Landbrugsmægler Gunnar Jensen

Saltøvej 95, Saltø By, 4700 Næstved
Tlf.: 55447525, Fax.: 55447535
guje@pc.dk - www.gj-landbrug.dk

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Kristiansholmsvej 3A, 4262 Sandved
Kontantpris: 890.000

Sagsnr.: 801119
Ejerudgift/md.: 2.475

Dato: 15.02.2020

Beskrivelse:
Dejlig landejendom - tæt ved skov og strand.
Nedlagt landbrugsejendom med et areal på ca. 4.500 m2. Ejendommen er beliggende
i et meget naturskønt område med udsigt over åbne marker til Kristiansholmsskoven,
og ikke langt fra stranden ved Bisserup.
Ejendommen er under udstykning, idet landbrugsarealet fortsat ejes og drives af
sælger.
Kontakt Ejendomsmægler Gunnar Jensen for yderligere informationer samt
aftale om fremvisning.

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: Ejendomsmægler Gunnar Jensen
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Dejlig landejendom - tæt ved skov og strand.
Nedlagt landbrugsejendom med et areal på ca. 4.500 m2 Ejendommen er beliggende i et meget naturskønt område med udsigt over åbne marker til Kristiansholmsskoven, og ikke langt fra stranden ved Bisserup.
De første 5 fotos viser ejendommen, som den så ud for nogle år siden - og kan komme til at se ud igen.
Ejendommens bygningssæt består af:
Stuehus med et boligareal på 152 m2. Bebygget areal på 106 m2, heraf tilbygning/vinterhave på 30 m2. Udnyttet 1. sal på 46 m2 . Kælder på 45 m2. Opført i 1957 i røde mursten med tag af røde tegl.
Indeholder: Entre med trappe til 1. sal. Stor vinkelstue, som går ud i eet med stor, lys, opvarmet tilbygning/vinterhave.
Pænt køkken med spiseplads. Lyst badeværelse. 1. sal indeholder 2 værelser - flot udsigt over det åbne land fra det ene værelse.
Der er udefra adgang til kælder, der indeholder vaskerum, lagerlokale samt kælderrum med trappe til entre i stueetagen.
Udbygningerne består af:
Udbygning på 70 m2. Opført i 1955 i mursten med tag af bølgeeternit.
En god bygning, der indeholder:
Stort, opvarmet lokale, der har været benyttet som beboelse jf. BBR samt fyrrum med oliefyr. Derudover et træpillefyr, som er overdimensioneret til boligarealet alene. Der garanteres ikke for brugbarheden heraf, idet
fyret ikke har været i brug i længere tid.
Den øvrige del af bygningen kan anvendes som lager.
Halvtag på 24 m2 er tilbygget på nordsiden af bygningen.
Garage på 50 m2. Opført i 1954 i mursten med tag af bølgeeternit.
Driftsbygning på 270 m2. Opført i 1963 i bloksten med tag af bølgeeternit. Anvendes som lager. Nogen renovering af loft mv. må påregnes.
Bygningernes arealer er alle oplyst jf. forsikringens opmåling, og arealerne er under registrering i BBR.
BEMÆRK!
Mulighed for at tilkøbe yderligere et areal på ca. 8.000 m2 med sø - og med maskinhal på 380 m2 med stålbuer og nyt tag.
Ring og hør mere herom på 55447525.
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Nedlagt landbrug
Helårsbeboelse
Ejendomsvurdering
Næstved
8 d Skafterup By, Fyrendal/Parcel nr. 1
1319960
Landzone
Skafterup Vandværk

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Septictank/Trixtank
Centralvarme med oliefyr
1957

2019
890.000 kr.
413.800 kr.
890.000 kr.

Arealer
4.500 m2
Grundareal udgør:
Landinspektøropmåling
Grundareal ifølge:
106 m2
Hovedbyg. bebyg. areal:
45 m2
Kælderareal:
46 m2
Udnyttet tagetage:
152 m2
Boligareal i alt:
424 m2
Andre bygninger:
- heraf Udhus
424 m2
Bygningsareal ifølge

Der henvises til side 5

Opmåling
forsikringsmægler

- af dato:
Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.:

Ingen

Forhøjelse af sikkerhed:

Ingen

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
1 elkomfur, 1 emhætte, 1 køleskab, 1 opvaskemaskine, 1 dybfryser, 1 vaskemaskine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Sælgers ejendomsforsikring hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold: Sælger er p.t. i færd med at indhente tilbud på ny forsikring.

