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.

Adresse: Fousingvej 1, Fousing, 7160 Tørring
Kontantpris: 6.245.000

Sagsnr.: 82PW-000502

Dato: 04.08.2022
Ejerudgift/md.: 2.622,00

Beskrivelse:
Repræsentativ landejendom i smukke omgivelser nær Vejle - velegnet til
bolig og erhverv - eller indretning af 2 boliger
Smuk og herskabelig landejendom
opført i år 2013 i middelalderstil med kamtakkede gavlender og indgangsparti.
Stuehuset er på 323 kvm i 2 plan
med i alt 7 soveværelser 3 badeværelser, 2 stuer + en meget solrig udestue sydvendt og med udgang til mere end 100 kvm flisebelagt terrasse mod baghaven.
Længe 1 på 170 kvm:
• kontor med separat indgang, køkkenniche og gæstetoilet
• garage med rulleport
• hestestald med 4 bokse
• værksted med rulleport i gavlende
Længe 2 på 170 kvm:
• stor maskinhal med høj rulleport i gavlende - også anvendelig som
festsal
• industrikøkken og toilet i forbindelse med maskinhal/festsal
Ejendommen er på i alt 28.560 kvm, hvoraf de 20.000 kvm ligger direkte omkring
gården - de sidste 8.560 kvm er græsningseng beliggende 400 m fra ejendommen.
Afstande :
• Indkøb - Tørring centrum og supermarkeder - 5 km (5 min.)
• Skolen i Tørring - 6 km (7 min.) - se mere på: Tørring skole
• Vejle centrum gågaden - 17 km (20 min.)
• Århus centrum - 70 km (45 min.)

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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Repræsentativ landejendom i smukke omgivelser nær Vejle - velegnet til bolig og erhverv - eller indretning af 2 boliger

Smuk og herskabelig landejendom opført i år 2013 i middelalderstil med kamtakkede gavlender og indgangsparti. En lang indkørsel med murede søjler forbundne med kraftige jernkæder, understøtter stilen og
fremhæver den repræsentative fremtoning. På begge sider af indkørslen ses hestefolde med hvide indhegninger, og gårdspladsen mellem de 3 længer er smukt afgrænset af hvide murede søjler forbundet med
smedejernsgitter og automatisk oplukkelig smedejernsport. Som en slags topping på den repræsentative kransekage, er der bygget en stor fontæne i midten af gårdspladsen - så er den gode karma også sikret.
Stuehuset er på 323 kvm i 2 plan med i alt 7 soveværelser, 3 badeværelser, 2 stuer + en meget solrig udestue - sydvendt og med udgang til mere end 100 kvm flisebelagt terrasse mod baghaven.
På første sal har et af soveværelserne direkte udgang til ca. 12 kvm tagterrasse med et smukt view over hele baghaven. En stor del af første salen er indrettet som aktivitetsrum / festlokale (pt. billard), hvorfra der er
udgang til endnu en tagterrasse (ca. 50 kvm - vendt mod syd og vest). Fra denne tagterrasse er der også indgang til sidelængens første sal. Her er der indrettet ca. 40 kvm træningsrum med wellness/massage og
tilhørende afslapning på tagterrassen.
Stueetagen er indrettet med værelsesafdeling i den ene ende bestående af 3 børneværelser med tilhørende badeværelse samt master bedroom med tilhørende badeværelse og walk-in. Den modsatte ende af bygningen
består af stor stue og spisestue med udgange til hhv. øst og sydvendte terrasser. I midten er køkkenet placeret med stor spiseafdeling, udgang til terrasse og have og med direkte adgang til spisestuen. Der findes 2
indgange fra gårdspladsen. Den ene indgang har trappe til 1. salen, hvor gæsteværelserne er placerede og i tilknytning hertil er gæstetoilet i entréen indrettet som gæstebadeværelse.
De to sidelænger på hver 170 kvm er indrettede med :
Længe 1:
kontor med separat indgang, køkkenniche og gæstetoilet
garage med rulleport
hestestald med 4 bokse
værksted med rulleport i gavlende
Længe 2:
stor maskinhal med høj rulleport i gavlende - også anvendelig som festsal
industrikøkken og toilet i forbindelse med maskinhal/festsal
Ejendommen er på i alt 28.560 kvm, hvoraf de 20.000 kvm ligger direkte omkring gården - de sidste 8.560 kvm er græsningseng beliggende 400 m fra ejendommen.
Afstande :
Indkøb - Tørring centrum og supermarkeder - 5 km (5 min.)
Skolen i Tørring - 6 km (7 min.) - se mere på: Tørring skole
Vejle centrum gågaden - 17 km (20 min.)
Århus centrum - 70 km (45 min.)
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:

