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Adresse: Møllehusene 3, 3. mf., 4000 Roskilde Sagsnr.: 178MH-001020 Dato: 10.08.2019
Kontantpris: 2.375.000 Ejerudgift/md.: 2.371,00

                                                         
Beskrivelse:

Denne lejlighed har en særdeles attraktiv beliggenhed i Roskilde i den flotte gamle 
bygning kendt som "den gamle spritfabrik". Her er gåafstand til indkøb og få 
minutter på cykel til offentlig transport, de rekreative områder ved Roskilde Havn og 
parker samt stationen og det pulserende liv omkring Gågaden. 

Lejligheden er beliggende øverst oppe og har fine sorte vinduer, plankegulve, højt 
til loftet og store fritlagte bjælker, som giver en rå og anderledes stil. Ejendommen 
er moderniseret og har elevator lige til døren og den fælles opgang er lys og 
rummelig med glasoverdækning. Du træder ind i det store højloftede rum som 
indeholder stue og køkken i et. Her er mange muligheder i forhold til indretningen 
og hvis man ønsker et større køkken er der fint plads til en kogeø til afgrænsning 
mellem køkken og stue. Her er desuden et rigtig pænt lyst badeværelse med 
vaskemaskine samt super hyggeligt soveværelse. Til lejligheden medfølger der 
brugsret til et kælderrum. 

Ejerforeningen er sund og velfungerende. Her er rigtig fine parkeringsmuligheder i 
gården. 

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: Maria Hovmøller
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:

1. 28.11.1923-902810-18 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
2. 10.12.1981-18202-18 Dok om fjernvarme/anlæg mv, uopsigelig i 20 
år
3. 16.12.1986-23821-18 Dok om varmeforsyning/kollektiv 
varmeforsyning mv
4. 12.12.1994-117683-18 Lokalplan nr. 280
5. 19.08.1996-20203-18 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
6. 18.12.1996-30747-18 Anmærkning anm hæftelser, anm byrder 
Tillægstekst Dok om forbud mod salg eller udlejning til virksomhed med 
detailsalg af køkkener og badeværelser
7. 31.01.1997-2695-18 Anmærkning anm byrder, anm hæftelser 
Tillægstekst Dok om parkering mv, adgangsret anvendelse
8. 25.06.1999-48139-18 l. påtegn. på dekl. lyst 31.1.1997 nr. 2695
9. 12.08.1999-61824-18 Dekl. om ledninger m.v.
10. 29.06.2001-30263-18 Dok om varmeforsyning/kollektiv 
varmeforsyning mv
11. 10.04.2002-29887-18 Vedtægter for E/F Møllehusene 1-3 Anm. 
hæftelser

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Møllehusene
Kommuneplan: Ringstedvej /"Spritfabrikken"

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Roskilde Kommune
Matr.nr.: 504o Roskilde Bygrunde
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment forsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Fælles/privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1906 / 1951
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 740.000
Heraf grundværdi: 85.000
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.100.000
Grundskatteloftsværdi: 89.700

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfor, emhætte, opvaskemaskine, køle/fryseskab, vaskemaskine.

,

Abonnementer:
Intet overtages. Køber tilmelder sig hos relevante leverandører.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 64 m2

Heraf boligareal: 64 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 76 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 64/1101
Tinglyst fordelingstal: 64/1101
Adm. fordelingstal: 64/1101
Sikkerhed til ejerforening: 35.000
I form af: Pantstiftende servitut
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: Ingen

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum og cykelskur.

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 Codan 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til selve policen.

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Forsikret via. EF
Forsikringsselskab: Codan
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til selve policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.600 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: EF aconto 

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.

Ny vurderingslov: 
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderingslov i 
kraft, der betyder at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der 
offentliggøres i 2019 vil blive beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i 
denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. 
Disse forhold kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og køber 
opfordres til at søge egen rådgivning herom. 

Bevaringsværdig:
Ejendommen er omfattet af lokalplan 280. Bygningen er bevaringsværdig jfr. 
lokalplanens 7.1 og kortbilag 2. 

Husdyr: 
Der må holdes husdyr, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige beboere i 
ejendommen, dog maximalt 2 husdyr. Se vedhægterne §23 og husorden. 

Udlejning:
Er tilladt. 

Loftlem: 
Over lejligheden har ejerforeningen et loftrum med fælles installationer. Der er 
loftlem til dette rum fra lejligheden og der skal gives adgang til loftet efter behov. 
Der må ikke opbevares effekter på loftet af brandhensyn. 

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: 
Ejerpantebrev 2.000.000 kr. Ingen

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 11.000,00
Ejendomsskat 2.066,00
Fællesudgifter inkl. vand 15.360,00
Rottebekæmpelse 24,42

Ejerudgift i alt 1. år: 28.450,42

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 2.375.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 15.960
Gebyr til foreningen vedr. registrering af 
køb, anslået

1.250

I alt kr. 2.392.210

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring 
og bankgarantistillelse mv.

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene 
finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 120.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 10.080 md./ 120.960 år. Netto ekskl. ejerudgift: 8.434 md./ 101.208  år v/ 27.04 %  
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. 
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et 
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. 
Beregningsdato for realkreditlån: 10.08.2019. For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet 
fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye 
udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den 
gennemsnitlige rente i perioden: - . Forbehold: Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
Jyske Bank
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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Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet ejerskiftelånet skal reduceres 
med tinglyst sikkerhed til ejerforeningen.

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


