
Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.

   

Salgsopstilling

Version 2.5   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

Adresse: Mejslingvej 80, Ammitsbøl, 7100 Vejle Sagsnr.: 1968 Dato: 30.04.2019
Kontantpris: 5.750.000 Ejerudgift/md.: 3.598,00

                                                         
Beskrivelse:

MASSER AF PLADS - IDYLLISKE OMGIVELSER

LANDEJENDOM MED PARKLIGNENDE HAVE - SØER OG VANDLØB

4 MINUTTER FRA SKOLE OG BØRNEHAVE - SKOLEBUS TIL DØREN

15 MINUTTER FRA VEJLE CENTRUM

20 MINUTTER FRA KOLDING CENTRUM

25 MINUTTER TIL BILLUND LUFTHAVN

416 KVM INDFLYTNINGSKLAR BOLIG - 112 KVM DOBBELT GARAGE

UDELÆNGE MED MASKINHAL PÅ 589 KVM

25.000 KVM JORDSTYKKE

Pragtfuld landejendom velbeliggende på 25.000 kvm idyllisk jordstykke - 
omgivet af store træer og helt ugeneret for omgivelserne. Have med flere søer 
og en lille å, der løber gennem haven med små romantiske og hvidmalede 
broer. En oase kun 15 minutters kørsel fra Vejle Centrum - et fristed, hvor der 
er plads til udfoldelser for den pladskrævende familie - både ude og inde.

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: Peter Warming
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Pragtfuld landejendom velbeliggende på 25.000 kvm idyllisk jordstykke - omgivet af store træer og helt ugeneret for omgivelserne. Have med flere søer og en lille å, der løber gennem haven med små romantiske og 
hvidmalede broer. En oase kun 15 minutters kørsel fra Vejle Centrum - et fristed, hvor der er plads til udfoldelser for den pladskrævende familie - både ude og inde.

Stuehuset er i 2 plan på i alt 416 kvm bolig. Det er oprindeligt opført i år 1855, men er de seneste år blevet gennemgribende renoveret. Sælger har lagt vægt på at indrette boligen, således at 1. salen er 
sammenhængende med stueetagen. Dette er gjort ved at åbne etageadskillelsen flere steder - herunder i det store køkken - således at den store stue på 1. salen har view ned over køkkenet, og samtaler således også kan 
foregå let mellem etagerne. Dette giver tillige en rigtig god rumfornemmelse, eftersom at 1. salen er åben til kip. I ejendommens hall har man ligeledes åbnet til 1. salen. Her fører desuden en trappe til 1. salen - og hele 
hallen får således det samme view helt op til kip på 1. salen. På 1. salen er monteret mange store skråvinduer i 2 niveauer, hvilket giver ikke kun stuen, men også køkkenet og ejendommens hall et fantastisk lysindfald.

Stuehuset er indrettet med i alt 3 stuer, 6 værelser, 2 badeværelser / 3 toiletter, køkkenalrum med tilstødende grovkøkken / viktualierum samt et stort bryggers med masser af god skabs- og arbejdsplads. Bag bryggers 
findes bagindgang med indgang umiddelbart sammen med indgang til garagen.

Køkkent er indrettet med en stor arbejdsø i midten og åbent til 1. salen. Låger er udført med hvide fyldninger, integrerede hvidevarer og en kraftig bordplade i lys ask. Køkkenet er fra Invita, vasken er udstyret med 
quooker, der er masser af skuffer og rigtig god skabs- og arbejdsplads. Endevæggen i køkkenet er indrettet som kogested, hvor hele bordpladen er lagt i sort granit. Herudover findes indgang til et grovkøkken, der ligeledes 
er indrettet som viktualierum. Bag køkkenet er indrettet bryggers med masser af indbygningsskabe - alt ligeledes fra Invita - og alle gulve i såvel bagindgang, bryggers, grovkøkken og selve køkkenet er lagt i store sorte 
klinker i 30x60.

De to badeværelser / 3 toiletter er alle indrettede med samme sorte gulvklinker i 30x60, og med skabe m.v. fra Invita. Den samme stil med gulvklinker går igen i husets hall. Trappen til 1. sal er udført i lys ask, og 
samtlige gulve på 1. salen er ligeledes lagt i lys ask. På 1. salen er alle gamle bjælker og hanebåndspær nænsomt renset ned og holdt synlige. Værelserne på 1. salen er store, og der er indrettet et walk-in til det ene 
værelse. Det andet værelse har udgang til en stor tagterrasse. Hele den store stue på 1. salen er forsynet med et væld af store velux vinduer i flere niveauer, der sammen med lofterne til kip, giver et fantastiskt lysindfald og 
en god rumfornemmelse.

I stueetagen har man bevaret en del af de gamle værdier med bl.a. stuklofter, gamle fyldningsdøre m.v. - gulve er enten gamle afhøvlede plankegulve, eller nyere gulve lagt i fyrretræ. Fra såvel køkken og fra stuen 
er der udgang til en terrasse, der er anlagt i træ i hele husets længde - ca. 25 meter. Herfra kan man nyde udsigten ned over haven med åen, de små hvidmalede broer og søen for enden af haven.

Garagen er opført på 112 kvm og indeholder ud over fyrrum med jordvarmeanlægget 2 separate rum til anvendelse som garager. Hvert rum har egen port og det ene rum er indrettet med lofter og vægge, som er 
isolerede. Porten er dog bevaret i den oprindelige stil (og dermed u-isoleret) - for at matche udseendet udefra.

