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Adresse: Rønnealle 14, Frederiks, 7470 Karup J Sagsnr.: RNNE14 Dato: 06.08.2019
Kontantpris: 1.145.000 Ejerudgift/md.: 1.335,00

                                                         
Beskrivelse:

I det hyggelige og børnevenlige Frederiks, som ligger nær det naturskønne 
Dollerup og Karup finder I denne flotte, røde murstensvilla, som er opført i 1946, 
med en grund på hele 710 kvm. Huset løbende moderniseret og fremstår i dag 
meget lys og velholdt. Her på adressen udfolder sig blandt andet et hyggeligt og 
idyllisk havemiljø samt en stor grusbelagt indkørsel med tilhørende stor muret 
garage, enhver hobbymands drøm. Boligen udgør i alt 122 kvm, som fordeler sig 
på 2 plan. I stueplan er der entre, køkken, stue og spisestue, bryggers og 
badeværelse. Fra entreen kan villaens stue og førstesal tilgås. Stuen er med sine 
lyse vægge, lofter og gulve samt brændeovn rummelig og hyggelig. Her er fin plads 
til både stort spisebord samt sofaarrangement, og herfra er der endvidere direkte 
adgang til den ene af villaens terrasser. Lyst og funktionelt køkken med god plads 
til både opbevaring og udfoldelse af kulinariske evner. Herfra er ligeledes adgang til 
den lyse spisestue samt bryggers, hvor der er direkte adgang til et stort disponibelt 
rum med ekstra god plads og som man kan indrette, som man finder bedst. På 
førstesalen er der 3 gode værelser samt bad og repos. Det ene af værelserne er et 
gennemgangsværelse, men kan f.eks. benyttes som kontor, soveværelse eller 
opholdsrum. Alle værelserne fremstår lyse og velholdte, hvor det ene blandt andet 
kan bruges til walk-in. Villaens to badeværelser er holdt i lyse materialer, og har 
god skabsplads.

Den idylliske og hyggelige have er anlagt med to private terrasser med direkte 
udgang fra huset samt græsplæne, bede og hæk, således der er god mulighed for 
privatliv til udelivet. Længere omme i haven er endnu en lille terrasse anlagt, hvor 
der er rig mulighed for at nyde eftermiddagskaffen. Den ene af terrasserne er 
overdækket, hvilket blandt andet gør det muligt at opbevare brænde. Dertil er den 
overdækkede terrasse anvendelig til familiens havemøbler og grill, som gør det 
muligt at sidde i skyggen på en varm sommerdag eller lade grillen stå i læ for 
regnen. Til huset hører også en mindre kælder/disponibelt rum. Villaen ligger tæt 
på Frederiks Skole, som har både SFO og klub. I nærområdet er desuden gode 
daginstitutioner, biblioteker og indkøbsmuligheder samt et godt foreningsliv, som 
vægtes højt af borgerne i byen. Under en kilometer fra villaen finder I Alhedens 
Idræts- og Kulturcenter, som danner rammen om byens sportsaktiviteter. Her 
dyrkes alt fra håndbold, fodbold, badminton, volley og svømning. Her ligger også 
byens attraktive og flotte kulturhus, hvor det er muligt at afholde større, private 
arrangementer.

Vigtig information:

Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det 
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. 

Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk 
rådgivning m.v.

Ansvarlig ejendomsmægler: Carl Henrik Tallaksen
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:

1. 06.11.1908-903020-70 Dok om vej mv
2. 23.10.1989-10850-70 Dok om fjernvarme/anlæg mv
3. 19.02.2002-3681-70 Lokalplan 3.30 og kommuneplantillæg nr.10. 
Påtaleret: Karup kommune

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Viborg Kommune
Matr.nr.: 20dh Havredal By, Frederiks
BFE-nr. 4021326
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1946 / 1996
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.000.000
Heraf grundværdi: 144.700
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 620.000
Grundskatteloftsværdi: 154.100

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køleskab, Opvaskemaskine, Komfur, Emhætte

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  710 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  93 m2

 - Indbygget udehus  14 m2

Kælderareal:  21 m2

Udnyttet tagetage:  43 m2  
Boligareal i alt:  122 m2

Andre bygninger i alt:  54 m2

 - Garage areal heraf 54 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 02-07-2018

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Alm. Brand. 
Policenummer: 095 832 644 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Ny vurderingslov og beskatningsaftale:
Køber gøres opmærksom på, at der pr. 1/1-2018 er trådt en ny 
ejendomsvurderingslov i kraft. Dette betyder at den offentlige 
ejendomsværdi og grundværdi der offentliggøres i 2019 vil blive beregnet 
ud fra ændrede principper. Oplysningerne i nærværende salgsopstilling, 
herunder ejendomsskat og ejendomsværdiskat har udgangspunkt i den 
seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier.
Ovenstående forhold kan have indflydelse på købers fremtidige 
skattebetaling og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.176 Forbrug: 17.040 kWh fjernvarme/320 kWh El
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers årsforbrug  2017/18: Kr. 11.493

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1,K2 og 
K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1 og K2
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af 
forsyningsanlæg, evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke 
fremgår af hverken salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 1.145.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.560
Købers andel af ejerskifteforsikring 6.100
Omkostninger til købers rådgiver, anslået. 
Købers rådgiver berigtiger handlen.

10.000

I alt kr. 1.169.660 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 6.200,00
Ejendomsskat 3.429,00
Husforsikring 3.856,00
Renovation 2.005,00
Rottebekæmpelse 40,00
Skorstensfejning 479,00

Ejerudgift i alt 1. år: 16.009,00

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene 
finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 60.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 4.874 md./ 58.488 år. Netto ekskl. ejerudgift: 4.060 md./ 48.720  år v/ 27.63 %  
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. 
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et 
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. 
Beregningsdato for realkreditlån: 06.08.2019. For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet 
fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye 
udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den 
gennemsnitlige rente i perioden: - . Forbehold: 
Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom 
ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-

raad/boliglaan/landingsside

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering

Totalkredit/O
bligationslån

Obligationsl
ån

850.286 850.286 858.704 DKK 2.0000 48.005 26,75 2.3490 0.00 0.00


