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Journalnummer:

52-131135

Rettens AS nummer:

AS 4-1256/2019

Matrikel nr.:

42e, Holeby By, Holeby

Beliggende:

Vestervej 58, 4960 Holeby

Tilhørende:

Henrik Øwerst

Boende:

Offentliggøres ikke iht. fogedretten

Auktionstidspunkt:

Onsdag 24-04-2019 kl. 09:00

Auktionssted:

Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 99 68 44 00
E-mail: foged.nyk@domstol.dk

Hæftelse nr.:

1

Rekvirent:

Nykredit Realkredit A/S

v/advokat:

Stefan Schwærter

Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:

Beboelsesejendom

Ejendomsværdi pr. 01-10-2017:

340.000 kr.

Grundværdi:

125.900 kr.

Boligareal ifølge BBR:

119 m2

Grund:

517 m2 Heraf vej 0 m 2

Vurdering i h.t. Retsplejelovens §562:

Ingen

Momspligtig:

Nej

Forsikringsforhold:

Codan Forsikring

Police nr.:

5814865993

Ejendomsskatter og afgifter for 2019 andrager:

3.193,56 kr.

Ejendomsskatter kommentar:

Jfr. Ejendomsskattebilletten

Lejemål:

Nej

Byrder og servitutter:

Ja Se vedhæftede tingbogsattest

Byggeår:

1908

Antal værelser:

4
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Beskrivelse af ejendommen

Det samlede tinglyste areal er 517 m2, heraf vej 0 m2.
Rækkehus opført i år 1908 i mursten med tagdækning af metalplader. Det bebyggede areal udgør 86 m2 og det samlede boligareal udgør 119 m2.
Opvarmning sker iflg. BBR via fjernvarme. Ifølge ejer er taget på tilbygningen (køkken/bryggers) forholdsvis nyt.
Entre med trappe til 1. sal. Stort badeværelse med bruseniche, som iflg. ejer har været det oprindelige køkken. Køkken fra ca. 2010 med hvide
skabselementer og nyt klik gulv. Fyrrum som mangler færdiggørelse af istandsættelse. Stue tillige med nyt klik gulv.
Førstesalen består af repos samt 2 værelser.
Ved besigtigelsen var der følgende hårde hvidevarer: komfur (varmtluftfunktionen virker ikke ifl. ejer), opvaskemaskine, køle-/fryseskab,
vaskemaskine samt tørretumbler. Iflg. ejer tilhører vaskemaskine og tørretumbler ejers far.
Carport i træ opført i 2006 ifl. BBR.
Andre oplysninger:
Såfremt der ved tvangsauktionen måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme) må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne
skal betales et gebyr for genåbning.
Ejendommen er besigtiget den 25. marts 2019. Der tages forbehold for, at ovennævnte oplysninger er baseret på en usagkyndig besigtigelse samt
offentlige registre. Ydermere opfordres køber til, at besigtige ejendommen inden auktionen.
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Prioritetsopgørelse
Pant- og udlægshavere

Hæftelse nr. 1
Nykredit Realkredit A/S
CVR.nr. 12719280
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

1. Fordring - pr.
auktionsdagen

2. Restgæld der kan
overtages, incl.
renter

3. Restancer (incl.
evt. ejerskiftegebyr)

4. Hæftelser, der
kræves indfriet

452.041,41

411.921,44

40.119,97

0,00

452.041,41

411.921,44

40.119,97

0,00

78.472,70

0,00

0,00

78.472,70

530.514,11

411.921,44

40.119,97

78.472,70

154.318,51

0,00

0,00

154.318,51

684.832,62

411.921,44

40.119,97

232.791,21

Realkreditpantebrev lyst den 15.06.2007 for kr.
535.000. Obligationslån med kvartårlige
ydelser.
hkh@dreiststorgaard.dk
I alt ved budsum
Hæftelse nr. 2
Nordea Danmark
CVR.nr. 25992180
Filial af Nordea Bank Abp
Finland
Grønjordsvej 10
2300 København S
Ejerpantebrev lyst den 01.09.1981 for kr.
150.000.
mikael.pedersen@nordea.dk
I alt ved budsum
Hæftelse nr. 3 - sidste hæftelse
SANTANDER CONSUMER BANK
FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK
AS
NORGE v/Svea Inkasso A/S,
sophie.thorup@sveainksso.dk
Udlæg lyst den 25.09.2017 for kr. 117.928.
Rekvirenten har forespurgt til, hvorvidt der er
beregnet renter udover 1 års fristen.
sophie.thorup@sveainkasso.dk
A. Total i alt
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B. Størstebeløbet, der skal
betales/overtages udover auktionsbudet, jfr.
Vilkårenes pkt. 6B:

kr.

29.013,37

Heraf kontant at betale inden 4 uger:

kr.

29.013,37

Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):

kr.

0,00

Det under B anførte størstebeløb fremkommer således
a) Rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger (salærer, gebyrer
m.v.)

kr.

23.181,50

b) Rettighedshavernes mødesalærer m.v.

kr.

0,00

1. Ejendomsskatter

kr.

3.786,37

2. SKAT vedr. ejendomsskatterestancer

kr.

0,00

3. Kloakbidrag m.v.

kr.

0,00

5. Krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivning

kr.

0,00

6. Vejbidrag m.v.

kr.

0,00

7. Andre offentlige bidrag

kr.

1.050,00

8. Brandforsikringsbidrag

kr.

995,50

9. Andet, jfr. specifikation

kr.

0,00

c. Restancer vedrørende

Kommentar: Renovation - Refa

C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen

Ved et auktionsbud på kr. 340.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven §562)
Udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 69.133,34
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 25-03-2019 Stefan Schwærter
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I: Opgørelse af udlægs- og auktionsomkostninger
Beløb inkl. moms
Rekvirentsalær:

kr.

11.312,50

Incassosalær(er):

kr.

1.625,00

Mødesalær(er):

kr.

500,00

Mangfoldiggørelse af opstillinger, anslået:

kr.

150,00

Foged- og auktionsgebyr(er):

kr.

1.140,00

Annoncer anslået:

kr.

4.500,00

Ejendomsdatarapport:

kr.

154,00

Befordring:

kr.

3.300,00

Rykkergebyrer:

kr.

500,00

Total inkl. moms:

kr.

23.181,50

II: Sikkerhedsstillelsen ved budsum kr. 340.000,00

Størstebeløbet

kr.

29.013,37

Restancer

kr.

40.119,97

1/4 af hæftelser

kr.

0,00

1/4 af friværdi

kr.

0,00

Sikkerhedsstillelse jf. salgsopstilling:

kr.

69.133,34
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BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

f
Afsender
Lolland Kommune, Byggeri og Ejendomme
Jembanegade 7, 4930 Maribo

Kommune nr.:

Ejendoms nr.:

Udsknft dato:

360

1742

08-01-2019

Ejendommens beliggenhed:
Vestervej 58 (Vejkode: j941 ), 4960 Holeby

Denne
Fej mler manglei

iudsknfien

Oplysninger

bedes

meddell

til kommunen

BBR-Meddelelse

vla e-mailedressen

er rekvireret

ellei teleTonnr

via OIS.

54876767

om grunde

Adresse:

Vestervej

Ejerforhold:

Privatpersoner

58 (vejkode:

194114960

Holeby

eller interessentskab

Vand & afløb
Vandforsyning:

Privat, alment vandforsyningsanIaeg

Afløbsforhold:

Afløb til spildevandsforsyningens

renseanlæg

Matrikelnr.

Ejerlav

42e

HOLEBYBY,HOLEBY

Ejendom
Ejendoms nr.: 1742

Oplysninger

Ejeqforhold: IO

om tekniske

anlæg

Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger

om olietanke oplyses og registreresi

samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse

BBR. DerTor er de oplysninger,

mellem oIietankoplysningerne

på BBR-meddelelsen

som kommuneni

forvejen har væreti

besiddelse af, blevet

og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til

kommunen.

Anlægsnr.:
Adresse:

1
Vestervej

58 (vejkode:

1941), 4960 Holeby

Beliggende på matrikel 42e
Beliggenhed

(kvalitet):

Llsikker

Tank (Produkt på vaeskeform)

Drifistatus:

Størrelsesklasse:

Placering:

1

Ikke i driff
NedgraveUunderjordisk

Sløjfning: Tanken er afblaendet

Oplysninger

om bygninger

Bygningsnr.:
Adresse:

1

Vestervej

58 (vejkode:

1941), 4960 Holeby

Række-, kæde-, eller dobbelthus
Matrikelnr.:

(lodret

adskillelse

mellem

enhederne).

42e

(Bygningens

anvendelse:

Landsejerlavsnavn:

130)

HOLEBY BY, HOLEBY

BeIiggenhed(kvaIitet):Sikker

0pføre1sesår:1908

Antal etager u. kælder & tagetage: 1

Antal boliger med køkken: 1

Antal boliger uden køkken: 0
Materialer
Ydervæggens
Supplerende

materiale:

TagdækningsmateriaIe:
Kilde til bygningens

BBR

Mursten (tegl, kalksten, cementsten)

ydervægsmateriale:

Letbeton (letke bloksten, gasbeton)

Metalplader

materialer:

(bølgeblik,

Ejendommens
beliggenhed:

Vestervej
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aluminium,

o.lign.)

Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)

58 (Vejkode:

1941),4960

Holeby

Kommunenr.:
0360

Ejendomsnr.:
1742

Udskriftsdato
08-01-2019
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i /4
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Areal

m2

i grundplan

Bebygget

Areal

86

areal

i hele bygningen

m2

bygningsareal

86

Samlet

o

Heraf udvendig

Heraf indbygget

garage

o

Samlet

kælderareal

Heraf indbygget

carport

o

Heraf

kaelderareal

Heraf indbygget

udhus

o

Samlet

Heraf indbygget

udestue

o

Heraf

o

Samlet

Heraf affaldsrum

Overdækning

i terrænniveau

(ikke del af bebygget

efierisolering

o

< 1.25m

tagetageareal
udnyttet

tagetage

areal af lukkede

overdækninger

Samlet

Heraf beboelse

119
i keelder

Samlet

erhvervsareal

o

Samlet

adgangsareal

33

Areal,

33

eller erhverv

o

på

m2

boligareal

o

bygningen

areal)

Arealanvendelse

Antal

der hverken

etager

Samlet

o
o

i bygningen
benyttes

u. kælder

o

til bolig

o

& tagetage

areal af åbne overdækninger

på bygningen
Kilde til bygningsarealer:

Oplyst

og kontrolleret

af teknisk

forvaltning

Energioplysninger
Varmeinstallation:
Supplerende

Fjernvarme/blokvarme

varme:

Oplysninger

Bygningen

om

Adresse:

kæde-

el. varmluffanlæg)

varme

boIig-/erhvervsenheder

Vestervej

Række-,

(radiatorsysiemer

har ingen supplerende

58 (vejkode:

eller

1941),

dobbelthus

4960

(lodret

Holeby

adskillelse

mellem

enhederne).

Samlet areal:

119 m2

Erhverv:

0m2

Beboelse:

149m2

Andetareal:

0m2

Fællesareal:

0m2

Åbenoverdækning:

0m2

Luk.overdeekn./udestue:

0m2

Areal af åben altan/tagterrasse:

0 m2

Tinglyst

areal fra ESR:

Kilde til arealer:

Oplyst

(Anvendelseskode:

130)
Egentlig

beboelseslejighed

(boligenhed

med eget køkken)

0 m2
af teknisk

forvaltning

Antal veere1ser:4
Antal toiletter:

1

Antal bade: 1
Køkkenforhold:

Eget køkken

2

Bygningsnr.:
Adresse:

(med afløb og kogeinstallation)

Vestervej

Bygningens

58 (vejkode:

anvendelse:

Matrikelnr.:

Carpork

1941),

4960

(Bygningens

Holeby
anvendelse

920)

42e

Beliggenhed

Landsejerlavsnavn:

(kvalitet):

Sikker

Opførelsesår:

HOLEBY

BY, HOLEBY

2006

Materialer
Ydervæggens

materiale:

Tagdaekningsmateriale:
Kilde til bygningens

Traebeklædning
PVC

materialer:

Oplyst

af teknisk

forvaltning

Areal
Bebygget

areal:

29 m2

Kilde til bygningsarealer:
Beregningsprincip

BBR

Heraf indbygget
Oplyst

af teknisk

for areal af carport:

Carportareal

Ejendommens
beliggenhed:

Vestervej
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58 (Vejkode:

udhus:

3 m2

forvaltning

1941),4960

er målt efler tagflade

Holeby

Kommunenr.:

Ejendomsnr.:

Lldskriftsdato

0360

1742

08-01-2019

Side:
2/4
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Kortmateriale

f W[#

BBR

punkter

B#

Bygningsnummer

T#

Teknisk

NY

Nybyggeri

*

Bygning

1. Jordstykke

anlæg

Beliggenhed

nummer

på fremmed

dækker over udstrækningen
er nøjagtigt,

3. Bygningsomridset

er unøjagtigt,

er automatisk

0

Næsten sikker placering

@

Usikker

overblik over e'jendommen

26-03-2019 13:17:34

Jordstykkel
Bygningsomrids,

ngijagtigt2

Bygningsomrids,

ungijagtigt3

af GeoDanmark

genereret på baggrund af oplysninger

(se nedenfor).

af GeoDanmark

(se nedenfor).

på http://kort.bbr.dk.
om ejendommen

fra Bygnings- og Boligregisteret

(BBR), Matrikelkortet,

GeoDanmark,

(DAR) m.fl.

Ejendommens
beliggenhed:

Vestervej

-

placering

når dets placering ikke er verificeret

Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgaengelige data fra Datafordeler

BBR

i kortet

Ejendom

af det enkelte matrikelnummer.

når dets placering er verificeret

Du kan få et mere detaljeret geografisk
Kortmaterialet

Sikker placering

grund

2. Bygningsomridset

Danmarks Adresseregister

Linjer

(!)

58 (Vejkode:

1941 ),4960

Holeby

og Kortforsyning.

Kommunenr.:
0360

Ejendomsnr.:
1742

Udskriftsdato
08-01-2019

Side:
3/4
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BBR er det landsdækkende

Matrikelkorteter

register over Bygnings- og boligoplysninger.

en visning af Matrikelregistret,

hvad angår skellenes nøjagtige geografiske

Se mere på https://bbr.dk/ejere

så de enkelte matrikulaere arealer (matrikelnumre,

placering,

vejlitra mv.) kan identificeres.

og skellene falder ikke altid sammen med de synlige graenser i landskabet.

Matrikelkortet

er et vejedende

kort,

Se mere på

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

er et samarbtJde

af luftfotos og bygningsomrids.
være forsinkelser

i registreringen

mellem kommunerne
Veer opmærksom

og Styrelsen for Dataforsyning

og Effektivisering

om at kortlægge

på, at disse luftfotos optages om foråret, og ak bygningsomrids

af aendringer, afhængigt

af hvornår eendringen - fx en opførsel eller nedrivning

Danmark.

GeoDanmarks-data

opdateres på baggrund

består bl,a.

heraf. DerTor kan der

af bygning - er sket.. Se mere på

https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/
DAR er er Danmarks

BBR

autoritative

register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dk/dar.

Ejendommens
beliggenhed:

Vestervej

26-03-2019 13:17:34

58 (Vejkode:

1941),4960

Holeby

Kommunenr.:
0360

Ejendomsnr.:
1742

Udskriffsdato
08-01-2019

Side:
4/4
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Din

pligt

som

Det er dit ansvar

ejer

som ejer, at oplysningerne

om din ejendom

for, at byggeriet er lovligti henhold til anden
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

lovgivning.

i BBR er korrekte.

Kommunen

En registrering

i BBR kan ikke nØdvendigvis

tages

kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter

Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse
og kontrollerer
om alle bygninger
og anlæg
køber en e'jendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom
IndberetningspIigten
gælder også byggesager.

som udtryk

oplysninger

på ejendommen
er registreret
rigtigt.
på, om registreringerne
er korrekte.

til

Når du

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
opførelsesår
vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger
om opførelsesår
vedrørende
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 luflfotos.
I BBR er din ejendom registreret
på 4 niveauer:
Omkring

den pågældende

Grund
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende
og en ejendom af flere grunde. Dette vil offest være på landbrugsejendomme.
afløbsforhold.

stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden
På grunden registreres
f.eks. oplysninger

bestå af flere matrikler,
om vandforsyning
og

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

om den væsentligste

anvendelse

af bygningen,

bebygget

Enhed
En enhed i BBR er betegnelsen
for en bolig i et parcelhus,
en lejighed
eller f.eks. et erhvervslejemål.
Enfamiliehuse
har typisk en boligenhed,
etageboIigbebyggeIse
har ån boligenhed
for hver lejighed,
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige
indgang. Under enheder registreres
samt anvendelsen.
Tekniske

anlæg

Tekniske

anlæg kan være olietanke, vindmøller,
også ligge inde i en bygning.

Arealerne
Arealerne

En enhed ligger altid inde i en bygning.
og erhvervsbygninger
har ån eller flere
bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv

på
indgår

fiernvarmeregning

gylletanke,

solvarmeanlæg

m.m. Tekniske

anlæg

er som regel placeret

på grunden,

men kan

BBR-meddelelsen

i beregningen

m.m.

af ejendomsvurderingen,

Arealer

skal

altid

måles

Det bebyggede
areal svarer
udbredelse
set oppefra.

normalt til stueetagens

Det samlede

opgøres

bygningsareal

men kan også have betydning

til ydersiden

som arealet

areal.

af ydervæggen.
I bygninger

af samtlige

etager.

med forskudte

Areal

for f.eks. forsikring,

Læs mere om opmåling
etager

af eventuel

opmåles

kælder

realkredit-

og se vejedninger
det bebyggede

og tagetage

og boliglån,
på www.bbr.dk.
areal som bygningens

skal ikke regnes

med.

