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Beskrivelse:

Skøn mindre bolig beliggende på 1. sal  - her slipper man for alt for mange trapper 
når man skal ind og ud.

Velegnet til studerende/ungt par eller til enlig ældre. Her er en stor skøn altan der 
kan være åben/lukket efter behov.

Her er kort gå-afstand til indkøb, offentlig transport, det rekreative område Roskilde 
Ring samt stationen og det pulserende liv omkring Gågaden.

Lejligheden er beliggende i en velfungerende ejerforening med gode parkerings-
muligheder, fælles vaske- og cykelkælder og eget kælderrum.

Lejligheden er super flot istandsat og fremtræder lys, moderne og indflytningsklar. 
Indeholder: Entré/fordelingsgang med indbygget skab. Flot nyere hvidt køkken med 
spiseplads. Køkken er åbent til dejlig stor stue/værelse med sengehems hvor der er 
indbygget skab underneden. Fra stuen er der adgang til stor lukket altan på hele 9 
m2 som kan åbnes med skydevinduer. Altanen kommer oveni boligarealet på 42 
m2 så man får i alt 51 m2 + 6 m2 kælderrum. Skønt nyere lyst badeværelse med 
bruseniche samt vaskesøjle. Lejligheden fremstår med flotte lakerede parketgulv 
og glatte/filtsede vægge.

Her får man overraskende meget plads og en særdeles velfungerende planløsning 
- kom og kig.

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. 18.03.1930-4749-18 Dok om kloak net mv
2. 24.03.1966-905227-18 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
3. 06.10.1966-3303-18 Dok om oversigt mv
4. 26.05.1967-1781-18 Byplanvedtægt
5. 05.09.1988-38470-18 Forsyningspligt  Dok om 
varmeforsyning/kollektivvarmeforsyning mv
6. 19.06.1989-27473-18 Dok om antenner og antennekabler mm
7. 24.11.2004-84165-18 Vedtægter for Ejerforeningen Rosagården 6 
Tillige lyst pantstiftende
8. 04.05.2005-41278-18 Dok om yderl. bebyggelse, opsætning af 
antenner mv ang. resp. se akt.
9. 13.11.2008-52006-18 Påtegning på vedtægter lyst 24.11.2004

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Køgevej og Østre Ringvej
Kommuneplan: Østervang  - lokalcenter
Kommuneplan: Gartnervang

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.: 12bq Vestermarken, Roskilde Jorder
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1970 / 1996
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 390.000
Heraf grundværdi: 77.900
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 483.000
Grundskatteloftsværdi: 82.200

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

,

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 7758 m2

Heraf boligareal: 47 m2

Heraf andre arealer: 6 m2

BBR-boligareal: 42 m2

Øvrige arealer: 9 m2 altan

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 47/4848
Tinglyst fordelingstal: 47/4848
Adm. fordelingstal: 47/4848
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Pantstiftende servitut
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum, cykelkælder, tørrekælder, legeplads, mulighed for leje af 
carport.

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

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Forsikret via. EF
Forsikringsselskab: Alm. Brand Forsikring
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til policen. Der er forhøjet selvrisiko på rørskader indtil der er skiftet vandrør i 
ejerforeningen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.200 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: a conto EF 

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 ejendomsvurderingslov:
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. 

Projekt vedr. udskiftning af brugsvandsrør i ejerforeningen: 
Der undersøges pt. priser på udskiftning af brugsvandsrør i ejerforeningen. Køber 
må påregne at dette projekt igangsættes indenfor nærmeste fremtid og at der som 
følge af dette arbejde vil skulle optages fælleslån eller laves forholdsmæssig 
kontant indbetaling af ejerlejlighedens andel af renoveringsomkostningen. Dette 
forhold er sælger uvedkommende og prisen er sat herefter. 

Husdyr: 
Husdyr er ikke tilladt jfr. vedtægternes §28, stk. 2. Se også allonge til vedtægterne 
fra 4/11-2008.

Udlejning: 
Udlejning er tilladt, dog med bestyrelses skriftlige godkendelse. Se vedtægterne  
§27. 

Vurderet som udlejet: 
Ejendommen er pt. vurderet som udlejet, hvorfor ejendomsvurderingen og 
grundværdien er indhentet fra lignende lejligheder, der er registreret som 
ejerlejlighed. De i salgsopstillingen anførte ejendomsskatter og ejendomsværdiskat 
kan derfor blive ændret som følge af ændret vurdering. 

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: C.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Afgiftspantebrev 732.000 kr. Ingen. 

Der er dog projekt vedr. nye vandrør i EF på vej hvorefter der vil opstå fælleslån.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 4.830,00
Ejendomsskat 1.893,00
Fællesudgift EF, anslået 12.330,00
Rottebekæmpelse 12,87

Ejerudgift i alt 1. år: 19.065,87

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 1.295.000
Gebyr til foreningen vedr. registrering af køb 1.250
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 9.460

I alt kr. 1.305.710

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: 65.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 5.522 md./ 66.264 år. Netto ekskl. ejerudgift: 4.620 md./ 55.440  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: 20.05.2019. 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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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


