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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: Anna Reventlow

Beskrivelse:

Det klassiske klyngehus fra 1969 er nærmest bygget ind i skoven i Søllerød på 
Lyngskrænten, som er en blind og uforstyrret villavej. Klyngehuset i 2 plan er tegnet 
i 1969 af arkitektparret Carla og Axel Jürgensen, og huset står næsten uberørt af 
tiden med sine gule murstenfacader og det sortmalede træværk. Fra gaden ligner 
huset et et-planshus, men den skrånende grund gør, at man på den anden side har 
to etager, som kigger direkte ind i skoven.

Indenfor er mange af de originale detaljer bevaret, fra dengang huset blev bygget. 
De gule mursten bag brændeovnen, de store vinduespartier med sortmalede 
karme, badeværelserne med originale fliser, trappen indenfor med den originale 
orange farve, de små spjæld langs lofterne i hele huset. Alt sammen bidrager til 
den arkitekttegnede 60?er-stemning, som kan mærkes overalt i det skønne 
klyngehus.

Huset rummer en overetage med entre og gæstetoilet, køkken-alrum med udgang 
til den øverste træterrasse og opholdsstue med udgang til forhaven. I underetagen 
finder man husets soveafdeling med to gode børneværelser, et mastersoveværelse 
med walk-in-closet, badeværelse og bryggers. Fra underetagen er der udgang til 
den store træterrasse, som ligger på skrænten i den 900 kvm store skov, der hører 
til huset. 

I alt 156 kvm arkitekttegnet 60?er charme. Velholdt, særligt og stemningsfyldt med 
en fantastisk beliggenhed i smukke Søllerød.

Velkommen indenfor!
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

1. 1897-10-20 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vedr ptgn se Akt I 
690 
2. 1959-06-12 1. tillæg til byplan 
3. 1965-04-22 Dok om fælles brandmur/gavl mv 
4. 1966-02-26 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv 
5. 1966-10-07 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Tillige lyst 
pantstiftende. 
6. 1966-10-07 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Tillige lyst 
pantstiftende. 
7. 1967-06-06 anm byrder Dok om kloakanlæg mv, Tillige lyst 
pantstiftende. 
8. 1967-06-06 anm byrder Dok om kloakanlæg, Tillige lyst pantstiftende. 
9. 1967-06-06 anm byrder Dok om kloakanlæg mv, Tillige lyst 
pantstiftende. 4_BM_133 
10. 1967-06-06 anm byrder, anm hæftelser Dok om kloakanlæg, Tillige 
lyst pantstiftende. 
11. 1969-10-23 anm byrder Dok om vej mv 
12. 1998-12-16 Dok om naturgasanlæg Till anden ejd. akt. AQ 195 
13. 1950-09-21 Byplanvedtægt 
14. 2007-03-08 Dok. vedr. tilslutningspligt til naturgas 
15. 2008-11-24 Dok. om forbud mod viljesbestemte panterettigheder 
mv. Påtaleberettiget: Salling Bank A/S 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Rækkehus
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Rudersdal Kommune
Matr.nr.: 4kq Søllerød By, Søllerød
Zonestatus: Byzone
Vand:
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1967 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 3.250.000
Heraf grundværdi: 1.932.300
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.047.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Arealer

Grundareal udgør:  990 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  89 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  136 m2

Andre bygninger i alt:  32 m2

 - Carport heraf  32 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 28-06-2017

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køleskab: Whirlpool, Ovn: Voss, Tørretumbler: AEG, Opvaskemaskine: Siemens, Vaskemaskine: AEG, Fryser: Matsui

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos TRYG police nr. 805-
5.000.217.858 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Forsikringsselskab: TRYG

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.

Olietank sløjfet:
Køber er gjort særlig opmærksom på, at der i henhold til Ejendomsdatarapporten og 
BBR ejermeddelsen forefindes en allerede sløjfet olietank på ejendommen.
Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke er konstateret nogen form for forurening 
fra den pågældende olietank. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere kan 
gøres krav gældende mod sælger som følge af evt. senere konstateret forurening 
fra olietanken, uanset hvornår denne forurening er opstået. Købesummen er fastsat 
under hensyntagen hertil, således at køber fuldt ud bærer risikoen for en eventuel 
forurening fra olietanken, samt eventuelle omkostninger/tab som måtte opstå som 
følge heraf.

Uoverensstemmelser i  BBR:
Der er et brændeskur på grunden som ikke fremgår af BBR. Køber sørger selv for at 
få dette registreret i BBR registret og sælger er uden ansvar herfor.

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 14.984 Forbrug: 2.125,50m3
Udgiften er beregnet i år: 2016

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

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1, K2, K3 
og UN som bør undersøges nærmere
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1,K2 og K3
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

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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Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 20.475
Ejendomsskat 35.537
Husforsikring 6.796
Grundejerforening 1.500
Renovation 2.278
Rottebekæmpelse 108
Vintervedligehold 392

Ejerudgift i alt 1. år: 67.086

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: 260.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 24.200 md./ 290.400 år. Netto ekskl. ejerudgift: 19.673 md./ 236.076  år v/ 27.06 %  
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: 13.08.2017. 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. Danske Bank

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris/udbetaling: 5.200.000 / 260.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 32.860
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 0
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 0
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 32.860
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 0
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 5.267.220 

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring 
og bankgarantistillelse mv.
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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/V
ariabel 
forrentet 
obligationslå
n med 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån med 
renteloft

631.000 631.000 630.999 DKK 0.1044 14.856 21,50 0.6803 0.00 0.00

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

3.720.088 3.768.804 3.786.895 DKK -0.0399 219.707 21,25 0.2729 0.00 0.00


