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: Refsgårdvej 10, 6040 Egtved
Kontantpris: 6.495.000

Sagsnr.: 82PW-000446

Dato: 19.12.2022
Ejerudgift/md.: 3.613,00

Beskrivelse:

Arkitekttegnet landvilla ud til fredet natur på kanten af Vejle Ådal
•
•
•
•

Villa til renovering - 246 kvm
Erhvervsbygning i 2 plan til kontorer til renovering - 185 kvm
Sommerhus - 35 kvm
Øvrige bygninger i alt - 1.287 kvm

Beliggende i 75 m højde - fantastisk udsigt
Uendeligt fredfyldt atmosfære
Kuperet terræn - varieret og smuk natur
Højtplaceret ejendom helt ude på kanten af Vejle Ådal
Jagt på et varieret og rigt dyreliv - spottet både kronhjort og rådyr
Mulighed for fiskeri i Egtved Å
Mulighed for dyrehold
Mulighed for heste og rideture i fantastisk natur - egen grund

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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Adresse: Refsgårdvej 10, 6040 Egtved
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Dato: 19.12.2022

Arkitekttegnet landvilla ud til fredet natur på kanten af Vejle Ådal - beliggende i 75 m højde - fantastisk udsigt

Atmosfæren er uendeligt fredfyldt i det særegne landskab, som omgiver denne højtplacerede ejendom helt ude på kanten af Vejle Ådal. Udsigten går nemlig til et fantastisk stykke varieret natur, der er godkendt som
beskyttelsesværdig Natura 2000 område, hvilket vil sige, at jorden ikke må dyrkes. Her er det oplagt at lade kvæg eller heste græsse på de bevoksede skrænter til Vejle Ådal, ligesom man kan ride uforstyrrede ture i et
enestående, uberørt naturområde. Ejendommen udgør omtrent 47 ha natur med også fantastiske muligheder for jagt på et varieret og rigt dyreliv (der er spottet både kronhjort og rådyr). Til ejendommen hører et stykke
eng, hvorfra der er mulighed for fiskeri i Egtved Å.
På grunden står det gamle stuehus med navnet Kristiansminde, som de nuværende ejere overtog i 1974. På det tidspunkt valgte ægteparret, som begge er både tømrer- og arkitektuddannede imidlertid at gøre
stuehuset til tegnestue og i stedet i 1975 at opføre en ny beboelsesejendom, som kunne virkeliggøre drømmen om at lade indendørsrammerne smelte sammen med den vidunderlige natur på stedet.
Resultatet blev den store arkitekttegnede 1-plans villa med lange, flade linjer i tidstypisk 1970’er-dekadence med kinesisk-inspireret tag og flere træterrasser. Det skarpe og lækre udtryk sørgede samtidig for at
integrere omgivelserne, hvilket gør det muligt at se hele vejen gennem huset samt via enorme glaspartier fra gulv til loft ud til landskabet. Byggematerialerne var kun de bedste, og der blev kælet for alle løsninger, blandt
andet med skydedøre i alle rum for nem udgang til den omgivende natur.
Udtrykket er måske noget bedaget i dag, men potentialet er bestemt til stede, sådan at boligen kan komme til ære og værdighed igen. Skønne grønlandske marmorgulve, flotte røde murstensvægge og store vinduer
vil passe ind i de fleste moderne familiers krav, og hvis køkkenet åbnes op mod resten af opholdsmiljøet, er der ikke langt til en mere nutidig model.
For den moderne børnefamilie kan boligens oprindelige grundplan udnyttes til at dele huset op i to afdelinger, hver med eget bad og opholdsstue tilknyttet. Familiens teenagere kan herved få deres eget afdeling med
to store værelser, et badeværelse samt en stor pejsestue. Huset indeholder desuden et mindre kontor, et stort soveværelse med walk-in skab, en meget stor stue, en spisestue, en forgang med indbygget skab, et
badeværelse med karbad samt et køkken med praktisk adgang til rum med plads til kummefrysere, skabe samt vaskemaskine og tørretumbler.
Man overtager i øvrigt en hel samling bygninger, herunder det gamle stuehus, der godkendt til erhverv i to etager, og flere ældre staldbygninger, inklusiv en stor løsdriftsstald med høje stålspær, der evt. kan ombygges
til privat ridehal. Erhvervsbygning og øvrige staldbygninger kan nemt genopbygges fra eksisterende fundamenter.
Rundt om huset finder man: Den gamle have med meget høje træer samt flere æblesorter og pæretræer samt et drivhus med vinranker. Den lange private vej, der fører op til gården langs en allé af træer, herunder et par
store kirsebærtræer. Lige før gårdspladsen er der anlagt en lille sø, hvor der tidligere har været åkander og guldfisk, og som igen kan blive et kendetegn for ejendommen. Der hersker en fantastisk ro og stilhed overalt og
der er langt til kunstigt lys om natten.
Billund Lufthavn ligger blot en halv times kørsel gennem skøn natur uden risiko for bilkøer. Desuden ligger der en meget anerkendt international privat skole i Billund: ISB - International School of Billund. Der er
omtrent fem kilometer til Egtved, hvor der er indkøbsmuligheder og et aktivt foreningsliv. Større byer som Kolding og Vejle er også inden for kort rækkevidde, da de kan nås på en halv time i bil.
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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:

