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Beskrivelse:

I attraktivt og roligt villakvarter ved Skt. Jørgensbjerg ligger denne unikke 2 familie 
villa. Her er fred, ro og idyl med lille gadekær på vejen. Her er ca. 10 minutters 
gåtur til bymidten hvor man finder Domkirken, butikker, parker og bus- samt 
togstation mv. I nærheden er desuden det fantastiske havnemiljø omkring 
Vikingemuseet samt Boserup Skov der byder på mange skønne naturoplevelser. 
Her er alle muligheder for at leve et fantastisk byliv med masser af grønne 
åndehuller i nærheden.

Ejendommen indeholder 2 lækre og indflytningsklare boliger. Hele ejendommen 
blev renoveret i 2011 med tegltag, undertag, ekstra isolering og tagterrasse. 
Stueetagen blev gravet ned og fik efterisoleret gulve samt gulvvarme. Gulve, lofter, 
elinstallationer, vægge, køkkener og badeværelser er alt sammen moderniseret i 
2011. 

Bolig i stueetagen er 126 m2 og indeholder: Entré. Stort lyst køkken/alrum med 
udgang til solrig terrasse/have. Vinkelstue ligeledes med udgang til haven. 2 gode 
værelser samt hele 2 lækre badeværelser. 

Bolig på 1. salen er 77 m2 og indeholder: Entré i stueplan med trappe, stort åbent 
rum med loft til kip som har åbent køkken og skøn opholdsstue og udgang til rigtig 
dejlig tagterrasse med sol hele døgnet. Soveværelse med skabe, badeværelse 
med bruseniche. Desuden skøn lille hems. 

Haven er lukket og utrolig hyggelig men samtidig nem at holde. Her er også ældre 
udhus på 30 m2.

Der er mulighed for f.eks. at leje den ene bolig ud og dermed supplere med 
lejeindtægt. 1. salen er pt. udlejet til 11.000 kr. pr. mdr.
 
Kom og se de mange muligheder for et fælles liv med venner eller familie. 

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. 31.05.1886-908247-18 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
2. 13.09.1956-8657-18 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
3. 26.08.1993-34569-18 Dok om varmeforsyning/kollektiv 
varmeforsyning mv
4. 03.10.1996-24334-18 Dok om varmeforsyning/kollektiv 
varmeforsyning mv

Offentlige planer m.v.:

Kommuneplan: Sankt Hans Gade/Clermontgade

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 2 fam.
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Roskilde Kommune
Matr.nr.: 3g Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder
BFE-nr. 5312248
Zonestatus: Byzone
Vand: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning:
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1873 / 1984
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.900.000
Heraf grundværdi: 1.092.800
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.396.500
Grundskatteloftsværdi: 1.066.600

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Afventer oplysning fra sælger

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

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

Arealer
Grundareal udgør:  601 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  121 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  77 m2  
Boligareal i alt:  203 m2

Andre bygninger i alt:  30 m2

 - Udhus heraf 30 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 04-04-2019

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 
I form af: 

Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 

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

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.

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. 

Forbrugsafhængige udgifter:
 Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 17.653 Forbrug: 23,82 mwh
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Oplysningerne stammer fra: Energimærke

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K1,K2 og 
K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K1 og K2
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.

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: 6.895.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 43.060
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 10.000

I alt kr. 6.948.060 

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.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 13.965,00
Ejendomsskat 27.400,95
Husforsikring 8.000,00
Grundejerforening / Ejerforening 500,00
Renovation, anslået 7.000,00
Fællesantenne 0,00
Rottebekæmpelse 121,80

Ejerudgift i alt 1. år: 56.987,75

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter 
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover 
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen. 

Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 345.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 26.163 md./ 313.956 år. Netto ekskl. ejerudgift: 22.682 md./ 272.184 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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.

Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 28.02.2020. 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/landingssideSærlige 
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
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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/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

633.582 630.430 634.149 EUR 0.0132 28.783 78,00 0.2912 0.00 0.00

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ingen


