregulerede og ståehde lån og lån I fremmed valuta, 
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Øvrigt: 

Pantebrevsformular: 
I øvrigt gælder 
Justitsministeriets almindelige 
betingelser M: 

21.052019'1012:47 

bortset fra lån i EURO, mod at nettoprovenuet i det omfang, 
det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af foranstående 
forfaldne eller uforfaldne lån, afdrages ekstraordinært på dette 
pantebrev. 

Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til 
indfrielse af foranstående lån (excl. renter) med4tges 
omkostninger til stempel, tinglysning, eventuelle andre 
udgifter til det offentllge, gebyr til pengeinst{tut samt gebyr til 
rykningspåtegning på 15åvel foranstående, efterstående som 
nærværende pantebrev, omkostninger til realkreditinstitut, dog 
Ikke differencerente. Endvidere respekteres 
omprioriteringssalaer til medvirkende ejendomsmægler eller 
advokat. 

Alle omkostninger i forbindelse med ekspedition af 
omprioriterings/rykningsklausulen, herunder 
ekspeditionsgebyr til kreditor, betales af debitor. 

Om- og/eller tilbygning: 
Ingen 

Sideordnet: 
Nærværende pantebrev er sideordnet med pantebrev nom. 
stort kr. 272.000,00, rente 8,00% udstedt til Finanshuset 
Farsø Pantebrevsselskab AIS CVR.nr. 25574052, der 
tinglyses samtidig med nærværende. 

1) Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på
kreditors bopæl, som er anført i pantebrevet, eller på et andet
sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2) Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter
forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første
termlnsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige
betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende
hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling Inden for
ovennævnte 'frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra
Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3) Debitor har pligt til at underrette kreditor om
bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en
betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at
meddelelser til betalingsmodtageren Ikke må gives på denne.
Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller
fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med
debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en
opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem
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til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om 
opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af 
folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 

4) Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter
tinglysningslovens§§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og 
forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

5) Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt
brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets
bekendtgørelse om minimumsbetingeiser for
forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er
opfyldt.

6) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter -
herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier
- morarenter og gebyr efter nr. 7. Kreditor har endvidere
panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved
opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt
til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod
pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige
inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de
omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med
reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i
medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert
ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger
gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved.
Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at
endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra
tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår
uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet,
at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal
betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf. nr. B, litra f.

8) Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor
forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige
betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan
forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste
rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen
kan fortanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden
fristens udløb, jf. herved nr. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi
nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
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c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes,
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
adgang til at efterse pantet,

e) hvis debitor ikke på opfordring god�ør, at pantet er
behørigt brandforsikret, og

f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag Ikke betales rettidigt, Jf. nr. 7.

9) Medmindre andet er aftalt forbliver pantebrevet
indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad
enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af
andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i
henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i
disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om
misligholdelse, herunder bestemmelserne i nr. 8, og
bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder
ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis
auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den
endelige tvangsauktion, betragtes dette Ikke som ejerskifte.

Nedenstående an111elderoplysninger underskrives alene af 
anmelder. 

Anmelder: 
PANTEBREVSSELSKABET ALTERNATIV FINANS NS 
Vestergade 1 
8600 Silkeborg 

Cvr-nr.: 17888803 

Kontaktoplysninger: 
ole@altemativfinans.dk 

Anmelders sagsnummer: 80971 

Sendes også til: 

E-mail: Charlotte@alternativflnans.dk 
Sagsnummer: 80971 

Tinglysningsafgift: 
Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

21.05 2019 1D 12:47 

5.760 DKK 

272.000 DKK 
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Storkundenummer: 

Ejendom: 

Adresse: 

Landsejertav: 
Matrikelnummer. 

Tinglysningsdato: 

Dokumenttype: 

Dato/løbenummer: 

Anmærkninger: 
Datofløbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 
Kreditor: 

Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Særlige lånevilkår: 
Kreditor: 
Kreditor: 

21.05.201910:12:47 

17888803 

Tinglysningsafgift betalt I henhold til storkundeordning. 

Resultat af tinglysning 

Præstbrovej 1 0 
4100 Ringsted 
Farendløse By, Farendløse 
0005ay 

Tinglyst 

03.05.2019 09:23:36 

Pantebrev 

03.05.2019-1010712115 

11.10.1991-11045-26 
3 
Ejerpantebrev 
130.000 DKK 
Jan Sørensen List 
Gitte Susanne List 

18.11.2013-1004959769 
4 
Ejerpantebrev 
500.000 DKK 
0% 
Rentetilpasning 
Jan Sørensen List 
Gitte Susanne List 

Side 8 af 9 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 72 af 97



21.05.2019 10:12:4 7 
Side 9 af 9 

03/11/2020 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 73 af 97



Dokument som påtegnes: 
Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

Kreditor: 

Ejendom: 

Adresse: 

Landsejertav: 
Mabikelnummer: 

Følgende hæftelser 
respekteres 
Datonøbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Datonøbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Låntype: 
Særlige lånevilkår: 
Kreditor: 

Kreditor: 

Navn: 

Cvr-nr.: 

1605.2019 15:55:3"1 

Påtegning 

03.05.2019-1010712115 
Pantebrev 
272.000 DKK 
8% 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S 

Respekt 

Påtegningen angiver, hvilke hæftelser og servitutter, 
dokumentet fremover skal respektere. 

Præstbrovej 10 J 
4100 Ringsted 
Farendløse By, Farendløse J 
ooosay l

29.08.2001-12809-26 
Real kreditpantebrev 
685.000 DKK 
Nykredit Realkredit A/S 

25.06.2012-1003647642 
Realkreditpantebrev 
324.000 DKK 
3,5% 
Obligationslån 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOT ALKREDIT A/S 

INVESTERINGSSELSKABET LUXOR NS 
Frederiksborggade 50 
1360 København K 
49639910 
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8uusMark Advokatfirma I/S 
Att. Maria Nilssqn 
Sankt Ols Gade 4 
4000 Roskilde 

Deres ref .. 
Vores ref. 
Pantebrev opr. 
Matr.nr: 
Beliggende 
Restgæld 
Debitor(er) 
Kreditor 

16027 
500620/1-2 
kr. 272.000;00 
5 AY Farendløse By, Farehdløse 
Præstbrovej 10', 4100 Ringsted 
kr: 263; 182, 87 
Jan Sørensen List qg.Gitte Susanne List 
Den Jyske Sparekasse A/S 

FINANShuset 

Med henvisning Ul Deres brev vedrørende den berammede tvangsauktion den 24-11-2020, fremsendes 
hermed vores opgørelse: 

Restancer m.v, 
Restgæld m·ed tillæg af uforfaldne reriter 

Sanilet fordring 

kr. 
kr. 

kr, 

28.024;09 
264.528.03 

292.552,12, 

Bemærk venligst at. pantebrevethar særlige indfrielsesvilkår. 