Tagetagens
samlede
areal
Ligesomi
bygningsreglementet

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

Udnyttet

opgøres

areal

Kælderarealet

i tagetagen
opgøres

samlet

som den del af tagetagens

areal, som faktisk

udnyttes

til beboelse

eller erhverv.

for hele kælderetagen.

Det samlede
boligareal
opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum
inklusiv areal i entrå, 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
institutionsformål

har forskellig anvendelser,
samt den del, der udgør

Sammenhængen
mellem
beboelse,
vil boligarealet
Har en bygning

skal de deles
andet areal.

til bolig, den del der anvendes

de forskellige
arealangivelser
betyder f.eks., at for et parcelhus
uden kælder,
svare til det samlede bygningsareal
plus eventuel udnyttet tagetage.

to eller flere lejigheder,

fordeles

Med hensyn til areal af ejerlejighed
skal du være
Det skyldes, at arealeme opgøres efier forskellige
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal.

Vejedning
Vers. 1.8

op i den del, der må bruges

adgangs-

specielt

og trappearealer

opmærksom
på,
principper.
Ejerlejighedens

ligeligt

at

mellem

de enkelte

til erhvervs-

hvor parcelhuset

eller

kun bruges

til

lejigheder.

BBR's boligareal
ofie vil være forskellig fra det tinglyste
areal.
samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse,

til BBR-meddelelse
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Oversigt

over

BBR-oplysninger

Anvendelse
Helårsbeboølse
Stuehus
til landbrugsejendom.
Fritliggende
enfamiliehus.
Række-,
kaade- eller dobbelthus.
BageboIigbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Produktions-

og lagerbygninger

forbindelse

med

landbrug,

Institutioner
og kultur
- Biograf, teater, ethvervsmæssig
udstilling,
bibliotek,
museum,
kirke
lign.
- Skole, undervisning
og forskning.
- Hospital,
sygehjem,
fØdeklinik,
offentlige
klinikker
m.v.
- [)aginstitutioner
m.v.
. Anden institution.

og

ovenfor

anvendelse

m.v.

bilet

er under
den registrerede
kan den fulde

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

til

Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang
til faelles kØkken.
Fast kogeinstallation
i vaerelse
gang.
Ingen fast kogeinstallation.

Vejedning
Vers.

eller

Aktie-, anpartseller andet
selskab.
Forening,
legat eller
selvejende
institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen
(anden
kommune).
Region.
Staten.

tage)

uden

ændringer

i

ved

Andet,

i afløbsforholdene

Kommunen

at konverkere

-

er hierarkisk

a4 det vigtigste

ejendommen
om ejendommen

inddelt,

kriterium

er tilsluttet

er om

et kloaknet

ligger

i det åbne

-

eller
land.

-

Ejendomme,
inddeles
og

samme

der er tilsluttet

efter

fra kØkken,

kloak

arealer),

(typisk

ledes

-

ned i

Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere
offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
EnkeltindvindingsanIaeg
(egen borlng).
BrØnd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner
< 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.

som regnvandet

(overTladevandet
Opvarmningsforhold

et kloaknet,

om spildevandet

bad og toilet)

for

Vandforsyning

i forholdene.

således

moderejendom

tJetlejigheder.

har dog

der er sket fysiske

Det nye kodesæt

mate;ale

benyttes

ret til på eget initiativ

koden,

tag (Grønne

nye afløbskoder
skal

ændringer

på en ejendom.
også

kodesæt

De nye koder

alle fysiske

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

og afløb

Antal badeværelseri
enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken
badeværelser
eller adgang
badevaerelser.

mange

BBR.

F)emvamie/blokvarme.
Centralvarme
fra eget anlæg etkammefyr.
Ovne (Kakkelovne,
kamin.
brændeovn
o. Iign.)
Varmepumpe.
Centralvamie
med to
fyrlngsenhe-der
(fast brændsel,
olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver
specifikation
på
enhedsniveau).

Toiletforhold

.

nyt

Der er indført

Privatperson(er)
eller
interessentskab.
Alment boligselskab.

fra tage

eller

og befæstede

om de behandles

hver for

Varmeinstallation

liste ses her.
hffp://bbr.dk/hvordanfaatjeqbbr
Køkken,

levende

Ejeforhold
-

asbest
Afløbskoder

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

sig.

til garagefomiål,

ikke på listen,

Glas
Grønt
Ingen
Andet

Asbestholdigt
materiale
- Asbestholdigt
ydervsegsmateriale.
. Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
- Asbestholdigt
ydervægstagdækningsmateriaIe.

opbevaring
m.v.
- GaragetiletelIertokøretøjer.
- Carport.
.
udhus.
Listøn

-

Fibercement,
asbestfrl.
Bindingsvætk
(med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklaadning.
Betonelementer
(Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materlale.

Fibercement,
herunder
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
StrMag.
Fibercement
(asbestfrl).
PVC.

Boligtype

Afløb til offentligt
spildevandsanlæg.
Afløb til faalles privat
spildevandsanlæg.
AflØb til samletank.
AflØb til samletank
for toiletvand
og
mekanisk
rensning
af øvngt
spildevand.
Mekanisk
rensning
med
nedsivningsanlæg
(med tilladelse).
Mekanisk
rensning
med
nedsivningsanlaag
(uden tilladelse).
Mekanisk
rensning
med privat
udledning
dir. til vandløb.
Mekanisk
og biologisk
rensning.
udledning
direkte uden rensning
til
vandløb,
søer eller havet.
Andet.

el.

TagdækningsmateriaIe
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap
(med taghældning).

- Feriekoloni, vandretJem m.v. bortset

aendring.Optræder

.
-

.
-

Fritidsformål
. Sommerhus.

bygninger

Ydervaeggenes
materialer
.
Mursten
(tegl, kalksten,
cementsten).
- Letbeton
(lette bloksten,
gasbeton).
- Fibercement,
asbest (eternit
lign).

-

Handel,
kontor,
transport
og service
- Transportog garageanlæg,
stationer,
luffhavne
m.v.
i
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig
administration.
v Hotel, restauram,
vaskeri, frisØr og
anden service virksomhed.
- Anden bygning til transpork,
handel
m.v.

Mindre

Andet

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

i

offøntlige
værker
og lign.
- Landbrug,
skovbrug,
gartneri,
råstofudvinding
m.v.
- Industri, fabrik, håndveerk
m.v.
- EI-, gas-, vand- eller varmevaerker,
foibreendingsanstalter
m.v.
. Anden bygning til landbrug,
industri
m.v.

-

AfløbsforMld

.

industri,

fra sommerhus.
Idrætshal,
klubhus,
svømmehal
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.

Materialer

på

Ejendomme,
inddeles

der ligger

efler

behandles.

hvilke

renseanlaeg

Phosphat

overholder.

En fuldstændig

idet 0

stof,

osv.

at alle bygninger

oversigt

P for

OP betyder

har ens afløbsforhold.

kan forholdene
registreres
den enkelte bygning.

afløbskoder
kan findes

SOP,

omfatter

stof og Phosphat,

Det er ikke altid,
e'jendom

Renseklassen

for organisk
både

for at

det lokale

og S for Sulphat.

så, at rensningen
organisk

mulighed

renseklasser

O, OP, SO eller

er en forkortelse

land.

spildevandet

Der er i BBR

registrere,
kan være

i det åbne

den måde

på en
I så fald

individuelt

på

over

i BBR og en vejedning
på www.bbr.dk.

hertil

mm.)

Supplenende
varme
- Ikke oplyst
. Vamiepumpeanlæg.
. Ovne til fast breendsel
(brændeovn
o.lign.)
Ovne til flydende
brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen
har ingen supplerende
Vame.

til BBR-meddelelse
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Ejendomsvurdering
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Ejendomsvurdering

Detaljerede

vurderingsopIysninger

for 2017

Adresse:

VESTERVEJ

58 (4960)

Vurderingsår:

2017

Kommune:

LOLLAND

Vurderingskreds:

HOLEBY

Benyttelse:

Beboelse

Matrikel:

42 E , HOLEBY

Ejendomsværdi:

340.000

, 4960

HOLEBY

Ejendomsnr.:

Lejligheds
BY

1742

1

antal:

Grundareal:

517

Grundværdi:

125.900

Vis "Grundværdispecifikationer"
Vis Værdier

til brug for ejendomsværdiskatteloft

Vis tidligere

vurdering

Grundværdispecifikationer:
Nr.

Prisbetegnelse

O1

Kvmpris

02

Bygretpris

03

Nedslag

Areal/Enhed

Enhedsbeløb

standard
2%%

100

517

standard

redukt!on

til brug

Ejendomsværdi

51.700

kr.

80.000

kr.

80.000

kr.

o

5.800

kr.

-5.800

kr.

125.900

kr.

320.000

kr.

315.000

kr.

for ejendomsværdiskatteIoft:

2001 :

Ejendomsværdiskatteloftet

Vis tidligere

kr.

I

I alt:

Værdier

Total

300.000
beregnet

på grundlag

kr.

Ejendomsværdi

af 2001

+ 5%:

2002:

vurdering

15/73
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http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Vis.do?&KMNR=360&side...

08-01-2019

Kommune
Bibliotek

TELEFONNR
. :
BORGERSERVICE

og

Jernbanegade

7

E-MAIL:

Udsktevet

Ejendommens

beliggenhed:

Vurdetet

58

67

67

67

BORGERSERVICE@LOLLAND.DK

den:

Moms-nr.:

08/01-2019

Vestervej

54

29188572

areal:

(4%0)

Vutderlngså+.

517

2017

(01/10-2017)

Maltikelbetegnelse:
HOLEBY

BY,

HOLEBY

42e
Gtundvardi

Ejendomsvætdi

340.000
i g+undvardi

Fradrag

Del al gnindvardi

Stuehusgrundvætdi

Grundskattelofiværdi

125.900

Torforbednnget

der beskattes

108.100

Ftitagelsefor giundskyld til kommunen

i anden

Dsekningsafgiftspligtigforskelsværdi

kommune

Fntagel dakningsafgiffspligtig forskelsværdi

Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2019
Specifikation

KOMMUNE

promille

Grundskyld

33

Lån

til

betaling

af

Rottebekæmpelse

Bemærk:

kan

vaire

0/OO

af de enkelte

medregnes

afgifi

02

Indbetalingskort
tilmeldt PBS.
Hvis

det forfaldne

Ved

for sen

Renter

beløb

-

derfor

først

ikke

særskilt

er betalt

fra forfaldsdato.

renter

senest
og evt.

Oplysninger

03

-393

77

30

indbetalingskort

3193,56

Ratebeløb

/ 01-2 019
05/07-2019

påløber

ingen

IALT

1596,78

O,OO
Moms beløb

Faktuiadato

01/01-2019
01/07-2019

1596,78

07

udsendes

indbetaling

beregnes

26-03-2019 13:17:34

beregningen

Sidsterettidigeindb.dag

01 / O1- 2019
01/07-2019

O1

moms

grundskyld

på faktureringstidspunktet.

Foffaldsdato

Rate

Heraf

25%:

rater kan for momsregistrerede

som indgående

3577

10

yderligere

ved
rm.d

01/01-31/12

ejd.værdi

indefrosset

er beregnet

108100

grundskyld

af

OI af O1

grundlag

:

i

betalingsservice

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS,

af

090

stigning

O,0303

Der

Tilmeldt
Afgiften

Side
Emløb

O, OO
O, OO

inden sidste rettidige indbetalingsdato,
såfremt du ikke er
IBAN NR: DK 920 682 000166 0713. Swifi: JYBADKKK
sidste

rettidige

indbetalingsdag,

søges

det

inddrevet

ved

udlæg.

gebyr.
om

renter

og restgæld

for lån vil blive

videregivet

til SKAT.
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Tingbogsattest
Udskrevet:

25.03.201911

:39:42

Ejendorn:
Adresse:

Vestervej
4960

58

Holeby

BFE-nummer:

3096519

Dato:

11.11.1111

Landsejerlav:

Holeby

Matrikelnummer:

0042e

Areal:

517

Heraf

vej:

By, Holeby

m2

0 m2

Adkomster
Dokument:
Dokumenttype:

Skøde

Dato/løbenummer:

26.02.1990-1601-31

Adkomsthavere:
Navn:

Henrik

Øwerst

Cpr-nr.:
Ejerandel:

1 /1

Købesurn:
Kontant

købssum:

325.000

DKK

i alt:

325.000

DKK

Købesum

Dato

for

overtagelse:
26.02.1990

Hæftelser
Dokument:
Dato/løbenummer:

15.06.2007-6700-31

Prioritet:

5

Dokumenttype:

Realkreditpantebrev

Hovedstol:

535.000

25.03 2019 I1 39 42
26-03-2019 13:17:34

DKK

Side 1 af 6
17/73

5

Rente:

Kreditorer:
Navn:

Nykredit

Cvr-nr.:

12719280

Realkredit

A/S

Dokument:
O1 .og. 1981-10370-31

Dato/løbenummer:
Prioritet:

6

Dokumenttype:

Ejerpantebrev

Hovedstol:

150.000

Rente:

var

Senest

-HOOO1

DKK

påtegnet:
16.12.201311

Dato:

:33:00

Kreditorer:
Henrik

Navn:

Øwerst

Cpr-nr.:

Meddelelseshavere:
Navn:

Nordea

Cvr-nr. :

25992180

Danmark,

Filial af Nordea

Bank Abp,

Finland

Danmark,

Filial af Nordea

Bank Abp,

Finland

Bank Abp,

Finland

Fuldmagtsbestemmelser:
Fuldmagtshaver:
Nordea

Navn:

Strandgade
1401

3

København

K

25992180

Cvr-nr.:

Tillægstekst:
Tillægstekst
Opr lyst for kr 100.OOO

Uriderpant:
Dato/løbenummer:

0 'I.09.2009-0003398310

Prioritet:

1

Underpantsbeløb:

150 000 DKK

Underpanthavere:

Nordea

Danmark,

Filial af Nordea

25992180

25.03

2019

26-03-2019 13:17:34

I1 39 42
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Dokument:
Dato/løbenummer:

25.09.2017-1009188452

Prioritet:

7

Dokumenttype:

Udlæg

Hovedstol:

117 928 DKK

Rentesats:

O%

Kreditorer:
Navn:

SANT ANDER
CONSUMER

Cvr-nr. :

30733053

CONSUMER
BANK,
BANK AS, NORGE

FILIAL

AF SANT ANDER

Debitorer:
Henrik

Navn:

Øwerst

Cpr-nr.:

Anrnærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

19061023-912025-31
Servitut

Dato/løbenummer:

19061023-912026-31

Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:

1983020'1-1320-31

Servitut:

Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

19840507-5336-31

Dato/løbenummer:

15.06.2007-6700-31

Prioritet:

5

Servitut

Dokumenttype:

Realkreditpantebrev

Hovedstol:

535.000

DKK

Kreditor:

Nykredit

Realkredit

Dato/løbenummer:

OI .og. 1981-10370-31

Prioritet:

6

Dokumenttype:

Ejerpantebrev

Hovedstol:

150.000

Kreditor:

Henrik

A/S
-HOOO1

DKK
Øwerst

Servitutter
Dokument:
23.10.1906-912025-31

Dato/løbenummer:
Prioritet:

1

Dokumenttype:

Servitut

25.03

2019

26-03-2019 13:17:34

11.39

42

Side
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Ejendomsforhold:
Hegn

Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om hegn,

hegnsmur

mv

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:

23.10.1906-912026-31
2

Dokumenttype:

Servitut

Bebyggelse:
Brandmur

Andet:
Andet

TilJægstekst:
Tillægstekst
Dok om fælles

brandmur/gavl

mv

Dokurnent:
Dato/løbenummer:
Prioritet:

O1 02.1983-1320-31

Dokumenttype:

Servitut

Også

tinglyst

3

på:

Antal:

189

Akt nr:

31

C-R

619

Bebyggelse:
25.03

2019

11 39 42

26-03-2019 13:17:34
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Byggelinie

Andet:
Andet

TiJlægstekst:
Tillægstekst
Dok om byggelinier

mv

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:

07.05.1984-5336-31
4

Dokumenttype:

Servitut

Også

tinglyst

på:

Antal:

2931

Akt nr:

31

C-R

668

Arealanvendelse:
Højdebegrænsning

Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om luftfartshindringer

mv

Forprioritet

Øvrige

oplysninger

Ejendomsvurdecing:
Ejendomsværdi:

340.000

DKK

Grundværdi:

125 900

DKK

Vurderingsdato:

01.10.2018

Kommunekode:
Ejendomsnummer

25 03 20-19 1l
26-03-2019 13:17:34

39 42

0360
(BBR-nr.):

001742
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Indskannet

akt:

Akt nr:

25 03.20-19

31

Il .39 42

26-03-2019 13:17:34

B-R

240

Side
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SOTE-BXB7-L65Q

Nykredit

Dreist
Adv.

Advokatfirma
Svend-Åge

Bag Haverne
4600

Dreist

Hansen

32-50

Køge

Auktionsopgprelse

Hermed

pr.

fremsendes

Nykredits

24.

april

28. januar

Henrik Øwerst
022315323

Ejendomsnr.

0210443

Beliggenhed

Vestervej

2019

58

4960

Holeby

Matr.nr.

