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Beskrivelse:

INDFLYTNINGSKLAR 2V MED SOLRIG ALTAN OG CENTRAL BELIGGENHED
Dit nye boligkapitel kan nu starte i Taastrup Have – her udbyder vi en komplet 
indflytningsklar toværelses lejlighed, som ligger både roligt og centralt i Taastrup. 
Ja, her går boligen og beliggenheden virkelig op i en højere enhed. 
Lejligheden ligger oppe på 1. sal, og den har et boligareal på 61 kvadratmeter. Den 
fine, lyse stil henleder tankerne på nordisk minimalisme, og hjemmet står kort sagt 
snorlige med bl.a. helt nyslebne parketgulve. I boligens centrum ligger en praktisk 
fordelingsentré med adgang til samtlige rum, og mod øst ligger den 
indretningsvenlige stue med altan i forlængelse. Soveværelset har naturligvis også 
en god størrelse, og slutteligt råder lejligheden over et lyst og funktionelt køkken 
samt et rummeligt badeværelse med separat brus og udluftningsvindue.
Lejligheden ligger i et roligt og trygt område bestående af små boligvænger. De 
røde etageejendomme står på rad og række, og imellem sig har de store, grønne 
fællesarealer. Da bygningerne er placeret med luft imellem sig nyder alle boliger 
godt af et helt sublimt lysindfald, og samtidig inviterer de grønne fællesarealer til 
afslapning under åben himmel.
Og beliggenheden må siges at være det, der sætter prikken over i’et. Fra 
hoveddøren er der nemlig kun 450 meter til Taastrup Station såvel som 
Hovedgaden og Torvets store udvalg af handlemuligheder, butikker, cafeer og 
restauranter.
Vil du med på en fremvisning?

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: Kim Krabbe
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Alle matrikelnumre
5lf Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
5lf Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
5is Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke
5is Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
De i lejligheden værende hvidevare medfølger.

,

Abonnementer:
Der er YouSee kabel tv. der betales via foreningen en grundpakke til 145,06 kr. pr mdr. dette kan opsiges.
Der er fibernet via Waoo, betales over fællesudgifterne, kan ikke opsiges.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Høje Taastrup Kommune
Matr.nr.: 5lf Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke m.fl.
BFE-nr. 235276
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej:
Kloak: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1963 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 650.000
Heraf grundværdi: 60.100
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 609.000
Grundskatteloftsværdi: 63.400

Arealer
Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 57 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 61 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 6/2103
Tinglyst fordelingstal: 6/756
Adm. fordelingstal: 6/2103
Sikkerhed til ejerforening: 50.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende-
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 50.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende-

Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er depotrum, fælles gårdhave, fælles vaskeri.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Gensidige 
Forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se policen

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Husforsikring
Forsikringsselskab: Gjensidige Forsikring
Særlige forhold ved forsikringen: Se policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.320 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra:  a conto vand. 2.580,- kr.

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.

Der er besluttet et kommende vedligeholdelses arbejde, på vej og faldstammer, for 
denne lejlighed kommer dette til at beløbe sig til 105,- kr. pr mdr. og andel af 
fælleslånet vil være 20.100,- kr. dette lån vil kunne indfries inden det optages, og 
når projektet er afsluttet. se administrator besvarelsen.

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport

Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Der er optaget et fælleslån i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen, beløbet for 
denne lejlighed andrager 78.967,83 kr., afdrag er medtaget i de løbende udgifter, lånet kan 
indfries pr. d. 01.01. eller 01.07, i det år det måtte ønskes.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 6.090,00
Ejendomsskat 1.466,00
Fællesudgifter 14.001,00
Taglån 3.456,00
Fibernet Wavoo 1.188,00
Skadedyr bek. 28,44

Ejerudgift i alt 1. år: 26.229,44

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 1.445.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 10.429
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 5.900
Notering af ejerskifte hos ejerforeningen, 
anslået

1.500

Indbetaling til foreningens grundfond i 
forbindelse med ejerskifte

1.000

I alt kr. 1.463.829

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
finansiering, herunder garantistillelse samt eventuel kurssikring.

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