I øvrigt henvises trlvedlagte specifikation. 

Kopi af pantebrevet Vediægges: 

Med venlig hilsen 
Den Jyske Sparekasse A/S 

/�---,��'?'--·?2t:::=:::»
( L!�a stubben 

·-... ---·-

Dir. tlf. 99j37130 
E-rnEJfl ls@finansf�rsoe,dk

Tlf. 98 11 01 22 • info@finansfarsoa.�k ·.www.frnansfarsoe.dk 

Finan5huset Farso Pantebrevsselskab NS• Nørregade l • 9640 Farsø• CVR: 25574052 
- etdatterseiskab af Den Jyske Sparekasse
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Den Jyske Spatekasse NS Udskrevet d. 12-10-2020 

Opgørelse af tilgodehavende på pantebrev opr:DKK 272.000Ji0 

Lånenr.: 500620/1-2 -

Matt:nr:: 5 AY Farendløse By, Farendløse 

Op�ørelsesda.to: 24-1i-2020

Rest�æ.ld pr. 01..:11-2.020 kr. 263.182,87 kurs 100.00 
8,00% rente til 24-11-2020 23 dage 
I ålf. ...... · .. ·.·.; .......... , ..... ·:. ,.•••.• ........ _ ...........................•. , 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr.
Mcira 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora 
Pi3.krav 
Gebyr. 
Morarente 

Ydelse pr. 
Mora: 
Påkrav 
Gebyr 
Mora.rente 

Yqelsepr. 
M.ora
Påkrav
Gebyr
Morarente

Ydelse pr. 
Mora 
·Påkrav
Gebyr
Morarente

· 01-Q2�2020

01.:02-2020 til 24,:11-2020 

01-09-2020

01.:93�2020 tiL24-11-2020 

01-04-2020

01,:04-2020 til 24-1.1-2020 

01-05�2020

01-05-2020 til. 24-11-2020

01..,06-2020 

01-06-2020 til 24-11-2020

01-07-2020

01-07-2020· til 24-11-2020.

61-os-io20

01-0,$-2920 til 24-11�2020

01.�o�-2020

01-09..-2020til 24-11-2020

Tvangsauktionsopgi1erelse-resiancer.do'c: 

293.clage

263 dage 

233 dage 

203 dage 

173 dage 

143 dage 

1.13 dage 

83 dage 

2.276,b0 
4,5ti 
0,0d 

75,00 
148/65 

2.276,00 
0,00 

100,ob 
75,ob 

133,47 

2.276,00 
o,b.o 

100,00 
75,00 

118,30 

2.276,00 
0,00 

100,00 
75;00 

103.13 

2.276,00 
0,00 
0,00 

75,00 
87"95· 

2.276,00 
o;oo 

200,00 
75,.00 
72;78 

2:276,00 
.0,00 

100,00 
75;00 
57,51 

2.276,00 
Q,00 

100,00 
75;00 
42;24· 

s901;,2011°2 

263.182)37 
1_345.16 

264.s2a.03

2.504,20 

2.584.47 

2;569,30 

2.554,13 

2.438,95 

2.623,78 

2.508;�1 

2.493,24 
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Ydelse pr. 
Mota. 
Påkrav 
Gebyr 
Morarente-

Ydelse pr. 
Mora 
På kr.av 
Gebyr 
Morarente 

Skyldig påkrav 
Skyldig morarente 

01-10°2020 til 24-,11-2020

01-11.:2020til 24-11-2020

Opgørelse. til tvangsauktron 

Ejerskiftegebyr 

Restancer ialt: 

2.276,00 
0 00 

100'.oo 
75,00 

53 dage 26'.97 

2.276,00 
0;00 
o;oo 
0;00 

23 dage 11,71 

·Fordring !alt ...... , , ............ , ....... , . c • .• • • . . • • • • •  ; • .  , • • •  ,· • •.. , • 

Der.fordeler sig således: 

Kolonne 1 
Kolonne 2 
Kolonne 3 (renter og gebyrer indenfor1 år+ alle afdrag) 

Efterstillede renter i h. t. reglerom fotælde·rse af renter: 

Kolonne 1 
Kolonn� :p

Fqrdring i alt jvfr. opgør�Ise ... , ..... , .................... · ........ ; . 

Tvarig�ai•ktions.opgoerel_se-"r�st.fncer.9oc. 

50062_0/1 �2 

2.477;97 

2.287,71 

o:oo 
0,00 

350,00 

2.63l,83 

28:024,09 

292,552,12 

292.552,1_2 
264.528,03 

28,024,09 

0,00 
0,00 

292,552.12 
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Ejeriav:. 
kryds) 
Matr.nr.: 

Afgift: Kr.5.760,00 

Farendløse By� Farendløse 

5 ay 
Anmelder: 

Akt: Skab nr. 
(udfyldes nfdoinmeckontriret} 

Sælgerpantebrev (Sæt 

Gade og husnt.: Præstbtovej IO. 
41 OD Ringsted 

Debitaj· 

nava og bopæl: 

Kred!bin 
n11vn'og l>opirl: 

Linets. 
·su.mh.e� 

Rentb-og 
�fallilgJvilkiir. 

Opsigcln� 

Den iiAnwttc 
ejendom: 

Oprykkende 
pi\11��e�r. 

Pantebrev 

Jan Sørensen List &Gitte Susanne List 
Pt�stbrovej 10. 4100 Ringst� · · 

erkender herved ilt skylde 

A.dr.:
Tlfa1r.: 

Kr. 272.000,00 skriver kr. TO - SYV - TO. 7 NUL - NUL - NUL "00/100 

Pantebrevet forrentes .og afdrages fra 1.5.2019 gerinem en fast årlig·ydelse på 10,041 ¾.af ici' 
l10vedstol�ri, hvoI_:af �J>O % p.a; af det til erihv�r tid y�renqe skyldfge heløb er·:r1;:ri:te, me- g 
dens resten er afi,irag. Ydels�n betale,s hver 1/1, l/2, 1/3, 1/4, 1/$; l/6; l/7, 1/8, 1/9; 1/10, �
Vil, 1/12 termi11 med .kl': 2.276,'00 Første gang t.6:2019 bet�les .kr. 2,276,00, som udgør �
ordin!l!r ydelst;. .Q 

I fofbindelse med hver ydelsesb�taling har den til enhver tid vær�n.de kreditq:r ret til at 
opkræye et .opkrævrtlngsgebyr på kr; 25,00 . C 

ru 

·o
.'O

Pante.brevet indestår fra kreditor; side uopsigeligt fra •ejer til eJei; ihdtjl udløb) dog skal � 
kreditor kunne godkende -ny·debitcir. Kan debitor ikke godkendes forfalder pantebrevet til •� 
fidel ipdfrielsetii kurs 105,0000. · 

·· 
5

Pantebrevet kan .fra debitors side fodfr:ie� helt eller delvis til kurs 1.05,0000 med 3 måne
ders varsel til en tertnin. 