0042

e

Ejerlav

Holeby

By, Holeby

2019

auktionsopgBrelse

tilgodehavende

Dato
Kunde
Kundenr

for

lån i ovenstående

ejendom.

er følgende:

Lånenummer

Hovedstol

i kr.

Restgæld

i kr.

Obligationsrestgæld i kr.

Skyldige

belBb i kr.

021044307

535.000,00

410.481,93

40.619,97

r alt

535.000,00

410.481,93

40.619

Specifikation

lånet

af

Når salgsopstilling

Hvis

bliver

Der er inkassosag

Adv.

efterfølgende

skal

tilbagekaldt,

påbegyndt

kopi

skal

side.

fremsendes

dette

til Nykredit.

meddeles

til Nykredit.

hos:

Advokatfirma
Svend-Åge

Bag Haverne
4600

på

er udarbejdet,

auktionen

Dreist

findes

97

Dreist

Hansen

32-50

Køge

Der beregnes yderligere morarenter på pt.
forfaldsdagen,

hvis

måned,

indeværende
den 11.

iindeværende

Der henvises
Med venlig

det

iøvrigt

betales

og sidste
måned

til "Tillæg

efter

24.

rettidige
regnet

18/0000

april

'/o

2019.

indbetalingsdato
fra forfaldsdagen

til salgsopstilling",

p.a. af det

Hvis

som

forfaldne

der er en ydelse,
overskrides,
til betaling

er vedlagt

beløb
som

regnet

forfalder

sa beregnes
finder

denne

fra
til betaling

der

morarente

i
fra

sted.

auktionsopgørelse.

hilsen

Nykredit

Nykredit

Realkredit

Kalvebod

Brygge

1780
Tlf.
Nykredik
Realkredit
A/S
Cvr. nr. 12 71 92 80

26-03-2019 13:17:34

København

A/S
1-3
V

70109000

www.nykredit.dk
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S0TE-BXB7-L65Q

Nykredit

AuktØonsopggrelse

pr.

Specifikation

af

Restgæld
Rente

pr.

(incl.

1.

24.

april

skyldige

april

bidrag

2019

belQb

pr.

på

24.

2019.......................
og

juni

april

021044307

2019

....................................................

ErhvervsKroner)

fra

TerminsydeIse........................................
11.

lånenr.

1.

april

2019

- 23.

april

kr.
2019............

....................................................

Heraf

pr.

Heraf

pr. 11.

september

2018.....................
2018...........

9.210,19

Heraf

pr. 11.

december

2018............

9.205,55

Heraf

pr. 11.

marts

2019..................

gebyr

Heraf

Rykker

af 28.

Heraf

Misligh.

gebyr

Heraf

Rykker

af 28.

december

Heraf

Rykker

af 29.

marts

pr.

april

Morarente

24.

af 17.

august

september
af 16.

kr.

2018....................

2018........................

november

500,00

100,OO
100,OO

2018...............

100,OO

2018.........................

100,OO

2019...............................

100,OO

2019.........................................

kr.

I alt

Efter

36.831,37

9.200,86
....................................................

Misligh.

1.439,51

kr.
9.214,77

Gebyrer................................................
Heraf

410.481,93

kr.

3.288,60

kr.

auktØonen

skal

fØlgende

452.541,41

betales:

TerminsydeIse...................,,
Morarenter

pr.

Gebyrer

24.

36.831,37
april

2019

3.288,60

............................

500,00

I alt

kr.

Specifikation
Låntype:

af

40.619,97

lånet

Obligationslån

Hovedstol......................
Restgæld

Lånet

pr.

1.

535.000,00
april

er udbetalt

Specifikation

2019

den

af

31.

410.481,93

maj

2007

og udløber

den

30.

juni

2037.

obligationer

Forening

Serie

Afdeling

Procent

Årgang

Fondskode

Nykredit

03

D

5,00

2038

0976326

Specifikation
Ydelsen

af

betales

Ydelse

for

Ydelse

(excl.

Heraf

I alt

perioden
bidrag)

rente

- afdrag
Bidrag

terminsydelsen

kvartalsvist

1,2500

1.

april
1,6134

og forfalder
2019

til

11.

30.

'!/o af restgæld

'/o af restgæld

11.

juni,

11.

september

........

og 11.

december.

2019:

'/o af hovedstol

........----

O,1375

juni

marts,

kr.

8.631,69

5.131,02
3.500,67

....................

kr.
kr.

564,41
9.196,10

2/4
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SOTE-BXB7-L65Q

Nykredit

TØllæg

til

salgsopstillingen

lån

Nykredits

forfalder

gældsovertagelse

ved

opfordres

auktionskBber

Hvis

kan ikke

umiddelbart

påregne

om

henvendelse

til Nykredit

inden

tvangsauktionen

med

henblik

på

Iån-/gæIdsovertageIse.

er et selskab

Er auktionskBber

Indfrielse

i Nykredit

En auktionskØber

til at rette

opnå forhåndstilsagn

Hvis

ejerskifte.

lån

af lånene.

Auktionskøber
at

vedrprende

et selskab,

vil der være

krav

om supplerende

personlig

hæftelse.

af lånene

Nykredit

ikke

bevilger

gældsovertagelse,

vil lånene

blive

krævet

indfriet

efter

tvangsauktionen.

Indfrielse

skal

de enkelte

ske i overensstemmelse

låntyper.

på baggrund
en særlig

Frem

med

For kontantlån,

de vilkår

tilpasningslån

af obIigationsrestgæIden.

og opsigeIsesbestemmeIser,

og indekslån

Der kan være

særlige

skal

der gælder

eventuel

indfrielsesvilkår

indfrielse
for

for

foretages

lånene,

herunder

indfrielseskurs.

til indfrielsen

skal

auktionskøber

betale

ydelse

på lånene

i overensstemmelse

skal

auktionskøber

med

lånenes

vilkår.

BetalØng

af eventuelle

morarenter

Uanset

tvangsauktionsviIkårenes

påløbe

ved

Ret

ændring

til

Nykredit

at restancer

punkt

mv.

betales

6 A.a.

senere

end

datoen

betale

for første

morarenter,

der

måtte

auktion.

af bidragssatser

forbeholder

sig ret til at foretage

ændring

af bidragssatser

på de lån,

som

overtages

af en

auktionskøber.

Udstedelse
Nykredit

af auktionsskøde
forbeholder

auktionsskBde,

sig ret til ikke

fBr restancer

at ville

er betalt,

udstede

samtykkeerklæring

og Nykredits

lån enten

til udstedelse

er indfriet,

eller

af

gældsovertagelse

er

bevilget.

Lån

i fremmed

Ved

lån i fremmed

af lan i fremmed
forpligtelse

valuta
valuta
valuta

til indfrielse

omregnes
til danske
eller

Bekæmpelse

af HvØdvask

Auktionskøber

skal

overfor

i henhold

Nykredits
kroner

afvikling

fordring

er kun

i den

til danske

vejledende.

fremmede

kroner

til dagskurs.

En auktionskøber

Omregningen

overtager

valuta.

og terrofinansiering
til Lovgivning

omkring

Hvidvask

og Terrorfinansiering

legitimere

sig

Nykredit.

3/4
26-03-2019 13:17:34

25/73

SOTE-BXB7-L65Q

Nykredit

Privatpersoner
Selskaber
måneder

skal udlevere

skal udlevere
gammel,

tegningsberettigede
Legitimation
Udstedelse
og godkendt

farvekopi

af sundhedskort

og billedlegitimation.

tegningsudskrift

fra Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen

kopi af selskabets

ejerbog

samt

legitimation

for selskabets

som er mindre
reelle

ejere

end 3
og

personer.

skal være

tydelig

af samtykkeerklæring
af Nykredit

og let læselig.
er blandt

eller dennes

andet

betinget

af, at gyldig

legitimation

er udleveret

til

repræsentant.

4/4
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Helle

Hald

Fra:

Pedersen,

Sendt:

25. marts

Til:

Helle

Emne:

RE: Tvang

Mikael

Graugaard

<mikael.pedersen@nordea.dk>

2019 12:52

Hald
over Vestervej

58 - 131135

- 4202917491

Hej Helle

Nordea

Banks tilgodehavende

Hele restgælden

kræves

er kr. 78.472,70

hvoraf

kr. 674,07

er ikke tilskrevne

renter.

indfriet.

Venlig hilsen
Mikael

Graugaard

Pedersen

Nordea l Team DC Personal Banking 1
Besøg mig: Helgeshøj Allå 33, 2630 Taastrup
Skriv til mig: Helgeshøj Allå 33, PO Box 850, 0900 København
Tlf: +45 5547 4094

C

E-mail: mikael.pedersen(a2nordea.dk
Web: nordea.dk
Noitlea Danmark filial afNordea Bank /lbp Firilaricl FO-m 2Fi!»8:1D4Fi F'aterit- ocli iegisteibtyrelsen

CVR-nr 25992180

Denne e-mail kan nqdeliolde Tortiolige

vi dig i.u'icleirette

og uridladei

al dele

From:

Helle

Sent:

Monday,

ellei- kopiere

liai

mod'tcigel

denna

e-mail

bei:lt:i

afsencle+en,

sleitty

e-meiilen

den

Hald <hkh@dreiststorgaard.dk>
March

25, 2019 11:54

AM

Melanie <meIanie.schIaikjar@nordea.dk>;

To: Schlaikjær,
<mikael.pedersen@
Subject:

I-lVIS CILIfejagligt

oplysimigei

Køl+eiibavn

Pedersen,

Mikael

Graugaard

nordea.dk>

VS: Tvang

over Vestervej

58 - 131135

- 4202917491

Hej

Jeg har ikke fået nogen

besvarelse/opgørelse

Kan I sende

det i dag, da jeg

Med venlig

hilsen

Helle

Hald

Juridisk

Kjær

skal sende

til jer.

salgsopstillingen

i morgen.

sagsbehandler

DREIST

:)IORGAARD

DreistStorgaard
Bag Haverne

Advokater
32 - 4600

Tlf: 5663 4466

Direkte:

A/S

Køge
5664

CVR: 32300456
dreiststorgaard.dk

3335

E-mail:

hkh@dreiststorgaard.dk

[Side

26-03-2019 13:17:34
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Helle

Hald

Fra:

Sophie

Sendt:

18. marts

Til:

Helle

Emne:

SV: Sagsnr:

Hej

Thorup

<sophie.thorup@sveainkasso.dk>

2019 09:55

Hald
131135

- Ejd. Nr. 210443

- Vestervej

58, 4960

Holeby

Helle,

Det skyldige
Sagsnr.

beløb

på det tinglyste

udlæg

opgBres

således:

2298267:

Hovedstol:

DKK

Tilkendte

omkostninger:

Renter

11,800

Totalt

pr. auktionsdagen:

Med venlig
Sophie

DKK

% p.a.:

hilsen/Best

DKK

90.245,32
7.230,00
56.843,19

DKK 154.318,51

regards

Thorup

Collection
Telefon

advisor
+45 70 27 25 00

sophie.thorup@sveainkasso.dk
Svea

Inkasso

Torvestrædet
3450

A/S
3

Allerød

www.sveainkasso.dk

Diskuter økonomiog finansspørgsmal
med os på Linkedln

Link4
This marl rs strictly confidential and only intended for [he recrprent/recrpients it has been sent to. The maN and attached
documents, whrch also rs confidentral, can contarn sensrtive information. The informakron rs only meant for the recrprent.
/f you wrongly has received this mail, please delete the maH from your system, and please cordacf us by phone
+45 70 20 33 00 Any copying, distrrbutron or use of khrs maN without consent from Svea is stridly prohrbrted.
We take care of the rnformation we receive from you when processrng your inquiry.
You can read more about our privacy polrcy on our website h[tps /hiww svea corn/DKjda/om-svea/priva[IivspoIdik/

Fra: Helle Hald [maiIto:hkh@dreiststorgaard.dk]
Sendt:
8. marts 2019 13:18
Til:

port sveainkasso

Emne:

Jeg

SV: Sagsnr:

vedhæftei-

Bemærk

Med

der alene

venlig

Helle
Juridisk

ny

Kjær

131135

- Ejd. Nr. 210443

- Vestervej

58, 4960

Holeby

panthaverforespørgsel.

er lyst udlæg

for kr. 117.928,00,

så det er alene

det

udlæg

jeg

skal have

opgørelse

på.

hilsen

Hald

sagsbehandler

[Side

26-03-2019 13:17:34
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EjENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag dannet 8/3 20'19

Bilag vedr. fortrinsberettiget
til kommunen

gæld

Vestervej
Ejendommens

58, 4960

forfalden

for ejendommen
Holeby

adresse:.

Vestervel 58, 4%O Holeby

Matr.nr..

. 42e Holeby By, Holeby

Grundareal

5 l 7 ma

Ejendomsnummer:.

.001742

Kommune:.

Lolland Kommune

Ejerforhold:
Enliedens

Privatpersoner
samlede

Anvendelse:

areal:.

eller interessentskab
11'-ma

(UDFASES) Række-, kæde- elltt dobbelthus

(lod+et adskillelse mellem enhederne)

Antal værelser:
Antal bygninger:

Detaljeret
Matr.nr.

ERHVERVSSTYRElSEN

26-03-2019 13:17:34

information

42e Holeby

om omfattede

matrikelnumre

By, Holeby

Rapport-lD:81720064-5851-4a1e-93t1-8530ea3eOb1l

29/73

Q
EjENDOMS
DATA
RAPPORT

Forfalden
Her fremtJr

evt. forfalden

elendommen,

Vestervej 58
4960 Holeby
Bilag dannet 8/3 201 9

gæld til kommunen
og derfor

fortrinsberettiget
overtages

NB: Hvis vurderingsejendommen
ejendomsdatarapporter
Ved JA til forfalden

for ejendommen

gæld til kommunen,

dvs. gæld der hæfter

på

af evt. køber.
har arealer

i flere kommuner,

for opkrævningse1endommene

skal det også bestilles

i de andre kommuner.

gaeld

Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på elendommen,
ptibegyndt

at inddnve

gælden.

forbindelse

med inddrivelsesforretningen.

Ejendomsdatarapporten,

I den forbindelse

kan der pålobe

Stonelsen

kan kommunen have

yderligere

omkostninger

af disse omkostninger

men kan fås ved henvendelse

i

er ikke indeholdt

i

til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages

forbehold

tilskrives

for yderligere

i kommunens

Tortrinsberettigede

debitorsystem

restancer

fiem til auktionsdagen

samt omkostninger,
(fx ejendomsskat,

der

rykkergebyrer

mv.)
Ved tvangsauktion

i næste

kalenderår

bor rapporten

fornys

indeholder geeldsposter fra den nye e1endomsskattebillet,
Vedr. belob

sendt til inddrivelse

forbehold
for evt. inddrivelsesomkostninger,
fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse.

I starten

der hæFter på elendommen.

Oplysning

og 2 halvår

af 1. og 2. halvår kah det fremgå

på ejendommen,
Problcmet

ikke

kontaktes.

hos SKAT

Der tages

EJENDOMSSKAT1

efter nytår. Hvis fornyelsen
bor kommunen

selvom

opstår,

den rettidige

hvis forfaldsdatoen

Baggi und

Der oplyses
endvidere

af ejendomsdatarapporten,

indb.dag

ligger FØR sidste

alene om den gæld,
kun om gæld,

privat virksomhed,

rettidige

at der forfalden
o.lign.
indb.dag.

på ejendommen.

der ikke herom.

gæld

IKKE er overskredet.

hvor det er koinmunen,

der htefter

oplyses

eller bui de væi-e tinglyst

Lovgrundlag

for ejendomsskat

der er kreditor.

Er kreditor

Der oplyses

Der oplyses

fx grundtjerforening,

heller ikke om forhold,

en

der er

på elendommen.

Diverse sektorlovgivning. der lilemler kommunemes mulighed for at tillægge fordringer
fortrinsret.

Datakilde

Kommunalt

Oplysrunger
2019

veck. Forfalden

gælJ

okonomisystem

til kommunen

lor eleridoinmen

ei indlientet

(l. 8. maits

Er CIOIfoi +alden gæld pa elendommcn"'
Forfalden

gæld

. 3 785

er opglort

Den ved

rapportbestillingen

pr
oplyste

der er overført

Gaeldsposter
vedrørende

Kravi

alt vedrørende

Beløb

.

tvangsaciktionsdato.

til ESR og derfor

vedrørende:

Gæld

.

opgørelsen..

. Nt5

. Ejendomsskat
denne

gældstype..

l 6'-4,02

kr

102.3gkt
Oi-07-2018
sendF til inddrivelse

hos SKAT.

Belob.

Nel

l591.63kt

Forfaldsdato..
Er belobet

ikke er medtageti

24-04-2019

Ejendomsskat

Forfaldsdato
Er beløbet

37 lt

24-04-21]19

Gælden

Er der renter,

la

i alt .

oi-oi-zoig
sendt

til inddrivelse

hos SKAT

Nel

Side 2 al 7
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Q
EjENDOMS
DATA
RAPPORT

Gældsposter

Gaeld vedrorende.......
Kravi

....

alt vedrørende

Vestervej 58
4960 Holeby

Beløb.,,

Bilag dannet

Forfaldsdato....

8/3 2019

,,,,,

Er belobet

Beløb.

Ejendomsskat

vedrørende:
.....

,,

ForTaldsdato..

....

...

, .
....

.,,,,

,,,,,

,,

,, ,

Er belobet

.....

.........

... . ....

,,,

,,,

Er belobe(

..

....

...

sendl

Er belobet

. ....

.

Ne'l

...

Nel

...

,,

... Gebyt
1 243.02

kt

... 243,02

kr

19-01-2018

.