Den sidste længe af ejendommen er indrettet som ét stort rum, der kan anvendes som maskinhal, værksted, motionsrum, gildesal ......... kun fantasien sætter grænserne. Mit i bygningen findes en trappe til 1. salen, 
hvor der er et stort uudnyttet rum. Etageadskillelsen er støbt, så der er mange muligheder for indretning på 1. salen og det er rimelig let at gå til. Den ene ende af bygningen har dog åbent til kip, således at den store 
lofthøjde er udnyttet. Her er der p.t. indrettet værksted med autolift og stor port, hvor maskiner kan ha' adgang.

Ejendommen er klassificeret som et "energimærke B" ejendom, hvilket betyder at ejendommen er særdeles velisoleret. Herudover er der i år 2010 installeret nyt jordvarmeanlæg med varmepumpe.

Links:
Skole og børnehave m.v.

http://oedstedskole.skoleporten.dk/sp
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Matrikelbetegnelse og grundareal

Areal Heraf vej

Matr. nr. 11a 25.000 m² 0 m²

Areal i alt 25.000 m² 0 m²

 
Arealerne fremgår af: Tingbog

Bygningsarealer

Udover arealoplysninger i salgsopstillingen kan bygningsarealerne yderligere 
specificeres således:

Bolig nr, jf. BBR Areal Heraf 
boligareal

Garage, carport, udhus 0 m² 0 m²

Nr. 1. Garage 0 m² 112 m²

Nr. 1. Udelænge 0 m² 589 m²

Bygningsarealer i alt 701 m² m²

Købesummens fordeling

Den kontantomregnede købesum udgør:
Ejerboligen    kr. 5.750.000
Øvrige boliger    kr. 0
Garage/carport    kr. 0
Andre bygninger (fordelt på de enkelte bygninger nedenfor)  kr. 0
Jorden    kr. 0

Maskiner    kr. 0
Driftsinventar    kr. 0
Betalingsrettigheder, jf. s.     kr. 0
Beholdninger    kr. 0
Besætning    kr. 0
Kontantomregnet købesum i alt    kr. 5.750.000

Fordeling af den kontantomregnede købesum på andre bygninger

Andre bygninger i alt kr. 0

Parterne er opfordret til at søge rådgivning hos revisor om de skattemæssige 
konsekvenser af den kontantomregnede købesums fordeling.
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

1. 1964-02-19 Dok om transformerstation/anlæg mv, Resp lån i off 
midler 
2. 1969-03-20 Dok om telefonkabler/anlæg mv, 
3. 1979-09-12 anm byrder, anm hæftelser Dok om forsynings-
/afløbsledninger mv, 
4. 1990-04-18 anm hæftelser Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, 
Vedr 2D, 2K 
5. 2014-06-23 Vandledning

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Landbrug
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Vejle Kommune
Matr.nr.: 11a Ammitsbøl By, Ødsted
BFE-nr. 10158687
Zonestatus: Landzone
Vand:
Vej:
Kloak: Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse)
Varmeinstallation: Varmepumpe jordvarme
Opført/ombygget år: 1855 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 2.050.000
Heraf grundværdi: 412.400
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.354.525
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Vaskemaskine: Siemens, Tørretumbler: Bosch, 2 stk elvandvarmer mrk. Metro, Opvaskemaskine: Miele, 2 stk indbygningsovn 
mrk. Siemens, indkuktionskogeplade mrk. Siemens, Emhætte: Thermex, Køleskab: Siemens, quooker ved håndvask, 
brændeovn i spisestue

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  25000 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  241 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  175 m2  
Boligareal i alt:  416 m2

Andre bygninger i alt:  701 m2

 - Erhvervs areal heraf 589 m2

 - Garage areal heraf 112 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 05-11-2017

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

Forsikringsselskab: Nykredit Forsikring

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der er etableret et minirensningsanlæg på ejendommen.

Ejendomsmæglerens oplysninger til køber

Ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse 
i at handlen indgås, idet 

Ejendomsmægleren har en væsentlige økonomisk eller personlig 
interesse i sælgers valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i 
tilknytning til omsætning af fast ejendom, idet 

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.266 Forbrug: 8070 kWh
Udgiften er beregnet i år: 2015

Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe jordvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Energimærket angiver at der ud over ovennævnte elforbrug er indregnet et forbrug af brænde på 5,7 skov rummeter til en værdi af 
anslået kr. 4.240.

Det samlede forbrug til varme kan således opgøres til kr. 16.506

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: 
Elinstallationsrapport: 
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: B.

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: 5.750.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 36.160
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 5.000
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 5.792.660 

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.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 13.545,25
Ejendomsskat 11.444,10
Husforsikring 15.743,00
Renovation 1.803,00
Rottebekæmpelse 23,00
Tanktømning 280,00
Statsafgift spildevand 166,00
Skorstensfejer 164,00

Ejerudgift i alt 1. år: 43.168,35

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

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

2.716.000 2.661.956 2.771.895 DKK 0.4859 33.202 107,00 0.6837 0.00 0.00

Nykredit/Ren
tetilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

2.179.426 2.196.974 2.283.315 DKK 0.7595 114.766 98,00 0.9874 0.00 0.00