Matr.nr. 5 ay .Farendlø�e By, Farendløse 

Kr.editor 
Nykredit kqntantlån 
Totilkredi( obligationslån 
Privat pantebn.w/sideordnet 

Oprindelig ·kr. 
595,000,00 
324.000,00 
272.000.,00 

til% p.8, 

3,50 
8,00 

·u11flyst pr.
1.4.2()19
1.4.2.019 
1.5:2019 

Nedbragt tilh. 

70.335,00 
279.�00,00
Z72.000,0O

NB. BDplle:lsforandriug skal meddeles til kreditor. 
Ved fursi.ak\--t hcinling ofreriter og afdrag kwikreditcir'forlange kapilalcn.llldfriet, sc.si!lc4 /sidsteside, pkt.9ii. 
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:Seerlige· 

bcalcmmelKcr: 

�Jmldrtt: gg/cllcr
rk>Ci•�rdlcære. 
nfdrag: 

Udi.JoJag.,

. kia"imil: 

O,nprlorlteilng: 

Oo:1-r,g/titu
dlbyi:,,lnr;; 

Ethvert debitotskifte/ejerskifte/ovetdtageise -heltelier cteiVIst - skal godkendes af kreditor, føt 
den hidtjdige debitor og evt kaufioiilsr et frigjort fot sine forpligtelse"r. Hvis den nye debitor ik
ke � godkendes, er ):redifor bere�get ti.i at opsige plintebrevet til fuld iiidfriel�e til kurs 
105,00. Sam.m.e vilkår er gældende ved en eliet flere debitprers udtræden. 
Ved de�itorJ, even:tueUe n1islighotdelse af pantebrevet )c.an lcreditør forlange.pantebrevet-indmet 
til� 105,00, s�t bet{llirtg af eventuelle �stancer og øvrige omkostnip_ger, he.t:under n:i.orar� .. 
ter, gebyret, samt omkostninger tii _inkassi:nri.t. 

Nærv.ærend� pantebrev er: siqeQrdnet med pa.ncel1rev opr. stort kr. 272.000;oo til rente-8,00% p,a. 
µdstedt til Finanshuset Barsø Pantep�e�·selskab NS, CVR. 2'557405:l; der tinglyses samtid,ig 
herni.�d. -- - - - - - - -

Ved godkendt debitorskitte .erlægges. senest J uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist 
<lg udleveret-fra ti.nglysnin�konfoi:et; dog senl;!st 3. måneder efter ejendommens endelige overta:
gel�e, et ej�skiftegebyr: på 1�000<3ic, ef rest:gældep dog mfo. kr. 50o;oo- på 6yerl.ågels"esdaget1, 
Mangle��e eUer ikke ret:tid1gc1ndl,etalfo.g åf.g�byre� sidesµlk:s·med Ii:Iariglencie ell�r for sen:be-
- tallng af ejersttjfteafdiag, me� heraf-følgende konsekvenser._

- - - -

Meddelelse om �jerskifte noteres· af krediti>r- gebyrfrit indenfor- s�e :frister :iOm ved e,rlieggel�
· se af ejerskifteg�by

r.
Efter bei;ating af ethvert ekstraordinært_ afdrag nedsæ.ttes_ de� fremtidige ydelse, sål�qes. ;:it
den uclgør samn;ie procent af den n.yl;l restgæl� �om: de11 hidtj,dige yd�ls� ucigjorde af dert
gamle tesrgæl� hvorve·d pantebrevets løbetid forbfo·�r uændreL Vt;dbetaling af ek,straordinrere
afdragbetales renter af afdraget til betalingsdagen.

Såfremt, panfe�revet v_ed udst�Øelsen respekt�,rer bank�, sparekasst?.-, stats-, reritef;ilp�fo_gs
eller - realkreditlån med variabel rente,, skal det uden: særskilt påtegning r�spektere -�ndånger.i
renten for disse lån. 

For så vidt pantebrevet har pant i _en ajerlejlighed, kap kreditor forlange kiipitålen indfri� 
et. såfremt ejetlejligheden udJcjcs. Opsig�lse kart_ dpg ikke ske, hvis der senest 14 dagp ener 
påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets'terttiinsydefse f lejeperioden. 

Pantebrevet I:es,pe_kterer optagel�e af realkreditlån, også til forlu?Jjeqente og forlænget løbe-
tid (max. 30 å.r), dog ikke indeksregu\erede og stfl�nde_ lån qg lån i frt:rnrq.e� yalµtij, bori:�et fra 
lån i EURO, mod at nettoprovenuet i det omfan.g, deUlcke anvertd<:l? µ1 hel �Uer dehi:is indfrielse 
af foranstående forfaldne eller uforfaJdne lån,._afi:J:ra�es ek$traor!iinæn på ci�e pantebrev. 

Ved opgørelse af nettoprovenuet kan udover udgifter til indfrielse af.for9,nst�JJ,cle lån (e�cl. 
renter) medtages.omkostninger til stempel, 'tinglysning; e'\--ehtuelle andre.udgifter tll det offe�tli
g�, gebyitil pengeinstitut sanit gebyr til rykningspåtegning på såYel foranstående; efterstående 
som nærværende pantebrev, omkostnfag�r til realkreditinstitut; ·dog ikke differifacerente. Endvi
dere rcspekter<;:s omprioriterlngssal�r tH medvirkende ejeI;J.do:i;rt�mægler ellera_.qvcikat 

Alle omkostJl:inger x. forbiiulelse_ med ekspe.dition !l.fomprioriteritigs/rykningsklausulen; he.�der 
ekspeqitionsgebyt'-til Ja:effitor ,.betale!.! af debitor.

Thgen 
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Respcld'cr-<:d� 
. s&vlhillil' m;v. 
(l!ca'Yisi,mg tii 
. tlngbogi,it 
tilsm.!li.kelig) 

D.1110: 

lJiJde�krift: 

Vltterligheds

viifuer. 

Med hensyn til . de ejendommen. nu påhvilende servitu�r og andre byrd�r henvises ti{ 
ejendom.mens blad i tingpQgen . 