,,,,

.. . .

Nel

... 250,00

kt

02-02-2018

lios SKAT

.

,

,

, ,

..

Ne'l

til inddrivelse

, ,

'iii

.

kr

30-08-2018

, ,

hos SKAT.

..
.

.

.

..

Nel

2SO.00kt

08-0 2-2019

sendt til inddrivelse

hos SKAT

.

Belob

Ne'l

250,00

Forfaldsdato.
Er belobet

.

.

..

,,

...

alt vedrorende

.

,,

Forfaldsdato.....
Er beløbet

....

. ..

vedrørende:

(xeld

vedrorende

.....

Kravi

alt vedrørende

.......

. ..

Nel

Retsafgift
. ..

.

.

, , "iii
...

I,t

22-02-2019

denne gældstype.

sendt til inddrivelse

Gældsposter

, ,

hos SKAT.

vedrørende:

Gæld vedrorende...

Beløb..

...

sendt til inddrivelse

Galdsposter

Kravi

. 5J5 kr

... 250,00

.

Forfaldsdato

... 10,30 kr

.

.. .

.

, ,,

....

..

. ii

.

Forfaldsdato

....

01-01-2019

hos SKAT

sendt til inddrivelse

Beløb.

....

Gebyr

....

sendt til inddrivelse

Forfaldsdato

.

,

,,,,,,,,

,,,,

. ........

... .....

hos SKAT.

denne gældstype..

all vedrorende

Beløb ...,

. ..

..5,15kt

Kravi

Er belobet

.

rottebekæmpelse

.

vedrørende:

Forfaldsdato.

...

.. . ... Ejendomsskat

0i-07-2018

hos SKAT

....

Belob

.. ..

..

Gæld vedrorende...

Belob....,

.. .. . ... . .....

.
...

sendt til inddrivelse

Gaeldsposter

....

l.

....

sendt til inddrivelse

Er belobet

....

denne gældstype.......

,,,

,,,,

.....

rottebekampelse

...

,,

..

. Retsafgift

..

300,00

kt

. 300.00

kt

,,,

12-11-201

hos SKAT.

..... ...

EI
Nel

Renter
.. ......

.....

denne gældstype....

Beløb..

.. Renter
. 89,03 kr

0,41 kr

Side3 af 7
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Q
EjENDOMS
DATA
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Forfaldsdato
Er belobet

sendt til inddrivelse

hos SKAT.

.

Beløb.

Vestervej 58
4960 Holeby
Bilag dannet

Ntl

0,02 kr

ForTaldsdato
Er belobel

seridt kil inddrivelse

hos SKAT.

.

Nel

8/3 2019

Beløb.

6,37 kt

Forfaldsdato
Er belobet

sendt til inddrivelse

Beløb.........

...........-

hos SKAT.

..

-

Nej

0,02 kr

Foifaldsdato
Er belobet

sendt lil uiddrivelse

Beløb ....

.....

....

Forfaldsdato.

.........

lios SKAT

....

......

.

....................

....

Er belobet

sendt til inddrivelse

hos SKAT

Belob....

.....

Forfaldsdato
Er beløbet

..

....

-

.

......

.

sendt til inddrivelse

.

.....

.

-

.. .

0,02 kr

19-01-2018

-

..

Nej

.. ...
...6,78kt

...

19-01-2018

hos SKAT

. ...

..

Beløb.

...

Forfaldsdato.

O1 -02-2m

Er belobet

Belob.

sendt til inddrivelse

...

... .

Forfaldsdato..

.

..

... . ..

.....

Er belobek sendt til inddrivelse

Belob

.

hos SKAT.

. ..

.......

...

.
.

Nel

0.02 kt

. ....

.

Ntl

0 02 l,t
02-03-2018

sendt til inddrivelse

hos SKAT

Nel

Belob

6,7E1 kr

Forfaldsdato.
Er belobet

02-03-2018
sendt til inddrivelse

Belob

.

Fofaldsdato
Er belobet

Belob

8

02-02-2C118

hos SKAT

Forfaldsdato.
Er belobet

Ne'l

. 5,78 kr

.. .. ..

.
....

Nel

.. .

Forfaldsdato

Beløb..

... . . .
....

.....

. .
..

. ..

... .

...

... . . .
....

....

sendt til inddrivelse

.

.

..

. .

.

..

. . ....
.

...

.

.
...

...

....

11,90kt

. .....

.. Nej

..0,04kt
02-08-2018

hos SKAT

... .

.. Nej

02-08-2018

hos SKAT.

... .....

.. .

... .

.
....

sendt til inddrivelse

Forfaldsdato...
Er belobet

. .

...

sendt til inddrivelse

..

Er beløbet

.

hos SKAT

.
.

hos SKAT.

..
..

.

. 5.95 kt

o+-og-zoi

...

Nel

...

e
Nel
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Belob...........

....

Forfaldsdato.
Er belobet

.

Beløb.

Bilag dannel

Forfaldsdato..

8/3 2019

hos SKAT

......

Er belobet

Beløb.

04-09-2018

sendt til inddrivelse

Vestervej 58
4960 Holeby

sendt til inddrivelse

hos SKAT.

Beløb

sendt

til inddrivelse

hos SKAT.

Beløb

..

.. .... .

hos SKAT.

.

.. .

hos SKAT

. .. .. Nel

...

....
.

..

0,02kt

02-12-2018
til iriddrivelse

hos SKAT

sendt til inddrivelse

. .
.

Forfaldsdato...

. Ne'l

. S,g5 kt

02-12-2018
hos SKAT

..... ..

.

.

Forfaldsdato

Ntl

S,95 kt

01-OL2019
sendt til inddrivelse

hos St<AT

Nel

Belob

0 02 kt

Foifaldsdato.
Er belobet

01 -01-2019
sendt til inddrivelse

hos SKAT

.. .....

Er belobet

sendt til inddrivelse

hos SKAT.

Nel

0.04 kt

. .

....

C)
Nej

..l2,73kr

Forfaldsdato.

€ I -02-2m
sendt til inddrivelse

hos SKAT.

Beløb

.. ...
..

Forfaldsdato.
Er belobet

. .

01-02-201

.. .....

Er beløbet

.
....

Forfaldsdato.

Bektb

Nel

... 0,02 kt

sendt til inddrivelse

Beløb...

Beløb

Ntl

01-11-2018

sendl

Er belobet

.. 0.02 kr

....

Er beløbet

Belob..

Nej

m-1 1-2018

sendt til inddrivelse

Forfaldsdato

Er belobet

...

EI

. . .. 5.95 kt

Forfaldsdato...
Er belobet

.....

..

........

....

.. 5,95 kr

O1-1 0-2C11 EI

Forfaldsdato..
Er belobet

.. Nej

01-10-201

Foifaldsdato..

Beløb

... .

...

........

Er belobet

. 0,02 kr

.

9
Nel

0,02 ki

01-02-2019
sendt til inddrivelse

hos SKAT

Belob..

... . ... Nej

0.41 kr

Side5 al 7
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Forfaldsdato.
Er belobet

Belob

Vestervej 58
4960 Holeby
Bilag dannet

.

01-02-2019
sendt til inddrivelse

hos SKAT.

... ..... Nel

.. .

..

Forfaldsdato..
Er belobet

.. 0.02 kt

01-03-2019

sendt til inddrivelse

hos SKAT

... ... .

Nel

8/3 2019

Beløb

.....

Forfaldsdato.
Er belobet

5.37kt

o » -og-zoi
sendt til inddrivelse

hos SKAT

. ....

Beløb...

..

Nel

..0.02kr

Forfaldsdato...
Er belobet

01-03-2010

sendt til inddrivelse

hos SKAT

... .. .. Nel

Beløb.

.

Forfaldsdato.

oi-03-2010

Et belobet

g

sendt til inddrivelse

hos SKAT

.

0.41 kr

. .. ..

Nel

Gældspostervedrørende: UnderretningsBebyr
Gæld vedrørende
Kravi

...

alt vedrorende

..

denne

....

..

. .. . ...

...

...

.

...

..

gældstype..

. UnderretninBsBebyi
.

.....

... 450,00

Beløb.

.

Foifaldsdato.

12a

Er belobet

sendt

kil inddrivelse

hos SKAT.

kt

4SO.00kr
1-2018

. . ..

Ntl

Side6 al 7
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OrdforklarinH - ejendomsoplysninger
Forfalden Bældtil kommunenfor ejendommen
"Forfalden

gæld til kommunen"

er forfalden fortrinsberettiget

Der oplyses typisk om folgende gældsposter:

Vestervej
58
4960Holeby
8/3 201 !)

gæld, hvor det er kommunen.
(grundskyld),

der et kreditor.

skorstensfejning,

rottebekæmpelse,
renovation, velvedligeholdelse 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 eler. Fortrinsretten

Bilag dannel

Ejendomsskat

I e1endomsdatarapporten
udspecificering

fremgår af Tinglysi'iingslovens

0 4 og en række sektorlove.

er alene anfort det samlede krav pr gældspost.

af hver gældspost

I dette bilag kan du se en

med alle de krav, der er indhentet fra kommunens

debitorsystem.

Side7 al 7
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Helle

Hald

Fra:

Anne-Dorte

Sendt:

12. marts

Til:

Helle

<Anne-Dorte.Larsen@GAELDST.DK>

09:57

Hald

j.nr.131135)

Emne:
Vedhæftede

Til Helle

Vedr.

Larsen
2019

filer:

signaturbevis.txt

Hald

ejendommen

Vestervej

GÆLDSSTYRELSEN
ovennævnte

58, 4960

har pr. d.d. ingen

Holeby

restance

vedrgirende

fortrinsberettigede

fordringer

til inddrivelse

på

ejendom.

Der henvises til kommunen/forsyningsvirksomhed
til inddrivelse
hos GÆLDSSTYRELSEN.

for oplysning om eventuelle fortrinsberettigede

fordringer,

som

ikke er sendt

Venlig hilsen
Anne-Dorte

Larsen

Fuldmægtig
MID CVR 4
+45
Anne-Dorte.Larsen@GAELDST.DK
t

(W2 GÆLDS

Gældsstyrelsen
Teglgårdsparken

19, 5500 Middelfart

www.gaeldst.dk
Gældsstyrelsen

Fra: Helle
Sendt:

er en del af Skatteforvaltningen

[mailto:hkh@dreiststorgaard.dk]

Hald

8. marts

2019 12:51

Til: GAELDST-TvangssaIgfortrin
Emne:

Vestervej

Til orientering

58, 4960

er der berammet

Jeg skal anmode

Med venlig

hilsen

Helle

Hald

Juridisk

Kjær

<tvangssalgfortrin@GAELDST.DK>
Holeby

om opgørelse

(vores

j.nr.131135)

tvangsauktion

over eventuelle

over ovennævnte

restancer

ejendom

den 24. april

2019.

pr. auktionsdagen.

sagsbehandler

[Side
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Helle

Hald

Fra:

Mette

Pajor

<mep@refa.dk>

på vegne

af REFA Kundecenter

< kundecenter@refa.dk>
Sendt:

19. marts

Til:

Helle

Cc:

Britt

Emne:

2019 14:43

Hald
Krøll

SV: Vestervej

Vedhæftede

Hermed

filer:

Kontoudtog

opgBrelse

Beløbet bedes
Refa's CVR.nr.

for

perioden

58, 4960

2205-6755741262

Kontoudtog

er vedhæftet.

Beløb, som
Henvendelse

er sendt til inddrivelse
hos Skat, fremgår
kan ske til erhvervsrestancerfortrin@skat.dk.
henledes
på, at kravet
jfr. MiljøbeskytteIseslovens

leg skal venligst
anmode
ejendommen
pa auktion,

Venlig

(vores j.nr.131135)

Refa m logovestervej

01.01.2019-30.O6.2019

indbetalt
til Nordea
78951818.

Opmærksomheden
ejendomsskatter,

Holeby

i alt
med

ikke

58.htm

kr. 1.050,29

ref. til kunde

af denne

opgørelse,

er sikret ved fortrinsberettiget
§ 48, stk. 6.

om, at I er ulejliget
med
hvem der er ny ejer.

at meddele

nr. 001742

pant

os, såfremt

men

skal

på samme

auktionen

opgøres

direkte

af Skat.

vis som

aflyses

og ved salg

af

hilsen

Mette
Pajor
Assistent
Telefon

+45

54 84 14

37

Mobil:

+45

30 52 65 97

mep@refa.dk

REFA er et moderne multiforsynu'igsselskab
med flere end 130 dygtige ansatte. Vi arbejder med optn'nal energiudnyttelse
pa ressourcer, genanvendelse og energiproduktion
REFA driver 17 genbrugspladser og sikrer 54.000 husstande,
11.OOO
4.000 virksomheder pa Lolland-Falster en professionel
affaldsbeliandling
og lokal energiforsyning.
Energivej
4800

og

4

Nykøbing

Telefon

og har fokus
sommerhuse

F

54 84 14

00

Fax 54 84 14 14
refa.dk

Tilmeld
dig REFA's nyhedsbrev
Læs on'i hvordan
vi behandler
Officielle

mails

Fra: Helle
Sendt:

sendt

om dagrenovation
- klik herl

og genbrug

- tilmeld

nul

UI: post@refa.dk

Hald [maiIto:hkh@dreiststorgaard.dk]

8. marts

Til: Mette
Emne:

bedes

og hold dig opdateret
dine personoplysninger

2019 12:49

Pajor <mep@refa.dk>

Vestervej

58, 4960

Holeby

(vores

j.nr.131135)

Hej Mette

Til orientering

er der berammet

tvangsauktion

over

ovennævnte
[Side
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ejendom

den 24. april

2019.

#]
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REFA

I/S Energivej4

4800 Nykøbing

Tlf.: 54 84 14 00 Fax.: 54841414
CVR. nr. 78951818

F

post@refa.dk

www.refa.dk

Kontoudtog
Side 1
Henrik

Øwerst
Reg.nr.

2205

Kontonr.

6755741262

Danmark
19. marts

2019

Debitornr.

3600017

Startdato

01-01-08

Slutdato

31-12-19

42001

Oprindeligt
Dato

Forfaldsdato

Beskrivelse

beløb

Restbeløb

Saldo

Poster
O,OO
26-02Il
14-04Il
03-05Il
31-08Il
20-091l
14-0212
19-0312
15-0812
25-0912
16-1012
23-1012

Faktura
Rykker

102199

Betaling
Faktura

640056656

Betaling
Faktura

640113157

Betaling
Faktura

640168616

30-0513

26-03-2019 13:17:34

1 .379,64

16-09-11

250,00

O,OO

05-05-11

-1 .379,00

O,OO

16-09-11

1.148,36

O,OO

15-09-11

-1.149,00

O,OO

15-03-12

1.131,79

O,OO

15-03-12

-1.131,79

O,OO

14-09-12

1.144,21

O,OO

1.144,21

0,64
1.149,00
O,OO
1.131,79
O,OO

250,00

O,OO

1.394,21

Rykker

125896

31-10-12

250,00

O,OO

1.644,21

31-10-12

Betaling

har krydset

25-04-

1.129,64

10-10-12

Annullering

13

O,OO

122844

24-10-

13

1.129,64

Rykker

12
17-03-

14-03-11

640001558

Faktura

af gebyr

640261943

da betaling

24-1 0-12
15-04-13

-1.144,00

O,OO

500,21

-250,00

O,OO

250,21

1.202,54

O,OO

1.452,75

Rykker

1 344E17

15-05-13

250,00

O,OO

1 .702,75

Rykker

135112

12-06-13

250,00

O,OO

1.952,75

38/73

24-0613

Rykker136414

10 -07-13

250,00

0 00

2. 202,75

11-09-

Faktura

11 -10-13

1 .222,46

0 00

3. 425,21

13

640321407

11-1 013

Betaling

11-10-13

-1 .472,67

0 00

1. 952,54

16-03-

Faktura640381190

15-04-14

1.028,10

0 00

2. 980,64

14

Betaling

15-04-14

-1.028,10

O,OO

1. 952,54

16-0914

Faktura

15-10-14

1 .021 ,84

0 00

2. 97 4,38

14

15-04-

640436585

15-1014

Betaling

15-10-14

-1 .021 ,84

0 00

1 .952,54

16-o315

Faktura

15-04-15

1.005,16

0 00

2 .957,70

Betaling

15-04-15

-1.005,16

0 00

1.952,54

15

Betaling

25-08-15

-1.202,54

O,OO

16
-0915

Faktura

15-10-15

1 .021 ,84

0 00

640496040

15-0415
25-08-

640551167

15-10-

750,00
1 .771 ,84

15

Betaling

15-10-15

-1 .021 ,84

0 00

17-0316

Faktura640610294

15-04-16

1 .010,45

0 00

16

Betaling

15-04-16

-1 .010,45

0 00

14-09-

Faktura

14-10-16

I .021 ,55

O,OO

1 .771 ,55

Rykker173843

17-11-16

250,00

0 00

2 .021 ,55

Rykker174738

05-12-16

250,00

0 00

2.271 ,55

16

Betaling

05-12-16

-1 .021 ,OO

0 00

1. 250,55

'179-03-

Faktura

18-04-17

1.007,65

0 00

2. 258,20

15 -04-

16

640665339

07-1116
23-1116
06-12-

640724450

18-04-

750,00
1.760,45
750,00

ooo,oo

17

Betaling

18-04-17

-1.258,20

0 00

1.

