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: Sølund 3, Korinth, 5600 Faaborg
Kontantpris: 4.875.000

Sagsnr.: 82PW-000625

Dato: 28.09.2022
Ejerudgift/md.: 2.047,00

Beskrivelse:
Skyttegården bygget år 1788, som bolig for Brahetrolleborgs skytte
Erhvervsejendom indrettet som feriebolig - ingen bopælspligt
Muligt for virksomhed at erhverve - benyttelse som
• feriebolig
• B&B
• udlejning
• konference
• kurser
• teambuilding
• stress-klinik
• etc.
Gennemgribende renoveret i år 2016-2017
Standarden er helt i top - Ikke ryger hus
Området:
• Tæt ved Brændegård Sø ved Brahetrolleborg Skovene.
• Langt fra befærdede veje - 100% fred og idyl.
• Tæt på naturen - dagligt ses fasaner, harer, råvildt og dåvildt.
• Havørnen svæver elegant over ejendommen.
• 10 km fra Faaborg
Indretning:
• Pejsestue og spisestue for op til 20 personer
• 5 dobbeltværelser - alle med eget bad og toilet
• Stort køkken med separat indgang - velegnet til stort indkøb
• Separat kontor til eget brug
• Anneks bygning med bad og sauna
Tidligere anvendelse som B&B - årlig omsætning kr. 378.000

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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Erhvervsejendom indrettet som feriebolig - ingen bopælspligt

Muligt for virksomhed at erhverve - med benyttelse som feriebolig, B&B, udlejning, konference, kurser, teambuilding, stress-klinik og meget, meget mere.

Området: Huset er beliggende i et fantastisk naturområde med store fredede arealer. Grundens ca. 6.500 kvm er placeret direkte op ad skoven, og der findes stier ned til Brændegård Sø, som kun ligger ca. 300 meter fra
huset. Brahetrolleborg skovene strækker sig over et stort område rundt om både Brændegård Sø, Nørresø og op til Brahetrolleborg Slot og avlsgård. Fra Faaborg er der kun ca. 10 km til ejendommen. Tæt ved Brændegård
Sø fører en mindre befærdet vej gennem området, hvorefter man følger en lille grusvej ca. 700 m ind gennem skoven. Her er ingen trafik - kun virkelig fred og idyl, og rig mulighed for total afstresning.
Naturen er tæt på, og dagligt opleves både fasaner, harer, råvildt og dåvildt. Havørnen svæver elegant over ejendommen med sit imponerende store vingefang, idet Brændegård Sø er et eftertragtet yngleområde for
mange forskellige fuglearter.
Indretning: Stueplanet er indrettet med en stor entré/hall med trappe til 1. sal og adgang til toilet. Direkte fra entré er indrettet stor spisestue med plads til ca. 20 gæster ved 4-personers borde. Bag spisestuen er der
separat køkken med egen indgang fra gårdsplads/indkørsel (velegnet til stort indkøb). Fra entré er der også indgang til pejsestue, der virkelig emmer af landlig hygge. Endvidere 2 rummelige dobbeltværelser - med hvert sit
toilet og badeværelse.
1. salen er indrettet med 3 rummelige dobbeltværelser - hvert med eget toilet og badeværelse - samt et ekstra værelse/kontor.
Grunden er på ca. 6.500 kvm og ligger direkte op ad skoven og kun ca. 300 meter fra Brændegård Sø. I baghaven er indrettet et udhus med stort badeværelse med stort badeværelse, indgang til sauna og hyggelig delvist
overdækket terrasse. Der er opsat hestefolde bag ejendommen, men der er i øvrigt uanede anvendelsesmuligheder - alt efter virksomhedstype og ønsker om udfoldelser på arealet.
Tidligere anvendelse som B&B: Ejendommen har tidligere været anvendt som B&B i en kortere årrække. I denne periode blev der omsat for ca. kr. 378.000 årligt.
Standarden: Huset er gennemgribende renoveret i år 2016-2017, og alt er virkeligt flot udført håndværksmæssigt. Udvendigt og indvendigt fremtræder alt perfekt og meget repræsentativt og er fuldstændigt klart til at føre
dine drømme ud i livet.
Om Skyttegården: Skyttegården blev bygget år 1788, og var bolig for Brahetrolleborgs skytte. 1788 var samme år som Stavnsbåndet blevet ophævet.
Ejendommen blev i 1960 efter et generationsskifte på Brahetrolleborg overdraget til en arving, som fik ejendommen moderniseret og indrettet i engelsk herregårdsstil efter vejledning fra indendørsarkitekt Ebbe Berner.
Berner var bl.a. tilknyttet Udenrigsministeriet og indrettede eksempelvis flere ambassader rundt om i verden.
Ejendommen blev i 2016 købt af Jens Toft, som efter overtagelsen har totalrenoveret huset. Såvel den udvendige som den indvendige renovering er gjort med respekt for det gamle hus og historien omkring stedet.
Naturligvis er Skyttegården ”ikke-ryger-hus" !
Afstande:
• Faaborg ca. 10 km
• Svendborg ca. 20 km
• Odense ca. 30 km
• Svendborgmotorvejen ca. 15 km
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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:

Villa
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Faaborg-Midtfyn Kommune
5c Nybo By, Brahetrolleborg
10045460
Landzone
Privat vandforsyningsanlæg
SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
Centralvarme med én fyringsenhed
1788

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

2021
2.050.000
190.500

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

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
- Udhus heraf
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

920.000
0

6446 m2
0 m2
Tingbog
170 m2

0 m2
119 m2
289 m2
50 m2
50 m2
BBR
06-10-2021

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:
Tinglyste servitutter:
1. 08.11.1983--11987-38 Dok om skel/byggeretsligt skel mv,
2. 01.04.1986--4024-38 Dok om fredning, Prioritet forud for pantegæld,
Vedr 5, se tillige akt I293-294 (rette lysningsdado er 11.4.)
3. 16.08.1994--14095-38 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr
6A
4. 19.02.2021--1012681045 Salgs- og Pantsætningsforbud
Offentlige planer m.v.:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Opvasker, køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler, 2 stk indbygningsovne, emhætte, keramisk komfur
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:
DR og TV 2 via antenne, Parabol.
Fibernet indlagt. STOFA

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
Forbehold:

Dato: 28.09.2022

Andre forhold af væsentlig betydning:
Boligareal
Nærværende salgsopstilling anfører et boligareal på 289 kvm. Arealet er
på BBR anført som erhvervsareal, men der foreligger mulighed for, at
ejendommen kan konverteres til bolig eller fritidsbolig. Det nuværende
registrerede boligareal er således 0 kvm.

rørskade: Ja

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.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 13.023
Forbrug: 5.780 kg træpiller
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme med én fyringsenhed
Ejendommens supplerende varmekilde: Pejs
Oplysningerne stammer fra: Sælger
Energimærke beregner varmeforbrug til:
12,8 Ton træpiller - kr. 26.876
Varmeforbrug 2019 udgjorde ca. kr. 18.000 - huset var kun delvist benyttet i år 2020.
Elforbrug for 2019-2020: 4.192 kwh - kr. 7.733,-

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: F.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Renovation
Tanktømning
Rottebekæmpelse
Ejerudgift i alt 1. år:
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Ejerudgift/md.: 2.047,00
Pr. år:

Dato: 28.09.2022

Kontantbehov ved køb:

8.464,00
4.352,00
7.797,00
2.858,00
882,00
205,00
24.558,00

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

4.875.000
31.050
7.500
kr.

4.913.550

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: 28.09.2022

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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