Jøvrigt ga#el' justitsministeriets omstående pantebrevsfonnula.1· A (side 4) • 

For så vidt pantc!=vctnlcnt.1JMCrs1:rives afdeµiior, erklærer 
denne samtidig .at vn,re ugift eller al cjendof1)!11en: ikke 
oa1fuftng nf lov· om ægtes,kabcts rruvirF.niliger § l s:.. 

Jan SørensenList 

For så, vidt dt!iifor er 'gift,· er)d�r -medun�i: 
ø:ghlfrelle.61lnlty� i pants'æ1lli!Jgcn, Er. legtciieilenmed!)je:r, 
undl:rskrivea S<Jin de�iW og pW1tsæitcr. 

ditte Susanne List 

Til.vitterlighed om underskriftens ægthed; daterfugel)$ri�ghed ogudstederensm�digh�d: 

SIGN; ____________ _ 

J\l'avn: _______________ _ Navn.:. ____ ..;..... ______ ;._ ___ _ 
Blokbogstaver Blokbogstil'{e( 

Stilling:------�-....,..-----· Stilling; ___________ _ 

Bopæl: ____________ _ 

Tinglyiming11påtegn�gei:: 

SideJ· 
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Ejendom: 
Adresse: 

Landsejerlav: 
M�trik�lnt,1mmer: 

Kr�dii:or: 
Navn; 

Cvr-nr;: 

Debitor: 
Navn: 

Cpr-nr. 

Personligt gældsansvar: 

Underskrevet i henhold til 
fuldmagt af: 
Cvr-nr.: 

Debitor: 
f'IØ\m: 

Cpr-'nr. 

Pe�onligt gældsansvar: 

Underskr$vet i henhold til 
fuldmagt af: 
Cvr:-nr.: 

10.05.201914:02:04 

Pantebrev 

Præst6rovej to 
4100 Ringsted 
Farendløse By, Farendløse 
ooosay 

FINANSHUSET F'ARSØPANTEBREVSSELSKAB AIS 
Nørregade 1 
9.640 Fars.ø 

25574052 

Jan Sørensen List 
Præstbrovej 1 O 
.4100 Ringsted 
220255.;.,..;r,:l<i< 

Debitor t,ar personligt g�Jdsansvar 

17888803 

Fuldmagtsordning Fuldmagtshaver erklærer, at dokumentet 
fremsendes t.il tinglysning pågrundlag a:f en til 
Tinglysningsretten allerede fremsendt; eller forventet 
frem�endt fuldmagt 

Gitte·Susanne Lj�t 
Præstbrovej 10 
4100 Ringsted 
31.0756-'H,,n\' 

Debitor har personligt gældsansvar 

·11888803

Fuldmagtsordning Fulqma:gtshaver erklærer, at do.kumeritet 
fremsendes 'til. tinglysning på grundlag af en 1il 
Tinglysningsretten all�rede frem$er1dt, eller forventet 
fremsendt f�ldmagt. 
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Hovedstol:. 

Løbetid: 
. Aftalt løbetid:

Fast rente:

Pålydende årlig rente: 
Nominel årlig rente: 

Rente beregnes fra: 

Øvrige rentevilkår: 

Betalingsvilkår: 
Tilbageb.etalingsmåde: 
Første termin:· 

Sidste termin: 

Fast ydelse: 
Beløb pr. termin: 

Årlig ydelse: 

· Øvrige betalingsvilkår:

Opsigelsesvilkår: 

10.05.2019 14:02:04 

Debitor{erne) �rkender at skylde kreditor(eme) den angivne 
hovedstol. 

272.000 DKK 

20 år 
Lø.betiden er tast. 

.8%. 
8,3% 

1. Maj 2019

Renteviikår: 
Pantebrevet forrentes fra den 01.05.201.9 med en fast årlig
rente på 8,00% p.a. af det til enhver tid væreride· skykHge 
beløb. 

. Annuitetslan. 
2.276 DKK 
Perioden 1. Maj 201.9-1 .. Juni 2019 forfalder 1. Juni 2019 
j.756 DKK
Perioden 1.. April 2039 - 1. Ma) 2039 forfalder 1. Maj 2039

2.276 DKK 

27.312 DKK 

Rente og betalingsvilkår: 
Pantebrevet forrentes og.�fdrages fra 1.5,2019 gennemen 
fast årlig ydelse på 10,04 t % af hovedstolen; hvoraf 8;00 % 
p.a. af det til enhver tid værønde, skyldige beløb errerite,
me_dens resten er afdrag. Ydelsen betales hver 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5; 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; 1/11. 1/12teimin med kt.
2.276.,00 Første gang 1.oe:2019 bcitale$ kr. 2.276,00, som·
udgør ordinær ydelse.

I forbinde/se med 'hver ydelsesbetaling har den til enhver tid 
værende kreditor ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på 
kr. 25,00 
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Indfrielseskurs;. 
Debitors opsigelsesfr'jst: 
Øvrig� opsigelsesvilkår: 

Retsfoliølgningsfof'bud: 

Oprykningsret: 

Følgende hæftelser 
respekteres: 
Dato/løbenummer: 
pokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor; 

Dato/løbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Ffont�sats: 
Låntype: 
Særiig� lånevilkår: 
Kreditor: 

Erklæringer; 

Kred itaftaf e lov: 

Særlig� bestamrnelsf;r: 

10.05.201914,02:04 

105 
.3måneder 
Lånet er uopsfgeligt for kr�ditpr 

· Opsigelsesvilk�r:
Pantebrevet indestår .fra kreditors .side uopsigeligt fra ejer:- til
�jer indtil.udløb, dog skal kreditor kunne 'godkende ny debitor.
Kan debitor ikke godkendes forfalder pantebrevet til fulcf
Indfrielse til kur� 105,0000. Pantebri;lvetkan fra debitors sif.ie
indfries helt eller delvist til kurs 105,0bf

f

med 3 m�neders
varsel til �n termin�

Pette pantebrev kan gør��.til genstand for individuel 
retsforfølgning. 

DØtte dokument er med oprykningsret. 

29;08.2001-12809,.;26 
Realkretjitpa ntepr.ev 
59.5.000 OKK 
Nykredlt Realkredit 'A/S 

�5.os.2n12-1O0364 7642 
Realkreditparitebrev 
324.000 DKK 
3,5% 
Obligations lån 
Mulighep for afdragsfrihød 
TOTALKREDIT AJS 

Fuldmagt$ordning Fulqmagt�haver erklærer, a� dokumentet 
fremsendes til tinglysning på grundlag afen til 
Tihglysningsretten aller�e fremsenclt; ellerforvent.et 
fremsendt fuldmagt. 

Kreqitaftaleloven Debitor bekra;::fter ved sin signatur, at have 
modtaget kreditoplysninger !henhold til lov om kreditaftaler. 

. 
. 