16-09-

Faktura

16-10-17

1 .024,35

0 00

2. 024,35

17

640779322

13-1117

Rykker183029

23-11-17

100,OO

0 00

2.124,35

Betaling

01-12-17

-1 .37 4,35

0 00

750,00

01-1217

Overført

750,00

REFA I/S Energivej4 4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 84 14 00 Fax.: 54841414 post@refa.dk www.refa.dk
CVR. nr. 78951818
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Kontoudtog
Side 2
Hpnrik

Øwerst
Reg.nr.

2205

Kontonr.

67557 41262

Danmark
19. marts

2019

Debitornr.

3600017

Startdato

01-01-08

Slutdato

31-12-19

42001

Oprindeligt
Dato

Forfaldsdato

Beskrivelse

beløb

Restbeløb
Overført

17 -0318
16-0418
15-0918
31-1018
21-1118
14-1218
14-1218
14-1218
21-01"ig
15-0319

Faktura

640838949

Betaling
Faktura

640893904

750,00

16-04-18

1.025,50

O,OO

16-04-18

-1.025,50

O,OO

15-10-18

1.042,50

O,OO

1.792,50

1.775,50
750,00

Rykker

192432

12-11-18

IOO,OO

O,OO

I .892,50

Rykker

193727

03-12-18

250,00

O,OO

2.142,50

EFI Afskrivning

Rykker

"1344B7

14-12-18

-250,00

O,OO

1.892,50

EFI Afskrivning

Rykker

135112

14-12-18

-250,00

O,OO

1.642,50

EFI Afskrivning

Rykker

136414

14-12-18

-250,00

O,OO

1.392,50

21-01-19

-1.392,50

O,OO

15-04-"19

1.050,29

Betaling
Faktura

640948380

I alt

26-03-2019 13:17:34

Saldo

O,OO

I .050,29

1.050,29

DKK

1.050,29

40/73

Helle

Hald

Fra:

Karen Hansson

(DK) <kpe@codan.dk>

på vegne af boxinkasso

(DK)

<inkasso@codan.dk>
Sendt:

25. marts 2019 08:58

Til:

Helle Hald

Emne:
Vedhæftede

FW: Vestervej 58, 4960 Holeby
signaturbevis.txt

filer:

Vi opg(zr hermed

skyldig

brandpræmie

Skyldig brandpræmie

for tiden

Vi beder jer medtage

bellbet

Bel(»bet kan indbetales

Venlig

01.09.2018

- 24.04.2019

i salgsopstillingen

med betalerid.:

Besvar til inkasso@codan.dk
Denne mail bedes besvaret

frem til auktionsdato

(vores j.nr.131135)

kr.

budsummen.

+04<5814865993888883

med historik

5814865993

den 24. april 2019.

udgØr 995,50

udenfor

- policenr.

og evt. vedhæftet

+7004834<

fil.

hilsen / Best regards

Inkassoafdelingen

E inkasso@codan.dk
D +45 33 55 38 42

CODAN
Cadan Forsikring

A/S

Gammel

Kongevej

DK-1790

Copenhagen

60
V

CVR nt 10529638
T +45 33 55 55 55
codan.dk

From: Joan Rathje (DK) On Behalf
Sent: 15. marts

(DK)

2019 12:02

To: boxinkasso
Subject:

Of boxmailsortering

(DK) <inkasso@codan.dk>

VS: Vestervej

58, 4960 Holeby

(vores j.nr.131135)

Fra: Helle Hald <hkh@dreiststorzaard.dk>
Sendt: 15. marts 2019 11:45
Til: boxmailsortering
(DK) <box mailsortering@codan.dk>
Emne: Vestervej 58, 4960 Holeby (vores j.nr.131135)

Til orientering

er der berammet

tvangsauktion

over ovennævnte

[Side

26-03-2019 13:17:34

ejendom

den 24. april 2019.

#]
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EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport kobt 8/1 2019
Rapport fornyet 8/3 2019
Rapport færdig 8/3 2019

For ejendommen
Vestervej

58, 4960

Ejendommensadresse:. ..........
Matr.nr. .. .....
Grundareal

.....

. . . ..

....

.... ......

Kommune:.

..........

..

Ejerforhold:.

....

..........

...

... ....

............

.. . ....

...

....

..........

....

...

..

...

.....

....

... ... .. ....

............

.. ... ...

.....

... .. Vesterve158,4950Holeby

.. . . . . .. ...

.... .. . ...........

......

....

.

... 42e Holeby By. Holeby

.....

..............

... .... .......
.....

..

......

....

. . .....

......

... . ....

......

.

.. 517 m"
.. 001742

Lolland Kommune

.... ...... Ptivatpetsonet ellet intetessentskab
..

. . . .

... . .. ..

..

. ..

l 19 m'

. .. .. . (UDFASES) Række-, kade- eller dobbelthus (lodtet adskillelse mtllem enhedetne)

Antal værelser: . . ... . ...

. . ....

Antal samlet fast elendomme'
Antal bygnuiger:

Detaljeret

...

.....

Enhedens samlede areal: ...
Anvendelse:...

.....

....

.... . . . .... ....

Ejendomsnummer:..

Holeby

...

information

.

....

,,,

.. ..
,

,,

..

. .... . . .. . . . . ..
... .....
,,,

om omfattede

...

, , ,

...

. ... ....

.... .
,

iiii

....
.

.

..

...

. . ,,
iii

ii

iii

..
,

,,
iii

...
,,

4
j
z

matrikelnumre

Matr.nr. 42e Holeby By, Holeby
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Indhold
Dette afsnit indeholdei alle svar i elendomstapporten.

Resumå
Vestervej 58
4960 Holeby
Rapport

3

Uddybning

af enkelte

svar

kobl 8/ 1 20 l9

Rapport

fotnyet

Rappod

tætdk) 8/3 201 9

8/3 20 l 9

Bygninger
Olietanke...

..

Økonomi

7
7
8
8
g

Ejendomsskat
(grundskyld)..
Indefrysning af grrindskyld
. .
Ejendoms- og grundværdi
.
Forfalden gæld til kommtinen..

Planer

... .... .

Zonestatus
...
.... .
Kommuneplaner...
.
Spildevandsplaner...
Varmeforsyning....
..

Spildevand

og drikkevand

Aktrielle aflobsforhold
. . ...
..
....
Aktriel vandforsyning...
. . . ... ...
Grundvand - Drikkevandsinteresser.

...

Jordforurening
Lettere1ordforurening

..

Om ejendomsdatarapporten
Generelt om e1endomsdatarapporten
Ordforklaring
- ejendomsoplysninger..

Følgende

... . .
...

. .

bilag kan hentes:

BBR-meddelelsen
a EjendomsskattebiIIet
- Vurderingsmeddelelse
- Forfalden gæld til kommunen
- Vejforsyning
a Jordforureningsattest
a
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Vestervej58
4960 Holeby
Rapporl

kobl B/ 1 2019

Rapporf

fornyet

8/3 2019

Resumå
Bygninger
BBR-meddelelsen

Findesder en BBR-meddelelsefor elendommen?
Oplysninger

er indhentet

la, sebilag

d. 8. marts 2019

Energimærknlng

Hvad er t.lendommens energimærke?......
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

. Ejendommen
harikkenoBetener(Himærke

Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport
for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

Ntl

EIinstal!ationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport
for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

Nel

Byggesag
Er der igangvaerende
byggesag ror ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 8. inarts 2019

Nt5

ByggeskadeforsikrIng
Er der bygninger på ejendommen,
som er dækket
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

aT byggeskadeforsikring?

.

. .. Nel

Olietanke

Er der registreretoplysrunger
Oplysninger
Fredede

er indhentet

om olietankepå

. la

elendomi'nen?

d. 8. marts 2019

bygninger

Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?.........
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019
Byggeskadefonden

... ......

.......

Ntl

(BvB)

Er der udarbejdet eftersynsrapporter
ifm. med Byggeskadefondens
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

arbejde?

. Nel

Økonomi
Ejendomsskat

(grundskyld)

Hvad skal der betales i elendomssliat
Oplysnu»gar OI u»dl'icntet d. 8. mans

3 577 ki

for elendommen")
2019

EjendomsskattebiIlet

Findesder en ejendomsskattebillet
Oplysninger

er indhentet

Indefrysning

af grundskyld

foi e1endommen7.
d. 8. marts 2019

la. se bilaB

Er der indefrosset grundskyld
på ejendomn'ien?
Oplysninger er indhentel d. 8. marts 2019
Ejendoms-

. la

og grundvaerdi

Hvad er ejendommens
værdi ifølge den offentlige
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

vurdenng?.

340 000 kt

VurderingsmeddeIeIse
Findes der en vurderingsmeddelelse
for elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019
Forlalden geeld til kommunen
Er der utinglyste geeldsposter/garantier/restancer

overtagesaf køberen?....

....................

til kommunen,

la, sebilaB

der hæfier

.. .... ...... ..... .........

Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019
Bemaek Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrlr+sberdget

på ejendommen

.......... ..... ...

og dermed

la, sebilag

gaeld tll forsynlngsseIskaber.

Huslejenævnssager

Er der registreretån ellerflere huslt.lenævnsager

Oplysninger

er indhentet

d. 8. marts 201 '-

eller ankenævnsager

for ejendommen?. .... ..

Nel

Side3 ai 23
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Arbejderbolig

Er elendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

Nel

Jordrente

Vestervej 58
4960 Holeby
Rappoit

kobt 8/ 1 20 l 9

Rapport

Tornyet 8/3 2CN 9

Rapport

ftætdig 8/3 20 '19

Er ejendommen pålagt 1ordrenteforpligtelsea).
Oplysninger

er indhentet

Statstilskud

efter stom'ifald

. Nel

d. 8. marts 2019

Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

af skov efter stormfald?..

.

. Nel

Planer
Zonestatus
Hvilken zoneskatus ei registreret Toi ejendommen?
Oplysninger er indlientet d. 8. marts 2019

. Byzone

Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

for ejendommen7.

. Ntj

Landzonetilladelser
Er der givet en landzonetilladelse
til ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

Nej

Kommuneplaner
Kommuneplaner.................
Oplysninger er indhentet

. ... .......
d. 8. marts 2019

. la

Spildevandsplaner
Er ejendommen
beliggende indenfor en spildevandsplan?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

.

. ..

..

.. .

.

la

Varmeforsyning
Erdermulighedforkollektivvarmefoisyningellererderforsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

..

Vejforsyning
Hvad er vejstatus for velenei området omkring
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

ejendommen7.

Hovedstadsområdets
transportkorridorer
Er det registreret, at elendommen
ei l"ielt eller deMs!
transportlsomdorer")
Oplysninger er indhentet

Spildevand
Aktuelle

d. 8. maits

..

beliggende

....

inderfor

...

...

..

. ... Se bilag

hovedstadsområdeks
.Nel

201 9

og drikkevand

afløbsforhold

Hvilke aflobsforhold
er der registreret for elendommen?
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019
Påbud/tiIIadelservedr.

spildevandsforhold

. Aflob

til spildevandsforsyningens

renseanlæg

på ejendommen

Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på elendommen?.
Oplysninger

er indhentet

. Nel

d. 8. marts 201 9

Akkuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er
Oplysninger

er indhentet

der registreret for elendommen?.
d. 8. marts 2019

Påbud/dispensationer/anbefaIinger
vedr. vandindvindingsanlæg
Findes der på t.jendommen
vandindvindingsanlæg/-boringer,
kogeanbefaling?.
.... ..... .. .
..
...
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019
Grundvand

... . ..

..

.. Pnvat,

alment vandforsyningsanlag

på ejendommen
hvortil der er udstedt

..........

..

...

... . ..

påbud
. .

eller givet
..

.. Nej

- Drikkevandsinteresser

Er ejendommen
beliggende i et område med drikkevandsinteresser?.
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

la
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Grundvand

- Følsomme

indvindingsområder

Er ejendommen
beliggende i et følsomt indvindingsområde?.
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

Vestervej58
4960 Holeby

Jordforurening

Rapport

kobl B/1 2019

Jordforureningsattest

Rapport

fomyet

8/3 2C119

Rapport

fardig

8/3 201 !l

. Nej

Findes der jordforureningsattest
for ejendommen?.
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019
Kortlagt

. la, sebilaB

jordforurening

Er der kortlagtlordforurening
Oplysninger

er indhentet

. Nel

for ejendommen?
d. 8. marts 2019

Letkere jordforurening
Er ejendommen
beliggendei
ek område klassificeret
Oplysninger
er indhentet d. 8. inarts 2019
Påbud

som lettere forurenet?...

. ....

...

.,

la

iht. jordforureningsIoven

Er der på ejendommenregistreretpåbud iht. 1ordforureningsloven
(DAI)?.. . ... . .... ....
....
.. . ...... .
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 201 9

Natur,

.

....

i arealinformationssystemet
.. . .. ....,.,
,
,,, , ,,, ,,,

. ....

, ,,,

Ntl

skov og landbrug

Fredskov
Er ejendommen
pålagt fredskovspligt?.....
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

. Nel

Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov
på ejendommen?
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019
Beskyttet

Nel

natur

Er der beskyttedenaturtypereller beskyttedevandløbpå ejendommen?. .... ...

Oplysninger

er indhentet

d. 8. marts 2019

Defaktiskeforholdpåarealetafgør, omdeter beskyttet
ellerel.Registrerlngen
erderfor

yderligere Information.
Intemationale

.

. .

Nel

naturbeskyktelsesområder

Er dei arcaler,dar ei cidpegetsom inteinationaltnaturbeskyttelsi:isomrade
I)El elendommen?

Oplysningar

. .

velledende. Se appendix for

ar indhentet

d. 8. marts 2019

.

I%

Landbrugspligt
Er elendommen
pålagt landbrugspligk')
Oplysninger
er indhentei d. 8. maits 2019

Bygge-

Ne'l

og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer
Er ejendommen
beliggende indenfor en skovbyggelinje?..
Oplysninger er indhentet d. 8. marts 2019

.

. .

. .

Nel

Sø- og åbeskyitelseslinjer

Er elendommen beliggendeindenforen søOplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

elleråbeskyttelseslinle?

Nej

KirkebyggelirJer
Er ejendommen
beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

. Ntl

Klitfredningslinje

Er elendommen beliggendeindenforen klitfredningslin1e"2
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

Nel

StrandbeskyttelsesIinje
Er ejendommen
beliggende
indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger
er indhentet d. 8. marts 2019

Nel
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Beskytkede

sten- og jorddiger

Er der beskyttedesten- ellerlorddiger på elendommen?..
Oplysninger

er indhentet

d. 8. marts 2019

.. Ne'l

Vestervej58
4960 Holeby
Rapportkobt8/1

2019

Rapport

fornyet 8/3 2019

Rapport

Taemig 8/3 2019
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Rappoit

kabl 8/ l 2019

Rapport

fomyet

Rappod

faemig 8/3 2019

8/3 20 l 9

Bygninger
Olietanke
Er der re(Histreretop1ysnin3erom olietankepå ejendommen?
Der gives oplysninger

om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgorelsen

(BEK

724/2008).
For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes
gælder uanset om tanken/tankene

oplysninger til kommunen.

Dette

er i brug eller om de er slojfede. Når en olietank slojfes.

kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
slojfes, herunder slojfningsterminer

for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en

olietank skal slojfes.
Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations

og etableringsår,

en

række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningeme
registreres

Bygnings-

i

indsendte tankattest.

og boligregisteret
Det bemærkes

(BBR) og stammer typisk fra den af ejer sller bruger

at olietankens

registreting

garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger

i

BBR ikke i sig selv er en

om tanke, der er fjernet fra

ejendommen.
Oplysninger

Matr.nr.

vedr. Olietanke er indhentet d. 8. marts 2019

42e

Holeby

By,

Holeby

Olietank
Nummer

for teknisk

anlæg..

Etableringsår.
Fabrikationsår
Størrelsesklasse.

Undet 6 000

Størrelse.
Placering

. Nedgravet/under1ordisk

Slojtnuig

. Tanken et afblændet

KontaktoplysninHer
Administiativ myndighed

Kommunen

Kontaktoplysnnqger - forklaring

Kontakt egen kommune

Økonomi
Ejendomsskat (@rundskyld)
Hvadskalder betales i elendomsskatfor ejendommen?
Ejendomsskat

opkræves

af kommunen.

Grundskylden

laveste af de to seneste grundvaardianseettelser.

beregnes som en promillesats

Piomillesatsen

kominunen. Derudover kan der i den samlede elendomsskat
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
BEMÆRK: Hvis vurderingse1endommen

indgå grundskyld

består af aiealer beliggendei

opkrævningse1endommene

i de ovrige kommuner.
(grundskyld)

Skatteår.

vedr.

flere kommuner,

overblik også bestilles e1endomsdatarapporter

vedr. Ejendomsskat

af den

varierer afhængig af

der for at få et fuldstændigt

Oplysninger

3 S77 kt

skal

for

er indhentet d. 8. marts 2019
.2019

Kommune

Lolland Kommune
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Grundskyld

.

Grundskyld

af værdi af skovbrug/landbrug

Grundskyld

af værdi af striehus.

Dækningsafgift,

Vestervej 58
4960 Holeby
Rappott

kobl 8/1 2019

Rapporj

fomyet

8/3 2019

Rapport

ftetdig

B/3 2019

3.S77.03

kt

3 577.03

kt

405.35

I.t

.

erhvervsejendomme.

Dækningsafgift

af forskelsvaerdi.

Dækrungsafgift

af grundværdi..

Dækningsafgift

af grundværdi

(statselendomme)

Skat ialt.

Kontaktoplysninger
Administrativ myndiglied

Kommunen

..

IndefrysninB af grundskyld
Er der

indefrosset

grundskyld

på ejendommen?.

