Salgsopstilling
Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete sagsopstillingens indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med
sælger.

Adresse: Assensvej 40, 5600 Faaborg
Kontantpris: 1.995.000

Sagsnr.: 90079

Dato: 15.11.2022
Ejerudgift/md.: 1.869,00

Beskrivelse:
Enestående byhus i Faaborg med sjæl, karakter og en vidunderlig have.
Der hviler en harmoni og en fuldstændighed over dette imponerende byhus i
Faaborg. Siden nuværende ejer overtog det i 2000, er huset nærmest genopbygget
fra grunden, men med det gamle byhus fra 1912 som stilistisk forbillede. Det er
gjort med imponerende dedikation og integritet, og resultatet er ganske enkelt
enestående! Det samme gælder haven, der er anlagt med lige dele præcision og
hjerte, og samlet set er ejendommen nærmest en masterclass i, hvordan man
skaber en moderne bolig med både komfort, sjæl og karakter.
Hoved projektet forløb fra 2000-2003, hvor huset praktisk talt blev skilt ad og
genopbygget fra de bare mure. Også baghuset blev inddraget og sammenbygget
med hovedhuset. I 2007 kom førstesalen til, og nogle år senere begyndte arbejdet
med at sætte skik på udemiljøet.
Man er gået langt for at bevare byhusets sjæl og særpræg. Huset har fået
trævinduer, og zinkinddækningerne på den vandskurede facade er for-patineret, så
de passer bedre til husets æstetik. På samme måde er fyrretræsplankerne i gulvet
behandlet, så de har den helt rette patina.
Indretningen er både original og særdeles funktionel for især en børnefamilie.
Sammenbygningen med baghuset skaber et stueplan opdelt i to afdelinger med
henholdsvis stue og køkken-alrum, der forbindes af et bryggers i midten. Det
skaber en bolig med et godt flow, og da der både er et stort soveværelse og et
badeværelse i stueplan, kan førstesalen passende anvendes som børne/ungdomsafdeling. Heroppe finder I to soveværelser, et badeværelse samt en lille stue, der
fungerer perfekt som multirum.
Udemiljøet har fået lige så meget kærlighed som huset. Mellem de to huse er
anlagt en hyggelig atriumgård, hvor du via en tunnel med levende tag kommer om i
baghaven. Her venter en skøn hævet træterrasse og ejendommens isolerede
værksted med både el og vand.
En ejendom af de helt sjældne, skabt af tilsyneladende grænseløse mængder
kærlighed og dedikation.

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: Jens-Erik Meng
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Villa
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Faaborg-Midtfyn Kommune
8ad Faaborg Markjorder
5478078
Byzone
Alment vandforsyningsanlæg
Offentlig
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Fjernvarme
1912 / 2003

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

2021
1.140.000
225.000

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg.bebyg.areal:

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
- Udhus heraf
- Drivhus areal
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

870.000
180.000

538 m2
0 m2
Tingbog
110 m2

6m
46 m2
156 m2
38 m2
28 m2
10 m2
2

BBR
01-04-2022

Grundejerforening Nej
Tinglyste servitutter:
1. 11.04.1962 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 44A
2. 09.03.1968 - Dok om fjernvarme/anlæg mv, Om resp se akt
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Kildetoften-Assensvej
Kommuneplan: Boligområde i den vestlige bydel - Faaborg
Tinglyste servitutter:
1. 11.04.1962--1739-38 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 44A
2. 09.03.1968--902131-38 Dok om fjernvarme/anlæg mv, Om resp se
akt
Tinglyste servitutter:
1. 11.04.1962--1739-38 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 44A
2. 09.03.1968--902131-38 Dok om fjernvarme/anlæg mv, Om resp se
akt

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Ovn, komfur, emhætte, opvaskemaskine og køleskab som på billeder.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:
Køber sørger selv for at tegne abonnementer på tv, internet, etc

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 GF Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:

Dato: 15.11.2022

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.

Bevaringsværdi:
Ejendommen er registreret med bevaringsværdi 6. Se mere på
www.kulturarv.dk

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Boligskat:
Der er igangsat en boligskattereform, som forventes at træde i kraft i
2024. Der udsendes i den forbindelse løbende nye ejendomsvurderinger
for ejerboliger. Boligskat er den samlede betegnelse for
ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Køber gøres opmærksom på, at denne ejendom har fået en
ejendomsvurdering som er fastsat efter de nye vurderingsprincipper.
Vurderingen fremgår af nærværende salgsopstilling.
Beskatningsgrundlagene for boligskatten i ejerudgiften for indeværende
år følger det nuværende skattestop for ejendomsværdiskat og
stigningsbegrænsningen på grundskyld.
Boligskattereformen vil kunne have indflydelse på købers fremtidige
boligskattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning
herom. Der henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk.

Udgift kr.: 15.900
Forbrug: 24.950 kWh fjernvarme
Udgiften er beregnet i år: 2021
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers udgift til fjernvarme udgjorde i 2021 kr 14.809,75

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og
disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås
Elinstallationsrapport: Elinstallationsrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

Brændeovn:
Der findes 1 brændeovn i ejendommen, som ifølge oplysning fra sælger
er produceret før 1. januar 2003. Brændeovnen skal derfor nedlægges
eller udskiftes senest 12 måneder efter overtagelsesdagen, jf.
bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg §
5. Køber skal indsende erklæring herom til Miljøstyrelsen inden for
fristen.

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

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Renovation
Jordstyringsgebyr
Skadedyrsbekæmpelse
Skorstensfejerbidrag

8.004,00
5.961,57
4.676,52
2.936,80
17,00
105,00
718,19

Ejerudgift i alt 1. år:

22.419,08

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, anslået
Omkostninger til købers rådgiver/advokat,
anslået
I alt

1.995.000
13.750
6.500
7.500
kr.

2.022.750

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til:
Købers eventuelle finansielle og byggetekniske rådgivere. Tinglysning af pantebreve, debitor/kreditorskifte
m.v., finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse m.v.

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 100.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 9.459 md./ 113.508 år. Netto ekskl. ejerudgift: 7.627 md./ 91.524 år v/28.15 %
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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 15.11.2022. 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
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Tingslysningsafgiftsreduktion:

Dato: 15.11.2022

Gæld udenfor købesummen:

I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr.
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller
såfremt det er fraveget særskilt i handlen.

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art

Jyske kredit

Version 3.1

Realkredittype

Obligationsl
ån

E/SO/

Restgæld

2.359.000

Obl.
restgæld

Kontantværdi

2.359.000

1.922.396

Optaget
i valuta

DKK

Rente
Kont./pålyd.

2

1. års
ydelse

0

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

26,25
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SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?
Hvorfor skal du vælge os?

p

Intet salg - intet salær

p

Ingen binding på formidlingsaftalen

p

Lokal uafhængig ejendomsmægler

Synlig på alle boligportaler herunder
boligsiden.dk

p

Adresse
Sankt Nicolai Gade 6
5700 Svendborg
Telefon
60 22 57 00
Website
www.mengbolig.dk