Dette pantebrev er omfattet af Kreditaftaleloven. Oplysninger i 
henhold til loven er udleverøtsøparat. 

. . . . 
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10.0fi.2Q.1914:02:04 

Særiige be$temmelser: 
Ethvert debitorskifte/ejerskifte/overdragelse -helt eller delvist 
- skal godkendes af kreditor, før den hidtidige debitor og evt.
kautionist er frigjort for sineJorpligtelseL Hvis •den nye debitor
ikke kcm g□dkehdes, er kreditor berettiget •til at opsige
pantebrevet til fuld indfrielse tiJ kurs 105;00. Samme vjlkår er
gældende ved en .eller flere d�bitorers udtr�den; Ved dijbitors
evehtuelle misligholdelse af pantebrevetkan kreditor forlange
pantebrevetindfriet til kurs 105;00, samt betaling af even'tuelle
restancer og Øvrige omkostninger, høri.Jnder morarenter,
gebyrer, samt omkostninger tii inkasso m.v.

Ejerskifte-og/eller .ekstraordinære afdrag: 
Ved godkendt debitorskifte erlægges s�nest3 ugereft�r, at 
endeligt skøde ertingiyst uden frist og udleveretJta 
tinglysningskontoret, dog senest 3 måneder efter 
ejendommens endelige overtagels:e, et ejerskiftegebyr på 
2,000% af rnstgcelden døg min. kr. 5.00,00 på 
overtagelsesdagen. Manglende øller ikkerettidig indbetaling 
af gebyret, sidestilles med mahgl�ncle eller for sen betaling åf 
ej�rskifteafdrag" med heraffølgeneje l<on$�l<venser. . . 
Medd�.lelse orn ejei"$kifte notei-es af kreditor ge�yrfrif indenfor 
samme frister som ved. erl�'gg�Jse <1feJ�r�ki�r;Jg�byr\ Efter 
betaling ar ethvert ekstraordinært afdrag nedsættes.-den 
fremtidige ydels$, salec;fes at den udgør$ahi'rne proci=}i:il af 
den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den
gamle (e$tg$ld, hvor:ved paritebrev�ts IØb�titl fcirbliv�r 
uændret Ved befaling afekstraordinære afdrag betales renter 
af afdraget til be,talingsdage.n. 

Respektpåtegning: 
Såfremt pantebrevet ved udstedel$en respekterer br,rnk"'., 
sparekasse;,., st�ts-, re11tetilpeisnings- eller realkre:ditlån med 
varial:>elrente, skal det uden sæ�kilt påtøgnirtg respektere 
ændringer i renten for disse lån. 

Udlejningsklausul: 
For så vidt pantebrevet har pant i en ejerlejlighed, kan kreditor 
forlange kapitalen indfriet, såfremt ejerl�jligheden udlejes. 
Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der sen�st 14 dage efter 
påkrav stilles bankgaradti for pantebrevets terminsydel!;,e i
iejeperiodt3il. 

Omprioritering: 
Pantebrevet respekterer optagelse af realkreditlån, også til 
forhøjet rente,og forlængetløbetid (max. 30 år), dog ikke 
indeksregulerede og stående lån og .låri iJremmed valuta, 
bortset fra lån i EU RO, mod at:nettoprovenuet i det omfang 

1 

det ikke anvendes til hel eller delvis indfrielse af'fotanstående 
forfaldne eller uforfaldne lån, �fdrages ekstraordinært på dett� 
pantebrev: 

Ved opgørelse af nettoptoveriuet kan udover udgifter til 
indfri�lse afforatistående l�n (excL renter) medtåges 
omkostri1nger til stempel, tinglysnir.ig, eventuelle andre 
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Øvrigt: 

Pant.ebrevsformular: 
I .ø_vrigt gælder 
Justitsministeriets almindelige. 
betirigel�$r AA: 

10.05.2019 14:02:04 

udgifter til det offentlige,· gepyr til.pengeinstitut samt gebyr til 
. rykhingsp�teghing på såvel foranstående, efterstående som 
nærv·ærende pantebrev, omkostAingl?rtil realkrØditinstitut, dog 
ikke differøncerente. Endvidere respekteres 
omprioriteringss�lær til medvirkende ejendomsm�gler E¼ller 
advokat. 

Alie omkostninger i forbindelse med ekspedition af 
ompriorlt$1ings/rykningsklausulen,. - herunder 
ekspeditionsgebyr til kreditor; betales af debitor. 

Om-, og/eller tilbygning: 
-lrigl'ln

. 

Sideordnet: 
Nærværende·pantel:lrev ersid�rclnet med p�nt�brev nom. 
stort kr. 272.000;00, rente �.00% udstedttii 
lnvesferingsselskab�t �uxor A/S CVR.nr. 49639910, der 
·tinglyses samtidig med nærværende·.

1} Betaiinger etter dette-pantebrev skal ske portofrit på
�reditors bopær, .som er anført i·p<Jntebrevet, �lier på �Nmdet
sted inden for låndets grænser, der opgives afkredii:or.

2) Alle betalinger er rettidige, når de skersenest .7 dage eft�r
forfaldsdagen, fotterminsbetalingetsenest 7 qage :efter førate
terrninsdag. HvJs for(aldsdagøn e:iler sidste rettidige
betalingsdag· falder på en heUigd�g. en·1ø-rdag_eller
grundlovsdagen dem ;i.j�hi� udsky(:Jescta·gentil den følgeride
hverdag. På &amme måde .udskydes udløbsdagen for alle
frister efter nærværende_ p�ntet>rev. Indbetaling inden:for
ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, borts�Ura
Grønl�nd,-til befordring ti.I betalingsstedet er r�ttidig betaling .

. 3) Debitor: har pligt til atunderrette Kreditor om 
bopælsforandring, S�dan und�rretnir:ig_kan ikke ske på erf 
betalirigsblaiiket, såfremt. detafbh:n1kettens-tekst fremgår, at 
meddelelser til betalinm�modtager�ti ikKe må give� p� denne; 
Påkrav fra kreditor,. herunder.opsigelse, kan afsende$ til eller 
frem$ættes .. på Qen �f debitor$e:n�st oplyste. bopæl t,ian�t 
bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendtmed 
debito_rs-nye bopæl. BlivØr kreditor o-,::>mærksom på, at en 
opsige.Ise som følge af bopælsforc)ndring-'ikke ·etk_ommet tr.øm 
til cieb.itor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om 
opsigel$en, $åIT€lh1t debitors nye bopæl fremgår af 
fQlkereQi�teret eller anden let tilgængelig kilde. 

