
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.
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Beskrivelse:

SKØN LANDEJENDOM MED 3,7 HEKTAR JORD

Højt til himlen og masser af plads, og tilmed lige ved skole og børnehave, så 
børnefamilien også har mulighed for at udleve den landlige boligdrøm. Grønne 
marker strækker sig så langt øjet rækker - velkommen på denne 37.072 m2 store 
grund, som placerer sig midt i de landlige omgivelser. Her venter jer en 
charmerende landejendom med plads til hele familien i den rummelige bolig. I de 
tilhørende udhuse med stor stald og disponible rum, kan I opfylde jeres drøm om 
lidt dyr på gården.

Stuehuset fordeler sig over 220 m2 og indeholder to etager, der stort set er 
skræddersyet til familien. Planløsningen er veludnyttet med i alt seks store 
soveværelser fordelt på to plan, og nogle skønne fælles arealer i form af en stor 
spisestue med brændeovn, en opholdsstue og et flot køkken med alle hårde 
hvidevarer. Desuden er der en fin entre samt et dejligt stort bryggers. Afslutningsvis 
er der badeværelse i både stueplan og 1. sal. - det ene med brusehjørne og det 
andet med badekar med bruser. Gennemgående for ejendommen er det skønne 
lysindfald, den rummelige atmosfære og de nutidige elementer, der står i flot 
kontrast til husets landlige ydre.

Omkring ejendommen breder den store grund sig med gårdsplads og grønne 
arealer, der indbyder til et dejligt udeliv. Tænd op i grillen og nyd middagen under 
åben himmel, eller tag hestene med på en travetur, imens børnene hygger sig med 
boldspil og fangeleg - her er der plads til at leve livet præcis, som det passer jer 
bedst. Nærområdet byder på naturskønne områder og et velfungerende 
lokalsamfund, hvor du kun har få hundrede meter til skole, børnehave, idrætshal og 
sportsplads. Og til den lokale Spar købmand er der kun godt 2 km. Området er 
kendt for sit gode foreningsliv med idrætsaktiviteter for både store og små. Som 
billederne også indikerer, har vi at gøre med en bolig, hvor rummelighed er 
nøgleordet. Her er plads til den store familie eller til den kreative, der har behov for 
meget plads, måske egen virksomhed. Kun fantasien sætter grænser.

Boligen opvarmes energivenligt med jordvarmeanlæg, suppleret med 
solvarmeanlæg.

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:

Grundejerforening Nej 

Tinglyste servitutter:

1. 30.08.1934--977059-71 Dok om byggelinier mv - 
2. 27.06.1964--977060-71 Dok om adgangsbegrænsning mv - 
3. 13.11.1984--17781-71 Dok om adgangsbegrænsning mv 71_N-
SKA_339 

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Fritidslandbrug
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Skive Kommune
Matr.nr.: 1au Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster
BFE-nr. 8078858
Zonestatus: Landzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig vej
Kloak: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
Varmeinstallation: Varmepumpe (jordvarme)
Opført/ombygget år: 1927 / 1997
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2021
Offentlig ejendomsværdi: 1.200.000
Heraf grundværdi: 290.900
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 870.100
Grundskatteloftsværdi: 299.000

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  37072 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  101 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  49 m2  
Boligareal i alt:  220 m2

Andre bygninger i alt:  193 m2

 - Udhus heraf 193 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 17-06-2022

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

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om 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.
Boligskattereformen betyder, at den offentlige ejendomsværdi og 
grundværdi samt beskatningsgrundlagene for ejendomsværdiskat og 
ejendomsskat, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. 
Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke, idet 
denne ejendom endnu ikke har fået en ejendomsvurdering som er fastsat 
efter de nye vurderingsprincipper.
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder boligskatten i 
ejerudgiften, har udgangspunkt i den seneste fastsatte ejendomsværdi, 
grundværdi og tilhørende beskatningsgrundlag. Der kan fremtidigt ske 
regulering af boligskatterne for indeværende år, når den offentlige 
vurdering er foretaget.
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.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 15.157 Forbrug: 8.942 kWh elektricitet
Udgiften er beregnet i år: 2015

Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe (jordvarme)
Ejendommens supplerende varmekilde: Solvarmeanlæg
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport
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: 1.895.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 13.150
Omkostninger til købers rådgiver, anslået. 
Købers rådgiver berigtiger handlen.

6.000

I alt kr. 1.914.150 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 8.004,92
Ejendomsskat 6.015,81
Husforsikring 11.000,00
Renovation 5.060,00
Rottebekæmpelse 141,00
Tømning, bundfældningstank 637,00
Skorstensfejning 355,00

Ejerudgift i alt 1. år: 31.213,73

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: 95.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 8.987 md./ 107.844 år. Netto ekskl. ejerudgift: 7.287 md./ 87.444 år v/27.5 %  
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: 25.08.2022. 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

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 Fastforrente
t 
obligationsl
ån 1%

1.553.000 1.553.000 1.288.369 DKK 1 0 25,75

Tingslysningsafgiftsreduktion: 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.