Her kan du se det samlede belob for indefrosset
belob afspejler indetrosset

grundskyld

indeværende år - på det tidspunkt
derfor et ojebliksbillede.

grundskyld

på ejendommen.

for lidligere fai og de ratebelob,

rapporten

bliver bestilt.

Fra 2018 og ltem til 2021 er der vedtaget en midlertidig

Det samlede

der er forfalden

5jendomsdatarapporten

indefysningsordning

i

dek

afspejler

af grundskyld

Tor alle elerboliger.
Indefrysningen

betyder, at boligtjerne

ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger

nu.

men i stedet får et lån svarende til belobet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal forst
tilbagebetales,

når elendominen

sælges.

Vær opmærksom på, at lånet hæiter personligt på ejeren/eleme af elendommen. Der er dog
det forbeliold, al livis lånet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet lilbage på
elendommen.
Det betyder i praksis, at man kan risikere, af lånet faldet tilbage som et krav til den nye ejer af
ejcndommen,
Oplysninget

Det samlede

laange elter aleiskiftek er skel.
vedr. Indefrysning

beloli

lndefrysningsbelobet

af grundskyld

for indeTrosset
er opgloit

er indhentet d 8 marts 2019

gmndskyld

på eenclommen:

24-04-2019

pr.

KontaktoplysninBer
Administrativ myndiglied ....

. .

..

Kontaktoplysninget - forklaring. . ...

Ejendoms-

Kommunen
Kontakt egen kommune

....

og grundværdi

Hvad er ejendommens

vardi

ifølge den offentlige

vurdering?.

....

...

340 000 kt

Vurderingsstyrelsen
fastsaJtei sepaiat elendoinsværdi og grundværdi Tor alle ejeridomme,
der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan
også vurderes i mellemåret,

hvis der er sket vtesentlige

Fra janciar 2019 sker vurderingen
hvor elendomsvaerdi

ændringer.

af ejetboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven),

og grundværdi

overordnet

fastsaettes til den kontantværdi,

som en

elendom Torventelig kan opnå i fri handel, under hensynkagen til alder, stønelse, beliggenhed
og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom,
men svater til et gennemsnitligt

prisniveau ved nyete salg af sammenlignelige

ejendomme

i
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naeromradet,

justeret

Ejendomsværdi
grundareal

4960 Holeby

vaerdienaf

er

og de bygninger,

fra ejendommens

Vestervej 58

for særlige

Grundværdi

stonelse,

er værdien

muligt

elendommen

fremtræden

ved den vurderede

som helhed,

der er opfort

af grunden

byggemodningsarbejde)
bedst

karakteristika

i okonomisk

stand

ne.

værdi al

Ejendomsværdien

og prisforholdene

i ubebygget

og omgivelsei

dvs. den samlede

på grundarealet.

under forudsætning

ejendom

ansættes

ud

på vurderingstidspunktet.

(dog inklusive

om, at grunden

vætdien

af eventuel

vil blive anvendt

og udnyttet

henseende.

Rapport kabt 8/ 1 201'l
Repport fornyet 8/3 2019

Indtil det nye e1endomsvurderingssystem

Rapport Tætdig8/3 2019

som hidtil effer den tidligere
med fastsat

nedsættelse

Oplysninget

vedr.

tages

Vurderingslov.

i brug i2019

For ejerboliger

foi elerboliger,

tages

sker vui deringen

der afsest i 2011 -vurderingen

(rabat).

Ejendoms-

og grundværdi

er indhentet

d. 8. marts

2019

Vurderingsår.
Dato

2018

for seneste

vurdering

eller aendring

.

. 01-1 0-2m

Ejendomsværdi.

340 000

Grundværdi

125.900kr

EI
kt

Fradrag
Stuehus

grundværdi

Stuehusværdi..

Kontaktoplysninger
Administrativ

Vurdei ingsstyrelsen

myndigl'ied

Telefonnummer.

..

7222 1616

..

https://www.vu

www adresse

Forfalden

dst.dk/

gæld til kommunen

Er der utinBlyste @aeldsposter/garantier/restancer
til kommunen,der hæfter på
ejendommeno(3dermedoverta(3esaf køberen? . . .. . .. . . ... . . .
Beinærk.

Som udgangspunkt

omfatter

oplysningen

ikke foitrn»sberettiget

la

gæld til

forsyningsselskabet."
t ler Tremgår cvt. Torfalden foP insbcrattiget

NB

gæld til kommunen,

dvs. ga:ld

der ha-fter

pa

og dei for overtages af evt. kober.

elendommen,

Hvis vurdeiuqgse1endommen

c1cndomsdakarapportei
Ved JA til torfalden

har arealer

i flete kommuner

foi oplsiævningsc1endommenei

skal dar også bestilles

de andielsommcincr.

gæld

Hvis der er regisfreret

fortrnisberettiget forfalden gaald på elendommen,

påbegyndt

at inddrive

gælden.

forbindelse

i'ned inddrivelsesfonetrungen.

Ejendomsdatarapporten,

I den forbindelse

kan der pålobe

Storrelsen

kan kommunen

yderligere

omkostninger

al disse omkostnuqger

men kan fås ved henvendelse

have
i

er ikke indeholdt

i

til kommunen.

Ved tvangsauktion
Der tages
tilskrives

forbehold

for ydetligere

i kommunens

fortrinsberettigede

debitorsystem

restancer

frem til auktionsdagen

samt omkostninger,
(fx tjendomsskat,

der

rykkergebyrer

mv.)
Ved tvangsauktion

i næste

kalenderår

bor rappoiten

fornys

indeholder gaeldsposterfra den nye e1endomsskattebillet,
Vedr.

belob

sendt til inddrivelse

e(ter nytår.

bor

EJENDOMSSKAT

Hvis fornyelsen

ikke

kontaktes.

hos SKAT

Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der
fås ved kontakt

kommunen

hæfter

på elendommen.

Oplysning

til SKAT Inddrivelse.

1 og 2 halvår

I starten af 1. og 2. Iialvår kari det Tremgåaf e1endomsdatarapporten,at der forfalden gæld
på t.jendommen, selvom den rettidige indb.dag for elendomsskat o.lign. IKKE er overskredet.
Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FOR sidste rettidige indb dag.
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Oplysninger
2019

Rapport

kobt 8/1 2019

Rapporj

fomyet

8/3 2019

Rappori

fætdig

8/3 2019

på elendommen

er indhentet d. 8. marts

Er der forTalden gæld pa ejendommen?.
Forfalden

Vestervej 58
4960 Holeby

vedr. Forfalden gæld til kommunen

Gælden

gæld

3 785 37 kr

er opgjort

pr.

24-04-2019

Den ved rapportbestillingen

oplyste

Er der renter, der er overfort

til ESR og derfor ikke er medtaget

Forfalden

Gældsposter
Kravi

Galdsposter
Kravi

Ejendomsskat
.

l 694.02

kr

rottebekæmpelse

... .....

. ....

...

. .

...

10,30 kt

Gebyr
l 243.02

kr

300,00

kr

Retsafgift

denne gældstype...

vedrørende:

alt vedrørende

... .

denne gældstype...

vedrørende:

alt vedrorende

...

denne gtældstype.

vedrørende:

alt vedrorei'ide

Gældsposter
Kravi

i opgørelsen.

Ejendomsskat

denne gældstype.

vedrørende:

alt vedtorende

g

. Se bilag

vedrørende:

alt vedrorende

Galdsposter
Kravi

24-04-201

gæld bilag

Gaeldsposter
Kravi

tvangsaciktionsdato

...

Renter

denne gældstype.

.. ..

. 89.03 kr

Galdsposter vedrørende: Underretnin(3sHebyr
Kravi

alt vedrorende

Gældsposter
Kravi

vedrørende:

alt vedrorende

Gaeldsposter

denne gældstype.....

.

. .. .. ....

Ejendomsskat/øvrige

denne gældstype...

vedrørende:

Krav i alt ved+oiende

... .. .....

Ejd.

..

renter

denne galdstype

.. ..

4SO,00 kt

bidrag

..

.

..

lån

prundskyld

. .

..

.

0 kr

0 kt

Gældsposter vedrørende: Ejendomsk/bidraB/vejbelys Nsk
Kravi

alt vedrorende

denne gælclstype.

.

.

. .

.

..

...

. .

0 kt

Gældsposter vedrørende: NødforsyninH
Kravi

alt vedrørende

denne

gældstype

....

....

0 kt

Gældsposter vedrørende: ByHHesaHs@ebyr
Kravi

alt vedrørende

denne gældstype...

. .

... .

.

0 kr

Gaeldsposter vedrørende: SelvhjalpshandlinB
Kravi

alt vedrørende

denne gældstype

. . . . ...

...

. ..

0 kr

Gaeldsposter vedrørende: Byg(;;esaBsBebyrSD
Kravi

alt vedrorende

denne

gældstype...

... . ...

...

0 kr
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Kravi

Vestervej 58
4960 Holeby

Kravi

Rappo+tkob18/1

Gældsposter

vedrørende:

alt vedrorende

Selvhjælpshandling

denne gældstype..

.......

.....

. .

Galdsposter vedrørende: Underretnin(7sHebyr
alt vedrorende

denne gældstype.

..

. . ... .....

....

2019

Repport

fomyet

8/3 2019

Rapport

tætdig

8/3 2019

KontaktoplysninBer
Administrativ myndighed..........
Kontaktoplysninger

.................

- forklaring.

... . ...

....

..
..

Kommunen
Kontakt egen kommune

Planer
Zonestatus
Hvilkenzonestatuserre3istreretforejendommen?..... .. ......
Landet er opdelt i3 zoner: by- og landzoner og soinmerliusområder.

.. ....

Byzone

Der gælder Forskellige

regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealet, der er by- eller landzone og
sommerhusområder
Oplysninger

Zonestatus:
Matr.nr.

fremgår af planlovens 8334.

vedr. Zonestatus

er indlientet d. 8. marts 2019

Byzone

42e Holeby

Andel af matrikel

By, Holeby

dækket

af zonen..

100%

Kontaktoplysninger
Administrativ myndiglied ...

..

Kontaktoplysninger - forklaring

. .

Kommunen

. .

Kontal<t egen kommune

Kommuneplaner
!ommuneplaner

Kommuneplaner,
Kommurieme

vedtagne

skal eftei planloven opretholde

Kommuneplanen

og vedligeholde

omfatter en periode på 12 år og fastlægger

kommuneplanen.
de overordnede

mål og

ietningslinler lor den enkelte kommunes udvikling, både i byeme og i del åbne land.
Kommunalbestyrelsen
skal løbende revidere kommuneplanen.
Kommuneplanen
udgøi rammen kor udaibeldelse af lokalplaner og er grundlag loi
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og
ansogninger

om byggetilladelse.

Kommuneplaner
delområdeme

har delvis retsvirkning.
og som hovedregel

idet de fastsætter

rammebestemmelserne

for

angiver:

- arealeks ovei ordnede anvendelse
- bebyggelsesprocent
- bebyggelsens

storste hojde

- og andre særlige hensyn -fx bygnirigsbevaringshensyn
Oplysninger

vedr. Kommuneplaner,

vedtagne er indhentet d. 8. marts 2019
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Kommuneplan:
Planens

navn....

Kommune...

Vestervej58
4960 Holeby
Rapport

kot)f 8/ 1 20 l 9

Rapport

fornyet

Rapport

faerdig 8/3 2019

8/3 20 ! 9

Kommuneplan
....

....

. .....

.. . ....

Dato for vedtagelse

....

2017-2029

....
....

af plan..

.. .. . ... ....
..

. ..

....

Dato for ikraffirædelse

af plan...

Link til plandok«iment.

....

..

....

.

..

...

..

.

... ..

. ...

Kommuneplan

... . ....

....
...

.

..

....
.

..

..

. ....

.

.

..

.....

...

..

.......
. .

20 l 7-2029
... . Lolland
24-08-2m7
24-08-2017
....

....

Link

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed..

... . ....

Kontaktoplysninger - forklaring ...

Kommuneplaner,

vedtagne"

vedr. Kommrineplaner,

Kommuneplanramme,

forslag er indhentet d. 8. marts 201 9

vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninger

vedtagne"

vedr. Kommunepmnramme,

Kommuneplan:
Planens

Kontakt egen kommune

forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninger

Kommunen

..
... .

vedtaget er indhentet d. 8. marts 2m 9

Blandet byområde

i Holeby

navn. ....

Plannunnner

Blandet byomtådei

Holeby

.....

Kommuneplanid

35S-B2
på den kommuneplan,

rammen

vedrorer

3487S76

Navn på plandistrikt.....

Holeby

Planstatus.

Vedta(,et

Dhto for vedtagelse

af plan.

Dato for ikrafttrædelse
Generel

24-OE1-20 17

af plan..

24-08-2017

anvendelse

Fremtidig

Blandtt

planzone.

Ei det sandt,
Maksimal

bolig og ei hvetv

ByzoneOE)land:onp

at bebyggelsesornfang

ikke ieguleres

aT Iilanens

bestetnmelser)

Nel

bebyggelsesprocent

Maksunalt

30 9"o

antal etager

Maksimal

bygningsholde...

Notat om generelanvendelseBlandetbyområde- boliBet,offentliBeformål.samtovriBeerhvetv.der kan
indpassesi

området

uden genevirkningeri

forhold til om(;ivelserne.

Enkeltstående

butikker til områdets

forsynin(4'DaBliBvarebutikker
maks l DOOm' OE,udvalBsvarebutikker
maks 250 m" Pladskrævende
et ikketilladt Samletrammetil daBliBvareOE!udvalBsvarebutikker
maks l 500 m'
Notat om bebyggelse ...
Notat om zoneforl'iold
Notat om lokalplan..

.

. .

Notat, andet. .. .

.. ..

Link til plandokument

..

Specifik

anvendelse:

SpeciTik anvendelse.

..

.

.... ....

. Byzone og landzone
. .. ...

..
...

.

........

butikker

Bebyggelsesprocent.
Maks30 for denenkelteelendom

Landzonearealet
.

..

...

ovetfores
..

....

til byzone ved lokalplanlægning.

... .

... ...

. .. . ....

. Ingen

.. ... Eksisterende
(;tonneomtådetskalfriholdesfor bebyB(7e1se

. .. . . ..

..... ...

..

..

...

.. . .. ....

.. ..

..

Link

Boligområde
.

.

...

. BoliBornråde
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Vestervej 58
4960 Holeby
Rappor!

kabl 8/ 1 2019

Rappori

fornyet

8/3 2019

Rappor!

fæmig

8/3 2C11g

Specifik

anvendelse:

Specifik

anvendelse....

Butikker
. Butikker

...

Specifik anvendelse: Område til
Specifik

anvendelse..

Matr.nr.

42e Holeby

Andel af matrikel

. . .

....

...

dækket

..

Områdetil offent1i5e formål

100%

af plan

jorslag

Se forklaring under "Kommuneplaner,

vedtagne"

vedr. Kommuneplanramme,

KommunepIanstrategi,

forslag er u'idhentet d. 8. marts 2019

vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninger

... .....

By, Holeby

Kommuneplanramme,

Oplysninger

formål

offentliBe

vedtagne"

vedr. Koinmcineplanstrategi,

vedtaget

er indhentet d. 8. marts 2019

Kommuneplan:Plan-oB Udviklingsstrategimed Hvidbog2016 - 2030
Planens

navn

...

...

Kommune
Planstatus.
Omfang

....

.

....

. . ...

.....

.

....

af revision.

Dato for vedtagelse

.....

...

..

. .

...

....

af plan..

. .

Dato for ikraffirædelse

af plan.

Link til plandokument

...

... . . Plan- og Udviklingsstrategi

. . . . ..

..... ..... .....

......

..

....

....

.....

....

..

...
....

....

..

..

.... ..........

..

..

.....

....

.. . . .

..

....

...
..

.

.

............

.. .

. ...

..

. ..

..

.

.... ....
...

l.

.

med Hvidbog 2016 - 2030

.

...

......
.

....

.

. .

....

..... .. ...
...

.

. .

. ..

Vedta5et

Fuld revison
24-n-2016

..

....

Lolland

.. 24-l

1-2016

..

Kommuneplan:Ti11æ8
til Plan-og UdviklinBsstrate(;3i
2016 - 2030 med HvidboB
Planensnavn

.

.

...

..

TillaBtilPlan-oBUdviklin3sstiateBi2015-2030medHvidboB

Komnuine

Lolland

Planstatus
Omfang

VedtaBet
af revision

Da(o foi vedtagelse

Delvis rtvision
ar plari.

Dato for ikrafttrædelse

. .

af plan..

Link til plandokument

Kommuneplanstrategi,

. ..

. ..

....

... .....

.. .

..

.....
...

.....

....
..

...
...

...

.. l 2- l 0-20 l 7
.

. ..

..

. Link

forslag er indhentet d. 8. marts 2019

vedtaget er indhentet d. 8. marts 2019

forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninger

..

..

vedtagne"

vedr. Kommuneplantillæg,

Kommuneplantillæg,

....

..

vedtaget

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninger

.. .

)2- l 0-2017

.

. .

vedtagne"

vedr. Kommuneplanstrategi,

KommuneplantillæH,

.

...

forslag

Se forklaring under "Kommuneplaner,
Oplysninget

.