4) Pantet omfatter den faste ejendom med till;Jehør efter
tinglysnings.lpv$ns_§§ 37 og 38, in<:i_t�gter.,.herunder lej� og
forpagtning�afgifter, samt erstatnings- og fors.ikringssummet
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10.05.201914:02:G4 

5) Debitor forpligter sig til at holde pantetbenørigt
brandforsikret, således at betingels�me i Fin�nsfflsyilets
bekendtgør�lse qm minimumsbetingels�rfor
forslkrihgsselskabers tegning afbygning$brandforsikring er
opfyldt.

.. . . 

6) Kreditor har pant�ret for krav ifølge pantebrevet på betaling
af kapital, renter og tindre ydelser af tilsvarende karakter
herunder atjministrationsb.1drag og kaotioØ.sforsikringspr�mier

· - morarenter og gebyr efter nr: 7. kreditor harendvidere
panteret for omkostninger, som med føje et afholdtvecf
opsigelse,. ind drivelse1 berigtigelse afgæltj�ov�rtag else s�mt
til varetagelse af kreditors interøsse itilf�lde afretss�fidt rnod
pariteHra and1;1n &ide. Fqr så vidt ang�r (.io_ehretlige
inkassoomkostninger, har kreditor·pånteteff6rde
omkO$fninger, derk�il kræves betalt i overenssternme!S$ med
reglerne i lov om renter ved forsinket betalin_g mv. og deri i
m�qfør af loven udstecite bekendtgørelse pmul;lenretligø,
inddrivelsesomkostriiriget i anledning afforsinket betaiing.

7) Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevøt. Kreditor sk�I und.(l.trett�$ c,m ethv�rt
ejerskifte og kan forlange; at den nye.ejer.børigtlger
gældsovertagelse s�mt afholder·otr]kostningerh�· derve.d,
Und.errettes kreditor ikke,om ejerskiftet senest 3 ug_er efter; at
endeligt skøde er tingiyst uden frist og udleveret rr�
tingtysningskonton�t; k.an han, riår..he.l� l<apit.aleil in<;f�står
uanset ejerskifte; forlange el gebyr på 2 pct. af pantebrevets
restgæld, dog højst300 kr. Hvi� qeter·vedtågetfpa:nt�br$vet,
at kapitalen helt ellerdelvis foifaldet ved ejerskifte,.skai.
betctiing skte inden f:iåmme frist, dog �'enest 3 måneder eft�r
ejendommens endelige overtagelse, jf. nr,8, litrat

8) Uanset uopsigelighed eiler opsigelse$frist kax1 .kreditor
forlange kc1pitalen indfrieti følgende tilfælde:

a} hvis reriter eller afqrag ikkEl betales senest sidste rettidige
be�lingsdag. P�t er Øog en betingelse for, at k�pitalen kan
forlanges indfii�l. atdebitor ikke har betalt renter og afdrag
senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav h�roni erafsenqt eller
fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivetefter sidste
rettidige beh3lingsci�g og s.kal udtrykkeligt angive,JJl k�Pitaleh
kan forlanges indfriet, hvis renter o·g afdrag ikke betales inden
frist�ns. udløb, jf. herved nr. 2,

b) hvis bygninger af v�sentHg betydning for pantets v�rdi
nedrives, uden at der er stillØt betryggende $jkkerh�d,

c) hvis panteti øvrigtv�sent!igt forringes øller vanrøgtes,
uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig
. aqgang tll åtefterse pantet

e) hvis debitorikke på opfordring godtgør, at pantet er
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b�hørigt brandfotsil<ret, og 

f} hvis ef aft�lt ejerskifteafdr�g .il<ke betales rettidigUf. nr. 7;

9) Mepmindrt? c;ifidet er f;lftalt, furblivør pantebrevet
indestående i ejendommen .itiifælde artvar\gsauktlon, hvc;1d
erit�n denne skyld�s misligholdelse af pantebreveteller af 
andre. forpiigtelser, hvis. restancer og øvrige forfald),� ydelser f 
henhoJd·til auktionsvilkåren� betales ihderi udløbet.af del 
disse fa�satte 'fri�ter. PariteQi-c;¼V�ts best�rnnieJser om. 
mislighqldelse, hørunder bestemmelserne i hr. 8; .og 
beste.mmels�roiTI, at panteg�lden helt eller. delvis forfalder 
ved ejerskifte, kan i så faid ikke påberåbes af kreditor. Hvis 
auktionskøberen sælger ejendommen inden l år eftet de.n 
endelig� tvangsauktion, betragtes dette ikke $Om ejers.kifte.

Nedenståencle ann1elderoplys,r1inger underskrives alene at·

ål"liflelder. 

.Anmelder: 

Cvr-nr.: 

Kontaktoplysninger: 

Anrneld�rs sagsnummer: 

Sendes ogsa til: 
E-mail:
Sagsnummer:

tinglysningsafgift: 
Afgift: 

Afgifts.pligtigt beløb: 

Stork.undenummer: 

10.05.20_1914:02:04 

PANTEBRgVSSELSKABET ALTERNATIV FINAN$ A/S 
Vestergade 1 
8600 Silkeborg 
17888803 

9le@altemativfina.ns.dk. 

80976 

··Charlotte@altemativtinans.dk
80$76. 

5.760 DKK 

.272.000.0KK 

17888803 
Tingiyshingsafgift betaJU ht:mhold til storkundeordning. 
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l::jendom: 
Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikel n urnmer: 

Status: 

Dokmnenitype: 

Dato/løbenummer: 

Anmærkninger: 
Dato/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hove<;istol: 
Kreditor. 
Kreditor: 

Dale/løbenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hoveciste>I: 
Rent�sats: 
Særlige lahevUkår: 
Kreditpr;· 
Kr.editor.: 

1 O,Q5201Ø 14:02:04 

Resultat af tinglysning 

Præstbrovej 1 o 
4100 Ringsted 
Farendl17,1se By, Fatendløse -
-0005ay 

Tinglyst 

08.05.2019 10:49:43 

Pantebrev 

08.05.2019-101'0723301 

11.10.1991-11045-26 
:3 
Ejerpan_tebrev 
130;000 DKK 
Jari Sørensen List 
Gitte Susanne List 

18.11.2013,-1004959769 
4 
Ejerpantebrev 
500.0Q0DKK 
0% 
Rentetilpasning 
Jan Sørensen. List 
Gitte Sus·anne List 
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Dokument som påtegnes; 
Dato/iøbenummer: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesi:its: 
Kreditor� 

Ej�ntiom: 
Adresse: 

Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 

Følg�nde hæftelser 
respekteres: 
Dato/Jøbenummer: 
Dcikumenttype: 
Hovedstol: 
Kredttor: 

Dato/løbenummer: 
DoKumenttypø: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Lånfype:. 
S.Brlige lånevilkår: 
Kr�ditor: 

Kreditor> 
Navn: 

Cvr-nr .. : 

28.05.2019 12:39:53 

Påtegning 

08.05;2019-1010723301 
PantE!brev 
272.000 DKK 
8% 

FINANSHUSET FARSØPANTf=BR�VSSELSKABAIS 

Respekt 

Påtegningen angiver, hvilke hæftølser og servijutter, 
dokumentet fremover skal respektere. 