Dato: 15.02.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

Ejendommen har eget privat afløbssystem og er pålagt at deltage i den kommunale
tømningsordning for hustanke.
Ejendommen er omfattet af Kommunens spildevandsplan. Rensekravet er SO.
Omkostninger til egen renseløsning vil andrage anslået ca. 80 - 100.000 kr., alt
afhængigt af, hvilket anlæg, der vælges.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Der henvises iøvrigt til Ejendomsdatarapport af 6. november 2019.
Køber opfordres til selv at kontakte Kommunen, Center for Plan og Miljø, vedrørende
spildevandsplan.

Udgift kr.: 32.447
Forbrug: 3.311,00 liter
Udgiften er beregnet i år: 2015
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme med oliefyr
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Boligen opvarmes ved centralvarme med oliefyr.
Ejendommen vandforsynes fra Skafterup vandværk
Ejendommen er beliggende i ukloakeret område. Jf Næstved Kommunes spildevandsplan, skal der ske
forbedret rensning i 2020.

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: Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 05.05.2015 med energiklassifikation: E.
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Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Husforsikring
Ejendomsværdiskat
Renovation
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: 801119
Ejerudgift/md.: 2.475

Dato: 15.02.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
11.345
6.000
8.900
2.906
353
200

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

890.000
12.500
7.150

I alt

909.650

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

29.703

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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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 15.02.2020

Gæld udenfor købesummen:
Ingen

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

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
1. 24.08.1998 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
2. 12.02.2003 Dok med SEAS ang. forsyningsledninger Vedr 8a og 21a
3. 30.04.2003 Dok med SEAS ang. forsyningsledninger Vedr. 8d
4. 04.08.2006 Dok om tilbageførselsdeklaration vedr. vindmølle på 8d Skafterup
I forbindelse med udstykningen vil der ske fordeling af servitutterne, idet ikke alle vedrører bygningsparcellen.
Ejendommen sælges med et areal på ca. 4.500 m2.
Ejendommen er således ikke selvstændigt vurderet og må efterfølgende forventes parelhusvurderet.
Den offentlige ejendomsværdi er sat lig handelsprisen. Grundværdi, ejendomsskat samt grundlag for
beregning af ejendomsværdiskat er beregnet efter mæglers bedste skøn. Køber opfordres i en
handelssituation til at kontakte SKAT for beregning af de fremtidige skatter.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

- at der for ejere af ejendomme, der iht. nye vurderinger i 2020 - nu udskudt - har betalt for meget i skat i
årene 2011 og frem, vil kunne ske tilbagebetaling. Såfremt den praktiske løsning af tilbagebetalingsordningen
måtte medføre, at køber bliver tilbagebetalt beløb vedr. tidligere ejeres for høje skattebetaling, er køber
forpligtet til at tilbagebetale disse beløb til tidligere ejere.
Ovenstående har konsekvenser for købers fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen
rådgivning herom. Enhver ændring, herunder stigning ift. det i salgsopstillingen angivne, er sælger og sælgers
ejendomsmægler uvedkommende.
Køber kan læse mere om disse og yderligere ændringer på www.nye-ejendomsvurderinger.dk
Standardfinansieringsforbehold:
Det må forventes, at standardfinansiering ikke kan opnås, idet ejendommen får status af nedlagt landbrug.

Om ny vurderingslov og beskatningsaftale.
Køber er gjort opmærksom på, at en ny ejendomsvurderingslov er gældende pr. 1. januar 2018, samt at der
mellem et flertal af folketingets partier er indgået en aftale om den fremtidige boligbeskatning.
Dette betyder bl.a.
- at ejendommens offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der offentliggøres i 2020 - nu udskudt - vil blive
beregnet efter ændrede principper. Eventuelle væsentlige ændringer ved ejendommen eller grunden kan
udløse nyt ejendomsværdiskatteloft eller grundskatteloftværdi og have betydning for købers skattebetaling.
Ejendomsværdi, grundværdi, ejendomsværdiskatteloft og grundskatteloftsværdi i nærværende salgsopstilling
er de seneste værdier. Endvidere er ejerudgifterne beregnet ud fra de seneste værdier og nuværende
skatteregler.
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