. ....

af området ellai planemnet

vedtagne"

vedr. Kommuneplantillæg,

forslag er indhentet d. 8. marts 2019
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KommuneplantillaH, wm, vedtaget
Se forklarnig under "Kommuneplaner, vedtagne"
Oplysninger vedr. Komtnuneplantillaag, wm, vedtaget er tndhentet d. 8. marts 2019

Vestervej
58
4960Holeby
Rappor1ki.ib18/1

KommuneplantillaB, wm, forslaH

20f9

Rapport

fomyet

8/3 2m 9

Rapport

fæmig

8/3 2019

Se forklaring under "Kommuneplaner. vedtagne"
Oplysninger vedr. Komi'nuneplantillaag, wm, forslag er indhentet d. 8. marts 2019

Spildevandsplaner
Er ejendommen beli@@ende
indenfor en spildevandsplan?.
Kloakopland,

la

vedtaget

Kloakoplande indeliolder oplysninger om livilken kloakeringsstatus elendommene i et
område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlaagges at Tåi
fremtiden.
Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nodvendigvis er den samme som de
aktuelle aflobsforhold på elendommen.
Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 8. marts 2019
Er matrikelnummeret

beliggende indenfor et kloakopland?...

82'10 -

Spildevandsplan:

Separatkloakeret

. ..

. la

(spildevand

og overfladevand

løberi

hver sin ledninB)
Navn på område med kloakopland
Eksisterende
1ednin5)

kloaktype for området..

Er der planlagt
elendommen

....

..

.

.. . . . ... . ..

Separatkloakertt

af kloakeringen

ændringer

er beliggende?.

..

....

. . .

.. . ...

....

.. .

.. . 82L0

(spildevand oB overfladevand loberi hvet sin

forhold til den eksisterende

i

.... . .. . ....

.

..

..

kloakering i det område, hvor
.

..

.. .

..

...

.. Nel

Matr.nr. 4?e Holeby By, Holeby
Andel aT matrikelnun'imetet.

der er dakka!

af planen

. l OO oo

Kontaktoplysninger
Administrativ

myndighed..

Kommunen

.

Kloakopland, forslaB
Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne"
Oplysninget vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 8. marts 2019
Er matrikelnummeret

beliggende

indenfor et forslag til kloakopland?.

. Ntl

Kontaktoplysninger
Admlnistrativ myndighed...

...

. .

Kommunen

Udtræden af spiIdevandsforsynin(H, vedtaget
Som udgangsptinkt er der tilsltitningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svater på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning lielt eller delvist.
Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 8. marts 2019
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Vestervej58
4960 Holeby
Rapport

kobl 8/ l 2019

Rapport

fomyet

Rapport

feemig 8/3 2m 9

8/3 2019

Er matrikelnummeret

beliggende

indenfor

et område,

hvor kommunalbestyrelsen

er indstillet

på at

ophævetilslutningsrettenog -pligtentil spildevandsforsyning
helt eller delvist?.. . .... .... .......

Nel

Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed ...

...

.....

Kontakioplysninger - forklaring. . ....

..
..

..

. ...

. ...

....

Kommunen
Kontald egen kommune

af SpiIdevandsforsyning,forslaB

Udtræden

Se forklaring under "Udtræden
Oplysninger vedr. Udtræden
Er matrikelnummeret

af Spildevandsforsyning,

vedtagne"

af Spildevandsforsyning,

beliggende

forslag er indhentet d. 8. marts 2019

indenFor et område,

hvor kommunalbestyrelsen

har stillet forslag

kunneophæve tilslutningsrettenog -pligtentil spildevandsforsyning
helt eller delvist? .. ...

...

om at
Nel

Kontaktoplysnin(<er
Administrativ myndighed ...

. .. ....

....

.

Kominunen

Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser,
derved, hvilke rensekrav ejendommens
Renseklassekravet
kloaknet.

der gælder

er kun relevant for elendomme,

Oplysninger vedr. Renseklasse

i

det område ejendommen

spildevandsanlæg

ligger

og

i

skal opfylde.

som ikke er tilsluttet det kommunale

er indhentet d. 8. marts 2019

Er matrikelnummeretbeliggendeindenforet område,hvor der er udpeget renseklasse?.............la
Spildevandsplan:
Renseklassekode.
Renseklasse.

..

....

Kode for område

Matr.nr.

SO

-

....

.. .

.. .

......

....

....

..

...

....

...

...

. ...

....

. Skærpede krav til reduktion

med renseklasseopland..

42e Holeby

....

.. . ....

...

...

.

...

...

... . ...

.....

SO

af organisk stof samt nitnfikation
.

..

..

...

. ,,

, , 26

By, Holeby

Andel FlTmatrikelnummeret

der er tJækket p! planen

IOO o-6

Kontaktoplysninper
Admniis1iafiv myndigtied

Komrnunen

.

Kontakt egen kommune

Kontaktoplysnn'iger - +od<laring

Varmeforsynin@
Er der muliBhed for kollektiv varmeforsyning
Bemærk, at oplysningen

er opdelt

i

eller er der forsyningsforbud?

hhv. Forsyningsområde,

la

Område med Forsyningsforbud

samt Område med tilslutningspligt.
Aktuel varmeforsyning

kan ses af BBR meddelelsen.

ForsyninBsområde,
Et forsyningsområde
varmeforsyning,
forsyningsform).
Oplysningen

vedtaget

er et område, som af kommunalbestyrelsen

er godkendt

dvs. fiernvarme eller individuel naturgasforsyning

(også kaldt:

angiver, hvilken forsyningsform,

ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning,
opvarmningsformer,

der er til rådighed for området.

har bygninger

i

til kollektiv

Hvis området

området typisk individuelle

såsom oliefyr eller varmepumpe.

Oplysninger vedt. ForsyningsomrAde,

vedtaget er indhentet d. 8. marts 2019
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Er matrikelnummeret

beliggende

Varmeforsyning:

Holeby Forsyningsområde

Navn på forsyningsområde...

Vestervej58
4960 Holeby

Forsyningsform.

...

Forsyningsselskab
Rapport

kobl 8/ 1 2019

Rapport

fomyet

Rapport

faerdig B/3 2019

....

....

...

i et forsyningsområde?.

....

....

.,, . .,,,

...

. .....

..

,, ,,, ,

.

..

...

,,,,

. .

Fjernvarme

-

,,,,,,,,,,
,,,,

.. ..

,,,,

,,,,

,,,,
.

,,
..

,,

,,

. HolebyForsyninBsomtåde
,

...

. .

....
.

. ...
....

.... Fjemvarme

Holeby Fjetnvarme

8/3 20 l 9

Matr.nr.

42e Holeby

By, Holeby

Andel af matrikelnummeret,

der er da-kket

Link til plan

... .

. ..

...

..

. .

af planen.

...

. ...

.....

.

KontaktoplysninBer
Admirustrativ myndiglied

... .....

Kontaktoplysninger - forklaring...

.. .

...

.....

.................

Kommunen
Kontakt egen kommune

....

Område med forsyninBsforbud, vedtaget
Hvis det skonnes nodvendigt
bestemme,

for gennemforelse

af varmeplanlægningen,

at nærmere angivne opvarmningssysteiner

ny bebyggelse

inden for et afgrænset geografisk

foretages typisk

i

kan kommunen

ikke må etableres

i

eksisterende

eller

område. Sådanne forsyningsforbud

områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Kommunalbestytelsen

kan give dispensation

fra Torsyningsforbuddet.

Evt. dispensationer

fremgår ikke af denne registrering.
Oplysninger

vedr. Område med forsyningsforbud,

Er matriklen

beliggendei

et område

vedtaget

er indhentet d. 8. marts 2019

med forsyningsforbud"

.

. .

...

.

...

Kontaktoplysninger
Administrativ myndiglied ....

....

.

Kontaktoplysninger - forklaring..

.

..

..

Område med tilslutningspligt,

Kommunen

....

..

...

....

Kontakt egen koinmune

vedtaget

Kommunalbestyrelsen
kunne for 1. januai 2019 enten via et tilslutningspro1ekt. som er
reguleret i vanheTorsyninqsloven, ellcr cn lokalplan, som er ipguleiei i planlovpn, pAltægge
tilskitnn»gs- eller forblivelsespligt
Oplysninqar

vcdr. Omiadc

Er matriklen

beliggende

til den kollaktive varmeforsvning

mt.d tilslutningspligt,
i et område

vcdtaget

i

områdtA.

ei uid)ipnrrit d. 8 maits 201!)

med tilslritningspligt

ellei Forb1ive1sesp1igt7

KontaktoplysninBer
Administrativ myndighed

.

.. .....

Kontaktoplysninger - forklaring

Spildevand
Aktuelle

. ..

.. . .....

...
...

....
.

Kommunen
Kontakt egen kommune

og drikkevand

afløbsforhold

Hvilkeafløbsforholder der registreret for ejendommen?.Aflob t:l spildevandsforsynin(Htns
renseanlaB
For alle bebyggede

t.jendomme

Der skelnes overordnet

skal det oplyses, hvordan spildevand

mellem om ejendommen

er beliggende

og regnvand bortledes.

i eller udenfor et kloakeret

område.
Bebyggede elendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om
ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet ira tage og befæstede
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arealer) og spildevand
bortledes

(kokken,

i åt og samme

Bebyggede elendomme,
kloakfællesskab,

toilet og bad mv.) ledes til to sepai ate rorsystemer

der er beliggende udenfor et kloakeret

kan inddeles

effer den måde spildevandet

Du kan læse mere om registrering

Vestervej 58

Oplysninger

eller om alt

rorsystem.

vedr. Aktuelle

af aflobsforhold

aflobsforhold

område

eller er udtrådt

af

behandles.

i BBR på https://ki.bbr.dk/bbr-vejedning.

er indhentet

d. 8. marts 2019

4960 Holeby
Rapport kobt 8/ l 20 l 9

Matr.nr.

42e

Holeby

By, Holeby

%ppori fomyet 8/3 20 l 9
Rapport Tairdig 8/3 201 9

Afløbsforhold..

Aflob til spildevandsforsyninBens rensean1æ5

KontaktoplysninHer
Administrativ

myndiglied

Kontaktoplysninger

Aktuel

. .

..

- forklaring..

Kommunen

....

Kontakt egen koinmune

.....

vandforsyning

Hvilkentype vandforsyninger der reBistreretfor ejendommen?... ..... ..

Privat, alment

vandforsyninBsan1æ5
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en elendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg,
brond, vandindvindingsanlæg
(egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg
Oplysninger

eller blandet

vedr. Aktuel

Matr.nr.

42e

Vandforsyning

vandforsyning.'

vandforsynnig

Holeby

er indhentet

d. 8. marts

2019

By, Holeby

.

Pnvat, alment vandfotsyninBsanlæB

Kontaktoplysninger
Administrativ

myndighed

Grundvand

.

...

. ...

..

Komrnunen

.

- Drikkevandsinteresser

Er elendommenbe1i3@ende
i et områdernpddrikkevandsinteresser'
Oplysningen

viser drikkevandsonuaderi

Drikkevandsintetesser
områdeme

ei opi indeligt

uclpeget

drikkevandsbehov

skal kunne

3. Den naturlige

eksiskerende

dækkes

indvindingsstruklur

forureningskilder

skal kunne

hvor der findes

grundvand

skal kunne

overvejende

har lokal betydrnng

aTgrænsning

af Områder

udpeges

vedr. Grundvand

Matr.nr.

42e

Er matriklen

Områder

med Begraensede

OSD-

2. Kvaliteten

af gtundvandet

bevaies,

mulige.

samt byområder

med trikkevandsinteresser

der kan udnyttes
vandværker

med ek stort antal
(OD) er områder,

til drikkevandsformål

og erhverv.

Drikkevandsinteresser

skal være

4. Den

men som

Der har tidligere

været

en

(OBD). men disse

ikke længere.

Oplysninger

Type

for inindie

(OD).

skal være den bedst

Områder

af god kvalitet,

med Særlige

4 krileriei : 1 Det li emtiJige

af områderne.

beskyttelse

cidelades.

"Områdei

med Drikkevandsinteresser

ud fya folgi:inde

den bedst

mulige.

liaiegorieme

(OSD) og "Områder

Holeby

beliggende

- Drikkevandsinteresser

er indhentet

d. 8. marts

2019

By, Holeby
i et område

med

drikkevandsinteresser7

på matriklen:

af område.

Områder

med drikkevandsinteresser

(1 stk.)
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Administrativ

Vestervej
58
4960Holeby

Jordforurening

Kontaktoplysninger
Kommunen

myndighed...

Rapport kobi 8/ l 20 l9
Rapporr fomyet 8/3 20 l 9
Rapport fatdig 8/3 2019

Lettere

jordforurening

Er ejendommen beliBgendei et område klassificetet som lettere forurenet?. ..... ... la
Her oplyses, om ejendommen liggei i et område,
forurenet.

Hvis ejendommen

er omfattet

hvor lorden

af leffere forurening.

antages

at være lettere

kan der være anmeldepligt

ved

storre jordflytning.
Oplysninger

vedr.

Matr.nr.

42e

Er matriklen

Områdeklassificering

Holeby

By,

beliggendei

Områder

på matriklen:

Type......

................

er indhentet

d. 8. marts

2019

Holeby

et større

område

klassificeret

som

lettere

forurenet?......

la

. 0mtådeklassificerinB('l
stk)

KontaktoplysninHer
Administrativ

myndighed

.

.

Kommunen

.
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Om ejendomsdatarapporten
Genereltom eJendomsdatarapporten

Vestervej58
4960 Holeby
Rapporf

kobl B/ 1 20t 9

Rapport

fomyet

Rapport

Tæmig 8/3 2m 9

8/3 2[) l 9

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning
systemet

bag ejendomsdatarapporten

ejendom.

Enkelte

et sporgsmål

oplysninger

appendiks,

hentes

og evt. et bilag.

ejendomsdatarapportens

forskellige

(pdf) til elektronisk

visning

Dereffer henter

om den pågældende

Med en oplysning
præsenteres

en rapport,

en række

et svar på

bilag samt

der indgår

et overblik

menes

i

over svarene

kan ses online eller hentes

et

i
i ejendomsrapporten.

soin

dokument

i en fil

eller udskriff.

Du får besked

pr e-mail/SMS,
vedrorende

besked

registre

om oplysningerne,

præsenteres

elementer

fra kommunen
modtager

oplysninger

elementer:

riærmere

Endelig

Alle ejendomsdatarapportens

af en given elendom.
i offentlige

hos kommunen.

De hentede

hvor der kan læses

ejendomsdatarapporten.

oplysninger

når rapporten
enkelte

er komplet.

oplysninger.

om, at rapporten

er komplet,

ejendomsdatarapporten

er en "lkke

ejendomsdatarapporten

få status

komplet

Det kan tage op til

I perioden

vil det fremgå

rapport".

som "Komplet"

fra rapporten

ti dage at få svar

er bestilt,

af et hentet

Når alle svar er modtaget,

og du kan hente

til du

dokument,

en ny komplet

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til t.lendommens
en person,
fremgår

der har fået samtykke

fra ejeren.

Der kan derfor

Dette dokument indeholder alle svar i e1endomsdatarapporten.

ii

oplysninger,

rapport.

ejer eller

som ikke

af ejendomsdatarapporten.

over de bilag, der kan hentes,
findes

være

at

vil

hvis de eksisterer.

Yderligere

Nedenfor kan du se en liste
information

om oplysningen

i Appendiks.

BBR-meddelelse

ii

EjendomsskattebiIlet (kun for eler eller de der har samtykke fra ejer)

ø

Vurderingsmeddelelse

@Tilstandsrapport

(kun for ejer eller de der har samtykke

fra ejer)

ø

Elinstallationsrapport (kcin for eler eller de der har sai'ntykke fra ejer)

*

Energimærke

ø

Kort over vejforsyning

ø

Jordforureningsattest

ii

Eftersynsrapport

ii

Foifalden gældsoversigt (kun for eler eller de der har samtykke fra ejer)

OrdforklarinH

- ejendomsoplysnin@er

BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret oin en elendoin i Bygnings- og
Boligiegislret (BBR). Oplysningeme på BBR-meddelelsen er el udtryk lor de faktiske forhold på
elendommen, også selvom de ikke nodvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningemes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.

EnerBimærkninB
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimeessige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.

Tilstandsrapport
En tilstandstapport er r esultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdeting af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet aTen autoriseret elinstallatønirksomheds
elinstallationer under huseftersynsordningen.
eliristallationemes lilstand.

gennemgang af bygningens

Rapporten giver en professionel og oblektiv gennemgang af
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Byggesag
En byggesag
Kommunen

vex3roter nybygger5 til/ombygning,

ændret anvendelse

registrerer oplysninger om byggesagen

omfang, anmeldelse/ansi:igning,

i

eller nedrivning (hel ellev delvis).

Bygnings- og Boligregistret

tilladelser, påbegyndelse

(BBR), fx om byggeriets

og fuldforelse. Visse byggesagstyper

registreres

ikke i BBR.

Vestervej58
4960 Holeby
Rapportkobt8/1

201G)

Rappor!

fomyei

8/3 2019

Rappod

famig

8/3 20 19

Byggeskadeforsikring
Siden L april 2008 har professionelle
forbindelse

bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring

med nybyggeri af private helårsboliger.

også, når der etableres nye boligenheder
byggeskadeforsikring,

Olietanke
Kommunen

Forsikringspligten

i eksistetende

vil der vaare en effei synsrapport

registrerer oplysninger

gælder fra 1. juli 2012i

byggeri. Hvis ejendommen

i

nogle tilfælde

er omfattet af

for hhv. 1 -års og 5-års effersyn.

om olietanke i Bygnings- og boligregisteret

(BBR). Oplysningerne

stammer typisk fra den af eler eller bruger indsendte tankattest. Det bemaerkes at olietankens i-egistrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke. der er fjernet fra
elendoinmen.

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

er fredet både udvendigt

og indvendigt,

og der skal soges oin tilladelse til alle

som går ud over almindelig vedligeholdelse.