Præstbrovej 10 
41 00 Ringsted 
Farendløse By, Farendløse 
.0005ay 

29;08.2001-12809-26 
Røalkredltpantebrev 
5f:l5.0QO DKK 
Nykredif Realkredit A/S 

25 ;06.2012-1003647642 
Reialkredltpa:ntebr�y 
324.000 DKK 
3,5% 
Obligations lån 
Mulighed fbt afdra9.sfiihec l

TOTAi-KREDiT AIS

FINANSHUSET FARSØ PANTEBREVSSELSKAB AJS 
Nørregade 1 
9640 Farsø 
25974052 
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Debitor; 
Navn: 

Cpr-nr. 

Debitor: 
Navn: 

Gitte Susanne U�t 
Præstbrovej 1 C) 
4100 Ringsted 
310756-*-

Jan Sørensen List 
Præstbrovej · 1 o 
4100 Ringsted 
220255,-*:lrlr* 

1Veder1siående anmeldero,plysninger u.nderslflives alene af 
anmelder� 

Anmelder: 

.Cvr-nr.: 
Myndighed: 

Kontaktoplysninger: 

·oomstolsstyrelsen
Store Kongsnsgade 1
1264 Københø.vn K
21659509
Th1glysriingsrE!tlen

ruan@domstol.dk 

Anmelders sagsnummer: ruan 

Tihglysnirtgsafgift: 
Afgift: 

Afgiftspligtigt beløb: 

Erklæringer vedr. 
tinglysningsafgift: 

Ejendom: 

28.05.2019 12:39:53 

ODKk 

ODKK 

Afgiftsfri rykning Anmelder erklærer, at denne tinglysning 
alene. effekfoereren tidljg�re tinglyst respekt på samme 
dc>kument, hvorfor nærværenefe tinglysning er af�iftsfii:

Resultat af tinglysning 

Side 2 a.f3 
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Adresse: 

Land$ejerlaV: 
Matrikelnummer: 

Status: 

Tinglysningsdato: 

Dokumenttype: 

Datn/Jøbenummer: 

Bemærkningeir: 

28.05:201912:39:53 

Præstbrovej 10 
4100 Ringsted 
Farendløs.e By, Fa rendløse 
0005ay 

Tinglyst 

10.05.2019 13:59:32 

Respekt 

08.05.2019-1010723301 

Sideordnet pant" sletning �f anmærkning. 

Side 3af 3 
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KØBERVEJLEDNING -  TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM                 

 

1. Salgsopstilling. 

Salgsopstillingen er auktionens vigtigste 
dokument. Den skal indeholde oplysning om 
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.  

Salgsvilkårene er justitsministeriets auktions-
vilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle 
fravigelser meddeles på auktionsmødet.  

Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har an-
modet om auktionen (rekvirenten) eller dennes 
advokat. 

Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra 
internettet, hvor der annonceres og informeres om 
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 

 

2. Købesummen 

Den samlede købesum består af budsummen med 
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det 
beløb, der skal betales ud over budsummen, og 
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkost-
ninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. 
Beløbet er anslået i salgsopstillingen. 

Derudover skal en køber betale en auktionsafgift 
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil 
kommer udgifter til tinglysning. 

 

3. Budgivningen 

Alle kan byde på en tvangsauktion. 

Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder 
for.  

Byder man for andre, skal man medbringe skrift-
lig original fuldmagt. 

Byder man for et selskab eller lignende, skal man 
medbringe en aktuel tegningsudskrift. 

Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via 
elektroniske medier. 

Fogedretten kan kræve, at man straks sandsyn-
liggør, at man kan opfylde sit bud. 

Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er 
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.  

 

4. Sikkerhed 

Højestbydende skal stille sikkerhed for 
auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Sikkerheden udgør: 

• dækkede restancer (salgsopstillingen 
kolonne 3) 

• ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves 
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og 

• størstebeløbet 

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. 
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse 
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.  

Sikkerheden kan kræves stillet straks, når 
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig 
på, at man kan få mulighed for at gå i banken, 
kontakte sin advokat eller lignende. 

På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, 
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at 
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikker-
hed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde 
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op 
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til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under 
auktionsmødet.  

Sikkerhed kan stilles ved: 

• kontanter

• bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

• advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

• ”Den lille sikkerhed” kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, 
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler 
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. 

Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan 
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden 
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet. 

Sikkerheden frigives først, når det er doku-
menteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 

5. Ny auktion

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode 
om ny auktion. 

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille 
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet 
udgør normalt op til 10.000 kr.   

Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå 
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en 
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af 
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekven-
sen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når 
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen 
for auktionsvilkårenes opfyldelse. 

Skal der holdes ny auktion, får køberen først 
rådighed over ejendommen, når den ny auktion 
har været afholdt. 

En køber skal forrente den dækkede gæld fra 
tidspunktet for første auktion. 

7. Auktionsskøde

Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et 
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel 
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af 
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samt-
lige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstill-
ingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til 
gode ud over auktionsbuddet -  det, der kaldes 
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må inde-
holde oplysninger om personnumre. 

Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt 
skøde er klar til underskrift og i den forbindelse 
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges 
frem. 

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man 
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, 
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde 
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes 
sammen med de andre dokumenter.  

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktions-
skødet og at anmode Tinglysningsretten om at 
slette helt eller delvist udækkede hæftelser.  

Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her 

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. 
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - 
tinglysningsafgiftsvejledningen. 
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Vejledning i brug af salgsopstilling 
Prioritetsopgørelsen 

1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato. 

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.

3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifte- 
afdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.

4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk: 

Afgifter m.v. til det offentlige, 
jfr. vilkårenes pkt. 6C: 

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

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

Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes 
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af  auktionssalg skal ske inden 4 uger 
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. 
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til 
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. 

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen 
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen æn-
dres i overensstemmelse med de nye oplysninger. 

Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden 
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på 
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende 
vilkår. 

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbuddet med tillæg af, 
hvad der skal udredes udover auktionsbuddet samt værdien af privatretlige 
byrder og  servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. 

Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri. 

Ved  indlevering  til  tinglysning  betales  en  registreringsafgift,  som  udgør  0,6%  + kr. 
1.750. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.

Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover 
auktionsbuddet i henhold til salgsopstillingen.
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Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår 
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982, 
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 
2003.