Dato: 19.12.2022

Landbrug
Helårsbeboelse
BBR meddelelse
Vejle Kommune
55c Egtved By, Egtved m.fl.
9292104
Landzone

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
1975

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

2020
7.100.000
1.964.800

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

Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger i alt:
- Erhvervs areal heraf
- sommerhus areal
- kontorbygning areal
Bygningsareal ifølge:
- af dato:

467353 m2
2275 m2
Tingbog
246 m2

0 m2
m2
246 m2
1507 m2
1287 m2
35 m2
185 m2
BBR
31-08-2021

1.109.115
0

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Alle hårde hvidevarer medfølger - dog uden ansvar for sælger

Grundejerforening Nej
Tinglyste servitutter:
28.08.2020-1012187535 - Prioritet: 1 - Permanent ekstensivering matr.
1a, 1g Refsgårde. Egtved - Arealanvendelse: - Anvendelsesforhold
09.06.1896-931308-52 - Prioritet: 2 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
fredskov mv
12.10.1948-4657-52 - Prioritet: 3 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
vandløb mv
13.01.1965-356-52 - Prioritet: 4 - Dokumenttype: Servitut - Dok. om
master m.v. Om resp. se akt.
14.03.1967-2468-52 - Prioritet: 5 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
vand mv
14.03.1980-6423-52 - Prioritet: 6 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
fredning
03.04.1990-5219-52-S0001 - Prioritet: 7 - Dokumenttype: Servitut Benyttelse af kummehus, Se akt
09.11.1990-18026-52 - Prioritet: 8 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering
22.08.2001-17305-52 - Prioritet: 9 - Dokumenttype: Servitut - Dok om
nedsættelse af 3 stk. urner.
28.08.2020-1012187535 - Prioritet: 1 - Dokumenttype: Servitut Permanent ekstensivering matr. 1a, 1g Refsgårde. Egtved
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan 2017 - 2029
Kommuneplan 2021 - 2033
Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet
Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Abonnementer:
Alarm forefindes - kan overtages efter aftale med sælger.
Internetforbindelse: https://tjekditnet.dk/ oplyser om muligheder for mobil internet op til 100-200 Mbit
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Alle matrikelnumre
55c Egtved By, Egtved
55d Egtved By, Egtved
55e Egtved By, Egtved
55f Egtved By, Egtved
DerEgtved
henvises
øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
55g
By,i Egtved
55h Egtved By, Egtved
1g Refsgårde, Egtved
55a Egtved By, Egtved
Egtved er
By,autoriseret
Egtved
COPYRIGHT DE – 55b
Formularen
af Dansk Ejendomsmæglerforening
1a Refsgårde, Egtved
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos Gjensidige Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej
insekt: Nej
rørskade: Nej
Forbehold:
Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Landbrugsforsikring
Forsikringsselskab: Gjensidige Forsikring

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

Forbrug: 0

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde:
Oplysningerne stammer fra:

Dato: 19.12.2022

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.
Betalingsrettigheder:
26,47 med en udbetaling af grøn støtte på kr. 58.634,48 i 2021.

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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Adresse: Refsgårdvej 10, 6040 Egtved
Kontantpris: 6.495.000
Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 82PW-000446
Ejerudgift/md.: 3.613,00
Pr. år:

Dato: 19.12.2022

Kontantbehov ved køb:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Husforsikring
Tanktømning
Renovation
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse
Statsafgift spildevand

10.203,00
14.561,00
11.026,00
660,00
3.546,00
454,00
495,00
2.401,00

Ejerudgift i alt 1. år:

43.346,00

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

6.495.000
44.350
7.500
kr.

6.546.850

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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Adresse: Refsgårdvej 10, 6040 Egtved
Kontantpris: 6.495.000

Sagsnr.: 82PW-000446
Ejerudgift/md.: 3.613,00

Tingslysningsafgiftsreduktion:

Dato: 19.12.2022

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

DLR

Realkredittype

Rentetilpas
ningslån

Restgæld

3.384.906

Obl.
restgæld

Kontantværdi

3.362.618

3.413.394

Optaget
i valuta

DKK

Rente
Kont./pålyd.

0

1. års
ydelse

221.867

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

18,50

Øvrige servitutter:
Planstrategi 2019
Planstrategi for Trekantområdet Danmark
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