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Beskrivelse:

I hyggelige Løvel nord for Viborg byder vi nu indenfor i denne velholdte villa, der 
står klar til at modtage en ny familie med åbne arme.

Den flotte rødstensejendom med nummer 5 på postkassen fanger allerede blikket 
ved første møde. De frodige blomsterbuske ved vejen er med til at skabe en 
romantisk stemning, og der er ingen betænkeligheder ved at lade bilen trille op ad 
den flisebelagte indkørsel og indenfor i carporten. Udover den indbydende forhave 
finder man endnu et godt havestykke mod vest, hvor man fra den enorme 
flisebelagte terrasse kan nyde solen det meste af dagen og synet over de 
blomstrende højbede.

Træder man indenfor mødes man af en voluminøs flisebelagt entré, hvor der er 
rigeligt med plads til at stille skoene fra sig inden man træder ordentligt indenfor i 
herligheden. Her tages man imod af det flotte køkken, der står med alt i hårde 
hvidevarer og moduler i rolige nuancer, hvor alle familiens medlemmer uanset alder 
kan deltage i madlavningen og give deres besyv med om sovsen har brug for mere 
salt. Et sæt franske dobbeltdøre giver adgang til den flotte stue med loft til kip, hvor 
de store vinduespartier mod haven sikrer at lysindfaldet altid er helt i top. I boligen 
finder man hele tre store soveværelser, så der snildt er plads til to børn, samt et flot 
badeværelse af nyere dato med stort bruseafsnit, badekar og vaskesøjle.

Alt, man har brug for i hverdagen, kan findes i Løvel. Kærvangen 5 ligger blot en 
kort gåtur fra både skole, daginstitution og indkøbsmuligheder, der er med til at 
skabe et velfungerende lokalsamfund med alt hvad det indebærer. Naturligvis 
finder man samtidig god, dansk natur til alle sider, hvor markerne er med til at give 
et sind i en ellers travl hverdag. Via Aalborgvej kan man nemt og hurtigt komme ind 
til Viborg, faktisk på under et kvarter i bil, så selvom man har daglige ærinder 
herinde er det ikke en hindring at komme frem og tilbage.

Her er rammerne i den grad i orden for at familielivet kan blomstre. Velkommen!

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. 30.03.2000-6410-69 Lokalplan nr. 69

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Del af Løvel by
Lokalplan: Løvel boligområde ved Møllevej
Kommuneplan: Løvel Blandede boliger

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Viborg Kommune
Matr.nr.: 2r Løvel By, Løvel
BFE-nr. 3453138
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1963 / 2003
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.050.000
Heraf grundværdi: 246.100
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 480.000
Grundskatteloftsværdi: 239.300

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:  1015 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  120 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  120 m2

Andre bygninger i alt:  23 m2

 - Garage areal heraf 23 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 02-08-2018

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.



Version 2.4   E/SO/ COPYRIGHT DE – Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation Side 3

Adresse: Kærvangen 5, Løvel, 8830 Tjele Sagsnr.: KRVA5 Dato: 18.05.2019
Kontantpris: 1.075.000 Ejerudgift/md.: 1.437,00

                              

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: 
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 er gjort opmærksom på, at ny ejendomsvurderingslov er gældende 
pr. 1. januar 2018, samt at der er indgået en aftale om fremtidig 
boligbeskatning:
Ejendommens offentlige ejendomsværdi og grundværdi pr. 1. september 
2018 (offentliggøres 2019) vil blive beregnet efter ændrede principper. 
Eventuelle væsentlige ændringer ved ejendommen eller grunden kan 
udløse nyt ejendomsværdiskatteloft eller grundskatteloftværdi og have 
betydning for købers fremtidige boligbeskatning.
- Ejendomsværdi, grundværdi, ejendomsværdiskatteloft og 
grundskatteloftsværdi i nærværende matriale er de seneste værdier for 
ejendommen, ligesom ejerudgifter er beregnet udfra seneste værdier og 
nuværende regler.
- At der for ejendomme, der i forhold til nye vurderinger i 2019 har betalt 
for meget i boligskat i årene 2011-2018, vil kunne ske en tilbagebetaling.
Såfremt den praktiske løsning af tilbagebetalingsordningen måtte 
medføre, at køber bliver tilbagebetalt for sælger, er køber forpligtet til at 
der sker tilbagebetaling til sælger.

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.447 Forbrug: 1.236,4 m³ Naturgas
Udgiften er beregnet i år: 2014

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

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: 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: 1.075.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 8.160
Købers andel af ejerskifteforsikring 6.100
Omkostninger til købers rådgiver, anslået. 
Købers rådgiver berigtiger handlen.

10.000

I alt kr. 1.099.260 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 4.800,00
Ejendomsskat 5.671,00
Husforsikring anslået 4.500,00
Renovation 2.226,00
Rottebekæmpelse 42,00

Ejerudgift i alt 1. år: 17.239,00

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: 55.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 4.587 md./ 55.044 år. Netto ekskl. ejerudgift: 3.821 md./ 45.852  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: 18.05.2019. 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/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

936.489 926.615 958.768 DKK 0.2106 57.068 78,00 0.4348 0.00 0.00