1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med

eventuelle bygninger og – hvis fogedretten ikke 
tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel,  derunder  maskiner  og  tek-
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen-
dommen, og  ved  landbrugsejendomme    
tillige ejendommens  besætning,  gødning,  af -
grøder m.v. 

Ejendommen m.v. sælges som den er ved 
auktionen  med  de  rettigheder og forplig-
telser, hvormed den tilhører den nuværende 
ejer. 

b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt 
på auktionstidspunktet. 

Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt 
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3, 
stk. 2 

2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger

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

Salgsopstillingen  udleveres på  fogedret-
tens kontor. 

3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i

hvilket omfang de bydende ud over auk-
tionsbuddet skal overtage eller opfylde servi- 
tutter, brugsrettigheder, aftægts-,  livrente- eller 
lignende forpligtelser. 

4. Auktionsbuddet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men foged-

retten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. 

Minimum for overbuddene fastsættes af 
fogedretten. 

Ejendommen sælges til den højstbydende, 
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med-
mindre det besluttes, at en ny auktion skal 
afholdes. 

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

5. Ejendommens overtagelse 
Køberen overtager straks  ejendommen.

Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, 
overtages ejendommen dog først,  når  sikker-
heden er stillet. 

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

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

6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbuddet

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

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

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

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

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

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

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

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

Overstiger auktionsbuddet,  hvad  der   
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder 
det overskydende beløb den hidtidige ejer af 
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig 
rente, der svarer til den fastsatte  reference-
sats med et tillæg på 7 pct. Som  reference-
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.  
den  1. januar og den 1. juli det pågældende 
år. 

B. 
Beløb,  der  skal betales ud over 
auktionsbuddet 

Under auktionen oplyses arten  og stør-
relsen af de omkostninger, som køberen skal 
betale ud over auktionsbuddet. Det samme 
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og 
andre pligter, som køberen skal betale eller 
overtage udover auktionsbuddet. 

På auktionen oplyses et størstebeløb for  
hvad, der skal  betales , og hvilke krav og  
pligter der kan overtages . 

Af krav, der typisk skal udredes eller  
overtages ud  over  auktionsbuddet, kan   
særligt nævnes: 

a.  Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omkostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.

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

c.  Ejendomsskatterestancer.
d.  Brandforsikringsbidrag.

e.  Gade-, vej- og fortovsbidrag.

f.  Brugspanthavers underskud efter afholdelse 
af nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og 
vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
Overskud afskrives i brugspanthave-rens 
fordring og derefter i den i øvrigt bedst 
berettigedes fordring.
g.  Nødvendige udgifter til ejendommens 
bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v., som 
er afholdt af auktionsrekvirenten, selv om 
ejendommen ikke har været taget til brugeligt 
pant.
h.  Krav, der i henhold til lejelovgivningen, 
brandsikringslovgivningen og bygnings -
lovgivningen er gældende mod enhver uden 
tinglysning.

Beløb, der skal betales ud over  auktions-
buddet, udredes inden 4 uger efter auktionens 
slutning til rette vedkommende. 

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

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

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

7. Køberens sikkerhedsstillelse 
Efter hammerslaget skal køberen straks

over for fogedretten stille sikkerhed for op-
fyldelse af auktionsvilkårene. 

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

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

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

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

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

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

Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der 
bort  fra  buddet,  og  hammerslaget  an 
-nulleres, hvorefter auktionen straks genop- 
tages. Fogedretten kan dog i stedet udsætte 
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
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8. Køberens misligholdelse 
Hvis køberen ikke opfylder auktions-

vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk-
tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at 
det solgte sættes til en ny og eneste auktion 
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,  
således at køberen skal tilsvare, hvad der  
måtte bydes mindre på en auktion, uden at 
have krav på, hvad der måtte bydes mere. 

I stedet for at  kræve  misligholdelsesauk-
tion kan enhver, der ikke har givet afkald på 
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen 
stillede sikkerhed af  fogedretten  realiseres  
og fordeles blandt de berettigede i den  
rækkefølge, de har krav på at blive  fyldest-
gjort. Bringer dette ikke køberens mislig-
holdelse til ophør, kan der herefter kræves 
afholdt misligholdelsesauktion. 

Begæres sikkerheden først realiseret efter 
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan  
sikkerheden alene benyttes til dækning af det 
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre 
på misligholdelsesauktionen. 

9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene 

er opfyldt, kan han kræve, at  fogeden ud-
steder auktionsskøde til ham. Køberen skal 
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter 
auktionen. 

Køberen betaler selv de omkostninger, der 
måtte være forbundet med udstedelse af  
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af  
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de 
rettigheder, der ikke opnåede dækning på  
auktionen. 

10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til 

ugunst for køberen, medmindre auktionen  
angår en forretnings-, industri -, landbrugs - 
eller udlejningsejendom. 

11. Særlige vilkår 
_______________________

(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af 
salgsopstillingen.) 
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 121 af 31. marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, 
bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni 2003 og bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2016, foretages følgende ændringer: 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 570, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:« 

2. I bilaget, pkt. 2, indsættes efter »køber«: », herunder ejendommens og eventuelt medfølgende løsøres momsmæssige 
behandling«. 

3. I bilaget, pkt. 4, indsættes efter 1. afsnit som nyt afsnit: 

»Er der tale om et momspligtigt salg, skal det endelige bud, som antages, tillægges moms.« 

4. Bilaget, pkt. 6 A, 7. afsnit, affattes således: 

»Overstiger auktionsbuddet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige 
ejer af ejendommen. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, tilfalder den del af auktionsbuddet, 
der overstiger, hvad der kræves til dækning af panthaverne med tillæg af friplejeboligleverandørens eget kapitalindskud, 
Landsbyggefonden. Køberen betaler et eventuelt overskydende beløb til Landsbyggefonden. Overskydende beløb forrentes 
med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle 
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.« 

5. Bilaget, pkt. 6 C, affattes således: 

»C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen 

a. Fogedrettens udgifter. 

b. Auktionsafgift. 

c. Moms af budsummen og størstebeløbet, hvis der er tale om et helt eller delvist momspligtigt salg. 

De under a, b og c nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.« 

6. Bilaget, pkt. 10, affattes således: 

»10. Auktionsvilkårenes fravigelighed 

Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, 
landbrugs- eller udlejningsejendom. Er ejendommen omfattet af § 83 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, kan vilkårene 
endvidere ikke fraviges til ugunst for Landsbyggefonden.« 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020 og finder anvendelse for tvangsauktioner, der afholdes den 1. april 2020 
eller senere. 

Justitsministeriet, den 26. marts 2020 

Nick Hækkerup 

/ Ketilbjørn Hertz 
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