
  

 FAXE - Orupgade 34, Orup

 

Byggegrund beliggende i Orup med 
udsigt til marker
Sagsnr. FG20261 

 
 

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: Anton Andersen, 
Tlf. 40995706

Kontantpris  115.000 

Ejerudgift pr. md. 649

Finansieret:

Udbetaling 25.000

Brutto/netto ekskl. ejerudgift 513/426

Grund m2 1.146

Status

 

Landzone



 

  
 

 



Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
4640@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Cvr.nr. 27606679
Salgsopstilling 

______________________________________

Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete salgsopstillings indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med sælger. 

Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020

Beskrivelse:
Grunden udbydes i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 26.06.2011 om 
offentligt udbud. Udbuddet sker til en vejleende mindstepris og Faxe Kommune er ikke 
forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive et 
højere købstilbud end den udbudte mindstepris. Købstilbud skal afleveres i lukket 
kuvert eller indscannet elektronisk mærket "KØBSTILBUD" til Nybolig og
på den i udbudsmaterialet udfærdigede købsaftale. Købsaftalen samt øvrige relevante 
dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til Nybolig Faxe.

Byggegrund beliggende i Orup med udsigt til marker.

Denne grund i Orup kan blive jeres trygge havn. Landsbymiljøet omkring boligen er 
meget fredfyldt. Her kan I bo ugeneret, om I er parret med familiedrømme, 
børnefamilien eller det modne par, der ønsker plads til børnebørnene.

Der supermarkeder i Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads, som ligger fem til ni 
kilometer fra matriklen. Her kan børnene også gå i daginstitution eller skole. Pendler I, 
ligger der en Rema 1000 og en Meny i Rønnede, som I kører forbi, når I skal af 
motorvejen, 
hvormed indkøb er ligetil på hjemvejen. Skal familien ud at svømme, tager cykelturen 
15 minutter til stranden og der er kun syv kilometer til Feddet Camping med 
svømmehal, hoppeborg og restaurant. 

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: Christoffer Friman 
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Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
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Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020
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Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
4640@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Cvr.nr. 27606679

 

Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020

 

Oplysning om jordbundsforhold:

Jordbundsforhold er ikke undersøgt

 

Ejendomsdata:

Ejendommen Arealer
Ejendomstype: Helårsgrund Grundareal udgør: 1.146 m2

Må benyttes til: Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi - heraf vej
Ifølge: Kommunale oplysninger Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Kommune: Faxe
Matr.nr.: 13 b Orup By, Roholte Grundejerforeningsforhold
BFE-nr.: 2588037 Sikkerhed til grf.: Ingen

Parcel nr,:
Zonestatus: Landzone 

Vand: Fælles privat vandværk
Vej: Offentlig Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
Kloak: Offentlig

Vurdering 
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 380.000 kr. 
Heraf grundværdi: 340.600 kr.
Grundskatteloftværdi: 340.600 kr.

Byggemodnings- og tilslutningsforhold:

Afholdes af køber

Vand:
Ikke tilsluttet - Mulighed for Orup Vandværk - se takstblad 

El: 
Er betalt for 25 Ampere med hvilende rettigheder  - Omkostning  for ekspedition af ny 
måler til adressen - se takstblad. Det må formodes, at skulle tilkoble nyt stik. Kontakt 
Cerius eller se takstblad

Kloak:
Ligger i et spildevandskloakeret område. Ejendommen har tidligere været kloakeret, 
hvorfor der ikke skal betales tilslutningsbidrag. 

Varme:
Ikke tilsluttet - Frit valg for køber

Antenne:
Frit valg for køber

Tilslutningsomkostninger:
Afholdes af køber
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Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
4640@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Cvr.nr. 27606679

 

Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Nr. 1 lyst d. 01.02.1939 Dok om vandværk mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Ikke til hinder for prioritering 
Nr. 2 lyst d. 28.10.1955 Dok om byggelinier mv, Vedr 1A,1X,1Y 
Nr. 3 lyst d. 30.12.1987 Lokalplan nr. 400.3, Vedr 8A 
Nr. 5 lyst d. 05.04.2018 Dok om bebyggelse        

Andre forhold af væsentlig betydning:

Drikkevandsinteresser:
Der gøres opmærksom på, at ejendommen (grunden) er placeret indenfor 
drikkevandsinteresseområder og følsomme indvindingsområder.
 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
4640@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Cvr.nr. 27606679

 

Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 7.790

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: 25.000 Brutto ekskl. ejerudgift 513 md./ 6.153 år Netto ekskl. ejerudgift 426 md./ 5.117 år v/26,10%   
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: 04.12.2020
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: 1/2 - 1/8 Forbehold: Ingen.

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  

 
 

Ejendomsskat 7.752
Rottebekæmpelse 38

Kontantpris/udbetaling 115.000
Tinglysningsafgift af skødet 4.050

I alt 119.050

Køber afholder alle udgifter til stikledninger til tilslutningssted samt evt. udgifter til tilslutning af 
forsyningsværker.
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Nybolig Faxe
Kirketorvet 8, 4640 Faxe

Tlf.: 56715600
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Adresse: Orupgade 34, Orup, 4640 Faxe Sagsnr.: FG20261
Kontantpris: 115.000 Ejerudgift/md.: 649 Dato: 04.12.2020

 

Tinglysningsafgiftsreduktion:
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:

 
 

Gæld udenfor købesummen:

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

 

Version 2.9   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5
 