BygBeskadefonden (BvB)
Her kan du se BvB's eftersynsrapporter.
byfornyelsestilskud.

Når ombygningen

effersynsrapport

og en sammenfatning

og byggeskader,

der konstateres

BvB forsikrer bygningsdele,
er afsluttet gennemfører

der ombygges

med offentligt

BvB et effersyn og udarbejder

en

med anvisninger til, hvordan t.jeren skal håndtere de eventuelle svigt

ved eftersynet.

Ejendomsskat (Brundskyld)
Ejendomsskat

opkræves

to seneste grundværdi

af kommunen.

ansættelser.

den samlede ejendomsskat

Grundskylden

Promillesatsen

indgå grundskyld

beregnes som en promillesats

vaneter afhængig af koinmunen.

af den laveste af de
Detudover

kan der i

vedr. stuehuse og landbrug samt Torskellige dækningsbidrag.

EjendomsskattebiIlet
En e1endomsskattebillet indeholder oplysninger om opktaavning af den elendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten
kan også indeholde andre
afgiffer, der opkræves
opktæves

af kommunen.

Det er dog forskelligt fra kommune

til kommcine, hvilke afgifter der

via e1endomsskattebilletten.

Indefrysning af @rundskyld
Fra 2m8-2021

er der vedtaget en midlertidig,

n»detrysnnigsoidrurig

at boligelerne ikke SkFll betale evt grundskyldsstigninger
tilbagebetales

nai clcndommcn

aL grcindskyld.

Indefrysningen

betyder

nu. men i skedet fåu ei Mn på belobef, som forst

sælgas

Ejendoms- og Brundvaerdi
Ejendomsvurderingen

er et skon, livor Vurderingsstyrelsen

fastsætter

elendomsvaemi,

grundværdi

fradiag for forbedringer. Ejendomsvurderingen
har betydning for e1endomsskatter(e1endomsvaeidiskat
kommcinal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet
under omlaegning.

Indtil der kommet

nyt tjendomsvurderingssystem,

med 2% procent for private elendomme.

Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen.
fastsættei

For erhvervselendomme

som fremgår af vurderingsmeddelelsen,

ejendomsværdi,

grundværdi

bruges 2011 -vurderingen
bruges vurderingen

erhvervselendomme

Derfor KAN vurderingsi'neddelelsen

typisk om fi:ilgende former for gæld. Ejendomsskat,

nedsat

fra 2014.

Hidtil er vuideringsmeddelelserne
sendes ikke automatisk

for private elendomme

fra 2012. Se seneste vurdering under " Ejendoms-

Forfalden
gaeld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget

og
er

er et skon, hvor Vurdenngsstyrelsen

og evt. iradrag for forbedringer.

sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurdenngssystem,
ny vutderingsmeddelelse.

og evt.

og grundværdi".

gæld, livor det er kommunen,
skorstensftjning,

en

være fra 2011 og for

der er kreditor. Der oplyses

rottebekæmpelse.

vt.lvedligeholdelse

og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget
betyder, at kravet hæfter på den faste elendoin uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysrungslovens § 4 og en rtekke
sektorlove.
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Huslejenævnssager

I alle kommunerfindes et huslejenævn,

som afgor de tvister, der opstår imellem lelere og udlelere i private

leleboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen.
Indberetningen ormatter sager, som
modtages i naevnet den L september 2012 og senere. Der kan veere tale om vei serende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens stonelse.

Vestervej 58
4960 Holeby

Arbejderbolig
Arbelderboliger

er elendomme,

til ubetinget

Rapport

kobl 8/1 20l 9

forfalder

Rapport

fomyet

8/3 2019

gældsovertagelse.

Rapport

fttdig

8/3 20'1 9

hvor der er ydet statslån til kob af parcellen og opforsel af beboelsen.

indfnelse ved elerskifte, dog kan en efterlevende
Der er bopælspligt

Lånet

ægtefælle ansoge om

for eleren på elendommen.

jordrente
Ejere af ejendomme,

der påhviler jordrenteforpligtelse,

kontante

til staten. Jordrenteforpligtelsen

grundværdi

skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kan overtages

Jordrenteforpligtelsen

kan endvidere afloses ved indbetaling

Statstilskud

stormfald

efter

Staten kan efter ansogrung yde tilskud til opydrung
som folge aT storme. Tilskuddet

af en kober af ejendommen.

af en afli:isningssum.

eller gentilplantnnig

af private fredskove, der er væltet

gives kun til skovejere. som har tegnet en basisforsikring

mod stormfald.

Zonestatus
Zonestatus

kan være landzone, byzone eller sommerhusområde.

foi skellige bestemmelser

for anvendelse af ejendommen.

Afhængig

ved storre byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter
anvendelse

af zonestatus

kan der være

I landzone skal der fx soges om landzonetilladelse
regler om bebyggelse

og

af arealer.

Lokalplaner
Grundelerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i stnd med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen
- efter nabohoring - dispensere fra en lokalplan, livis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.

Landzonetilladelser
En landzonetilladelse

udstedes af komn'iunen.

opfore nyt byggeri eller foretage udstykning
ubebyggede arealer.

Den kræves som udgangspunkt

eller ændring

i

anvendelsen

kan

for. at man i landzone må

af bestående

bebyggelse

og

Kommuneplaner

Kommcineplanenomfattei en periodepå 12 år og
enkelte kommunes

fastlaegget de overoi dnede mål og retningslinler for den
udvikling. Den udgor rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for

behandling af en række sager, herunder den konkrete admniistration
byggetilladelse.

i det åbne land og ansogninger

om

Varmeforsyning
Oplystnngen

angiver, twilken forsyningsform

der er til radiglied

fjei nvai me. Dt.sudcn oplyses om eventuel tilslutnnigspligt/foi
eventuelle foi bud mod visse opvarinningstyper

(or området.

blivelsespligt

Det kan fx være naturgas eller

til en foi syningsform

samt om

(typisk el).

Vejforsyning
Der leveies kort lor området omkring elendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vtjmyndigheden
har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene vt.je.
Status for veje uden farvemarkering

er ikke oplyst. Kontakt kommunen

for oplysninger

om disse.

Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorernei hovedstadsområdeter arealer,
m.m. De er en del af den overordnede
respektive

grundejere

Hovedstadsområdet
Bornholtns

der er reserveret til fremtidige motorvele og baner
fysiske planlægning og liar hjemmel i planloven. Det betyder, at de

ikke får erstatning for de begrænsninger.
omfattet

i

Regionskommune,

denne forbindelse

kommunerne

de får pålagt i denne sammenhaeng.
i Region Hovedstaden,

bortset fra

samt Greve, Koge, Lelre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Aktuelle

afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand

Aktuel

og regnvand bortledes

fra ejendommen.

vandforsyning

Her oplyses hvilken form for vandforsyning
vandforsyningsanlæg.

t.lendommen

er tilkoblet, fx alment eller privat alment
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Påbud/dispensationer/anbefalinger
Kommunalbestyrelsen
offentliggorelse
offentlige

indberetter

og videregivelse

database

for geologi,

vedr,

vandindvindingsanIæg
af betydning for ejendomshandler

oplysninger

af visse oplysninger
grund-

på vandforsyningslovens

og drikkevand,

på ejendommen
med henblik
område

på

til den fælles

Jupiter.

4960 Holeby

Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om elendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhæi'igig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begreensninger foi anvendelse af arealerne på

Rapport kobl 8/ l 2019

elendommen.

Vestervej 58

Rappon fomyet 8/3 20 l 9
Rapport fæmig 8/3 2019

Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprojtemiddelfolsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et folsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på elendommen.
jordforureningsattest
Danmarks Miljoportals jordforureningsattest viser oplysninger om lordTorureningfor matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionemes og kommunernes
oplysninger
om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Kortlagt lordforurening kan væte betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau1 (V1 ) og/eller vidensniveaci2
(V2) i l'ienhold til lov om forurenet jom. Oplysningen Tremgårogså af 1ordtorureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nodvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om tjendommen vedt. Iettere forurening vil iremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er
omfattet al lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved stotre jordilytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på elendommen efter iegleme i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter % 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgorelse oin indberetning af
1ordforureningsdata.
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der eler skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsforrnål. Med fredskovspligten
følger desuden en rtekke regler. der tilsammen
silaer den langsigtede

skovdyrkning.

Majoratsskov
Maloratskov
er i folge skovloven atealer, der skal holdes undei en eler. Skovmyndigheden (miljostyielsens
lokale enhed)

kan give tilladelse

til ai oplieeve

ma)oratsslsov

notei ingen på liele C'IlGI dcle af skoven.

Beskyttet natur
Beskyttet natui kan være beskyttede naturtyper eller vandlob jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
elendominen er beliggende indenfoi et områdc med beskyttet natur, kan der vaeie begi ænsninger Lor
anvendelse al arealeme på elendommen.
Internationale
Internationale
Habitatområder.

naturbeskyttelsesområder
beskyttelsesomi-åder
Hvis ejendommen

beskyttelsesområder,

er opdelt

i hhv. Ramsarområder,

er beliggende

kan der vrere begrænsninger

indenfor

Fuglebeskyttelsesområder

et område

for anvendelse

og

med intemationale

af arealerne

på ejendommen.

Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle elendomme, der er over 2 ha (20.000 m"). Når en elendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens
regler. Det betyder, at der gælder
sæi lige reglei-for disse elendomme f.eks. ved kob og salg. Der er ikke noget krav om. ak en elendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinlen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhaengendeareal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
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Vestervel
58
4960 Holeby
Rapport

landskabselementer

og som levesteder og

spredningskomdorerfor planteændringer,

og dyreliv. Inden for beskyttelseslinlen er der generelt forbud mod
dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i tenænet, beplantningen

o.l.

Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen.
bebyggelse over 8,5 m, som virker skaammende på kirken.

Den skal sikre, at der ikke opfores

kobl 8/1 2019

Rapportfomyet
Rapport

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Sobeskyttelseslinjen
har til forrnål at sikre soer som værdifulde

8/3 2019

T;erdig 8/3 2019

Klitfredningslin}e

Klitfredningslinjen
er en 300 meter beskyttelseszonelangs den lyske vestkyst ved Skagenak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfi edede arealer eller at udove aktiviteter, der kan
fore til oget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber

ligger strandbeskyttelsesliryjen

typisk 300 m fra kysten. I bebyggede

m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje
bebyggelse som fx bygninger,
tilplantning eller hegning.

skure, campingvogne

områder typisk 100

må der blandt andet ikke placeres

og master eller foretages ændringer

i terrænet,

Beskyttede sten- og Jorddiger
Oplysningen

omfatter sten- og jorddiger,

Oplysningen
område.

er vejedende

som et beskyttet

mod tilstandsændringer,

jf. museumsloven.

og må derfor ikke anvendes til at afgore. om der er beskyttede

diger i et

Side23 a( 23
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Jordforureningsattest
Denne

jordforureningsattest

landsdækkende
Attesten

er baseret

"lokalitet",

på en søgning

omkring

kortmaterialet,
Attestens

meget

data

at denne

er søgt

som

på data

ligger

attest

r

matrikel.

eller

der berøres

også

en mindre
gælder

den fællesoffentlige

bruges

også

begrebet

del af en matrikel.
for matriklen.

Der

Se derfor

er flere
på

af lokaliteten.

Arealinformation

og kommunen,

alene

I attesten

eventuelt

nødvendigvis

fra Danmarks

omhandler

Holeby

M atri kelnumme

ikke

hos regionen

på følgende

Ejerlavsnavn

matrikler

der er registrereti

DKjord.

om en specifik

flere

af matriklen

er baseret

de registrerede
Bemærk,

over

lokaliteten,

hvor

kort

på de informationer,

på jordforureningsområdet,

der kan dække

oplysninger

Der

er baseret

database

oplysninger

hvor

og Geodatastyrelsen.
den

aktuelle

matrikel

Ansvaret

for

er beliggende.

om jordforurening.

matrikel:
By

42e

Region

Region

Sjælland

Kommune

Lolland

Kommune

Kort
Placeringen

af den

naerheden

af det

søgte

matrikel

kan ses

nedenfor

(her

kan de også

se om der

er jordforureningeri

søgte).

0UdgAetEiter Korileegning
§Udgået

Før

Koitmgrung

§Jordfonirening.
§

V2

FO Nuanceret

I§i Fl Nuanceret
mF2 Nuanceret
§Jordforurening.

V1

JPåbud-Aktiv

40c

42c

42a

JPåbud-leengervarendevilkår

42f

2

42d

42b
19bæ

I 9cv
Ve5rERvE,
V55,ERveJ

29g

29d

29c

Forureningsstatus
Matrikøl

status:

Region

Sjaelland

Matriklen
jordflytni
Der

er omfattet

er på denne

Danmarks

kortlagt.
ingen

oplysninger

af områdekIassificering.

matrikel

ikke

om jordforurening

Matriklen

igangværende

fra områdekIassificerede

Miljøportal,

miljoeportal.dk
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er ikke

er ikke

fritaget

på den

pågældende

for analysepligt

matrikel.

ved

ng.

Jordflytninger

www.

Matriklen

har for nuværende

Haraldsgade

påbud

og kortlagte

53,

2100

efier

jordforureningsloven.

arealer

København

skal

anmeldes

Ø,

til Kommunen.
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Kontaktoplysninger
Adresse

Alleen

Mail

jordforurening@negionsjaeIIand.dk

Web

www.regionsjaeIIand.d

Bemærkning

Man

15

4180

bør tillige

Sorø

k/Miljo/jordforureni

foretage
da der

sagsbehandling.

Disse lokaliteter kan

når der er truffet

en afgørelse

lolland@lolland.dk

Web

http://www.IoIIand.dk/B

Bemærkning

Hvis

din grund

Danmarks

Miljøportal,

miljoeportal.dk

26-03-2019 13:17:34

Sjællands

oplysninger

først
for lokaliteten

hjemmeside

om lokaliteter,

der er under

findes på Danmarks

Mi5øporta1

Fruegade 7 l4970 Rødby

det skyldes

Danmarks

på Region

"Jordforurening"

Adresse
Mail

www.

en søgning
her findes

ng

ikke

orger/Tekni
er omfattet

at din kommune
Miljøportal

Haraldsgade

eller

53,

kogmiIjø/MiIjø/Jord/J
af områdeklassificering

endnu

ikke

har gjort

at data

ikke

er opdateret.

2100

København

Ø,

ordflytni
i denne

data

ng.aspx
attest,

tilgængelige

kan

på
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Bilag
Jordforurening,

V1

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau I (V 1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening
på arealet.

Jordforurening,

viden om aktiviteter

på arealet eller

V2

Et areal betegnes

som kortlagt på vidensniveau

2 (V2), hvis der er tilvejebragt

høj grad af sikkerhed kan la;gges til grund, at der på arealet er en jordforurening
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

et dokumentationsgrundIag,

der

gør,

af en sådan art og koncentration,

at det med
at forurening

Nuancering
Nuancering
anvendelse

Udgået

af kortlægning
til boligformål

Efter

Forureninger,

Udgået
Lokaliteter,

på V2, på baggrund

den kortlagte

forurening

udgør eller kan

udgøre

for den aktuelle

Kortlægning

som har vaeret kortlagt

Før

af den risiko,

på vidensniveau

I eller 2, men som er udgået af kortlaegningen

Kortlægning

hvor der er foretaget

en oprensning

så de ikke bliver kortlagt som forurenet

denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges
baggrund af de historiske oplysninger.

som mulig forurenet

(V2). Desuden

findes der lokaliteter

(V1) men hvor lokaliteten

frikendes

§ 50a. Byzone klassificeres

som

i
på

0mrådekIassificering
Område,

hvor jorden antages at være lettere forurenet,

udpeget jf. jordforureningslovens

udgangspunktet
som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering
stammer fra
tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder
i matrikeltegningen
overlappe en anden matrikel og påvirke

en

informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling,
at matrikler som graenser op til et områdeklassificeret
areal
fejagtigt fremgår som områdeklassificeret.
Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten
indeholder oplysning om områdekIassificering,
inkl. analysefrie
matriklen på http://areaIinformation.miIjoeportal.dk/distribution/.

Danmarks

Miljøportal,

www. miJoeportal.dk
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53, 2100

København

områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.

Ø,
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Kort over vejforsyning

Vejforsyning

omkring

matr.nr.

42e,

Holeby

By, Holeby

Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 8. januar 2019.

40d

4P

4P

'4

4z

'
42':

175 m.

I

Signaturforklaring

vedr. vej-/stistatus:

@ Styrelsen for Dataforsyning

I

og Effektivisering

Offentlig
Privat fælles
Øvrige (privaUalmen/udlagt

privat fælles)

Planlagt nedklassificering

ffi

Matrikelnummer

Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene/udlagte
private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
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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 auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.

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 sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.

4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

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 sagsomkostninger. 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 skriftlig original fuldmagt.
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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 sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
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kontanter

Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.



bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.



check udstedt af en bank til retten



advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

Sikkerhed kan stilles ved:

Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
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.

7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.

5. Ny auktion

Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.

Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.

Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.

Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.

Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf

Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

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. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.

6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
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Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort
pr. auktionsdato.

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.

2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
afuforfafdne renter.

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.

3. Kolonne
Restancerog evt. ejerskifte afdrag
på hæftelser, der kan forventes
overtaget.

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.

4. Kolonne

Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.

Hæftelser, der kræves indfriet.

Bemærk

På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres 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.

Afgifter m.v. til det offentlige, jfr.
vilkårenes pkt.
6C:

Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal
udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften
forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
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