
   

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:

STOUBY GAMLE MØLLE

TÆT VED VEJLE FJORD

ÉT AF LANDETS SMUKKESTE NATUROMRÅDER

MASSER AF SJÆL, CHARME OG HISTORIE

188 KVM HØJLOFTET BOLIG I 3 PLAN

MULIGHED FOR 3. SAL MED 5 M TIL LOFTET

Afstande (ca.)

- 2 minutter til lokalt supermarked
- 2.500 m til lækker badestrand
- 2.500 m til Rosenvold lystbådehavn
- 20 minutter til Vejle centrum
- 15 minutter til østjysk motorvej

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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STOUBY GAMLE MØLLE - 188 KVM HØJLOFTET EGOISTBOLIG I 3 PLAN

EN HELT SPECIEL BOLIG I MEGET SMUKKE OMGIVELSER

Området er kendt for sin helt fantastiske natur. Her findes kæmpe skovområder med høje bakker og dybe dale - et meget kuperet terræn, der er særdeles eftertragtet af cykelfolket og andre motionister. Ved Rosenvold 
findes én af områdets bedste sandstrande - meget eftertragtet blandt badegæster, men hvor der også er mulighed for forskellige former for vandsport - surfing, kajakroning m.v. Ved siden af den lange hvide sandstrand 
ligger Rosenvold lystbådehavn - en hyggelig lille havn med masser af stemning.

Hyggelig gammel mølle, som er gennemgribende restaureret i år 2000 - 2002, hvor stort set alt er udskiftet - gulve, vægge, el og vvs installationer m.v. Ved samme lejlighed blev hatten fornyet, taget blev udskiftet og der 
blev monteret nye vinduer i det meste af ejendommen. I år 2015 blev der monteret nye zinkinddækninger rundt om hele møllen ved 1. salen. Køkken og badeværelser er udført år 2002, men er stilmæssigt absolut 
veltilpasset møllen og den sjæl og charme man oplever indvendig.

Indgangspartiet er flot udført med 4 trin i granit og brosten - smukt afsluttet med et gammelt møllehjul som en del af trappen. Indgangsdøren er udført i flot massiv mahogni og der er isat et stort vinduesparti ved siden 
af døren. Entréen er indrettet med garderobe, god skabsplads og flotte mørke 30x30 klinker på gulvet. Lofterne er med synlige gamle bjælker og indbyggede spots og mod indkørslen har man bevaret et gammelt smukt 
jernrammevindue. Fra entré er der indgang til et flisebadeværelse med bruseniche. Gulvet er udført i samme klinker som i entré, der er væghængt toilet og stilen er også her med synlige loftbjælker og 3 meter til loftet.

En massiv ludbehandlet dør med småsprossede glasruder fører ind til køkken/alrummet - og her oplever man for alvor den meget specielle atmosfære, der befinder sig i den gamle mølle. Her er stadig 3 meter til loftet, 
men ikke kun loftbjælker er synlige - her findes alle de gamle og meget kraftige spær og lodrette bjælker, der er med til at bære hele konstruktionen. Herudover ser man de gamle store tandhjul fra tiden, hvor møllen var i 
aktiv brug. Stilen er gennemført med samme gulve som i entré og bad, og der er opført en mur rundt om køkkenet. Køkkenet er udført i bøgetræ med massive fyldningslåger, der stilmæssigt matcher resten af rummet. Mod 
vest findes en stor dobbelt glasdør med udgang til en flisebelagt terrasse og til haven. Bag køkkenet er indrettet et bryggers med masser af indbygningsskabe i samme stil som i køkkenet.

En trappe fører til første sal, hvor der er indrettet én stor højloftet stue - ca. 3 m. Her er de gamle bærende bjælker og krydsspær synlige, og gulvene er belagt med 28 mm kraftigt herregårdsplank. De gamle møllehjul 
ligger stadig som et monument, der sender tankerne og fantasien tilbage til en svunden tid. Fra stuen er der udgang til ca. 40 kvm stor sydvendt tagterrasse, med sol fra morgen til aften og udvendig trappe ned til haven.

Fra stuen på 1. sal fører trappen videre mod 2. salen. Her er der indrettet et soveværelse, et mindre værelse (meget anvendelig som gæsteværelse eller måske et stort walk-in) og et rummeligt badeværelse med 
hjørnespa. Fra alle tre rum er der en fantastisk udsigt over byen og landskabet. Gulvene er udført i massive fyrretræsplanker, og der er på 2. salen ca. 320 cm til loftet. På repos er der plads nok til at videreføre trappen, 
således at der bliver adgang til det uudnyttede loftrum, der findes på 3. salen. 3. salen udgør således loftet lige under hatten på møllen, og såfremt man vil udbygge denne etage, har man mulighed for enten at bygge et 
rum med meget højt til loftet ( måske 5 - 6 meter) - eller alternativt at lave et stort værelse med en hems i hatten.

Indkørslen er flisebelagt og der er lavet parkeringsplads til 5 biler. Fra haven er der indgang til 25 kvm værksted - en del af bygningen, hvor man også har bevaret de gamle charmerende jernrammevinduer.

Afstande
• 2 minutter til lokalt supermarked
• ca. 2.500 m til lækker badestrand og Rosenvold lystbådehavn
• 20 minutter til Vejle centrum
• 15 minutter til østjysk motorvej
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening Ja
Navn: 
Pligt til medlemskab: Ja
Sikkerhed til foreningen.: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af:  

Lokalplan: Boligområde ved Stouby Mølle
Kommuneplan: Gammel Stouby

1. 1999-02-08 Lokalplan nr. 04.B1.01 

Tinglyste servitutter:

1. 08.02.1999--6960-55 Lokalplan nr. 04.B1.01 

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Boligområde ved Stouby Mølle
Lokalplan: Boligomåde ved Møllevænget

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Hedensted Kommune
Matr.nr.: 11aa Stouby By, Stouby
BFE-nr. 4324694
Zonestatus: Byzone
Vand:
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1864 / 1999
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2020
Offentlig ejendomsværdi: 880.000
Heraf grundværdi: 227.300
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 700.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køleskab: Gorenje, Ovn: Gorenje, Komfur: Gorenje, Opvaskemaskine: Gorenje, Vaskemaskine: AEG, Emhætte: Gorenje

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  940 m2

- heraf vej:  10 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  78 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  55 m2  
Boligareal i alt:  188 m2

Andre bygninger i alt:  25 m2

 - Udhus heraf 25 m2

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

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.



Version 3.1   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

Adresse: Stouby Møllevej 12A, 7140 Stouby Sagsnr.: 2175 Dato: 24.08.2022
Kontantpris: 2.245.000 Ejerudgift/md.: 1.429,00

                              

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Danske Forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Forsikringsselskab: Danske Forsikring

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.

Læs mere omkring Stouby på:
stouby.nu
TV og internetforhold:
Læs mere herom på:
stoubynet.dk og kjaergaard-nettet.dk

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.: 18.130 Forbrug: 1966 kbm
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers seneste årsforbrug af varme udgjorde kr. 17.766,25

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3
Energimærkning: Vælg...

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: 2.245.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 15.250
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 8.560
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 5.000
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 2.275.310 

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 6.440,00
Ejendomsskat 4.091,40
Husforsikring 4.700,00
Grundejerforening 0,00
Renovation 1.850,00
Rottebekæmpelse 65,00

Ejerudgift i alt 1. år: 17.146,40

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

Realkredit 
Danmark

Rentetilpas
ningslån

1.168.000 1.151.823 1.186.377 DKK 0 14.633 7,50

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.