Landbrug
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Vejle Kommune
3 Fousing By, Hvejsel m.fl.
8270508
Landzone

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
1893 / 2013

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.:
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:

2020
1.300.000
242.100
885.800
0

Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg.bebyg.areal:
- Heraf udestue

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
- Udhus heraf
- Garage areal heraf
- Længe nr. 1 areal
- Længe nr. 2 areal
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

0 m2
0 m2
Tingbog
243 m2
15 m2

0 m2
95 m2
323 m2
569 m2
52 m2
177 m2
170 m2
170 m2
BBR
24-09-2021

Grundejerforening Nej
Tinglyste servitutter:
1.
2.
3.
4.

09.08.1923-951540-52 Dok om vandværk mv, Vedr 3
23.11.1967-951541-52 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1D
05.02.1970-951542-52 Dok om byggelinier mv, Vedr 1D
09.09.1991-16215-52 Dok om brønd mv, færdselsret mv, Vedr 2A

Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan 2017 - 2029
Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet
Planstrategi 2019
Planstrategi for Trekantområdet Danmark
Tinglyste servitutter:

Offentlige planer m.v.:

Tinglyste servitutter:

Tinglyste servitutter:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Emhætte mrk. Teko, Gasblus mrk. Ariston, Ovn: Electrolux, Opvaskemaskine: Whirlpool, Micro mrk. Samsung, USA
køle/fryseskab mrk. Samsung, Vaskemaskine mrk. Wasco, Tørretumbler: Bosch, Indbygningsovn mrk. Indisit, Gasblus mrk.
Amica, Opvaskemaskine: Electrolux

Tinglyste servitutter:

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:
Tv Homebox via yousee, internet Vifi via Homebox og igen yousee

Alle matrikelnumre
3 Fousing By, Hvejsel
1d Mindstrup Hgd., Hvejsel
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 Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:
Forsikringsselskab: Alm. Brand Forsikring

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 0
Udgiften er beregnet i år:

Forbrug: 0

Dato: 04.08.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:
Om nyt boligskattesystem
Det forventes, at der ultimo 2021 påbegyndes udsendelse af nye
ejendomsvurderinger for ejerboliger og pr. 1. januar 2024 træder et nyt
boligskattesystem i kraft. Dette nye ejendomsvurderings- og
boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og
grundværdi, herunder beskatningsgrundlag, fremadrettet vil blive fastsat
ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom
kendes endnu ikke. Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder
særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den
seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Det nye
boligskattesystem kan have indflydelse på købers fremtidige
skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Der
henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk.

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde:
Oplysningerne stammer fra:
Sælgers reelle varmeforbrug er oplyst til ca. 1.000 ltr. olie - eller ca. kr. 14.850 p.a.

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:
Elinstallationsrapport:
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Ejerudgift 1. år:
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Ejerudgift/md.: 2.622,00
Pr. år:

Dato: 04.08.2022

Kontantbehov ved køb:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Renovation
Rottebekæmpelse
Afgift spildevand
Tanktømning
Skorstensfejning

8.149,00
6.718,00
11.753,00
3.546,00
91,00
172,00
660,00
375,00

Ejerudgift i alt 1. år:

31.464,00

Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet, anslået
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
I alt

6.245.000
39.250
7.500
kr.

6.291.750

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.

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/Goderaad/boliglaan/landingsside
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Tingslysningsafgiftsreduktion:

Dato: 04.08.2022

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.

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

Långiver/art
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