
   

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

sælger.
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Beskrivelse:

Drømmer I om at bo midt i naturen – tæt på centrum? Med udsigt over åbne marker 
og kun få minutter fra Aalborg? Så udbydes netop nu en række spændende 
arkitekttegnede boliger i Sofiendal, tæt på Hasseris. Alle med minimal 
vedligeholdelse, og maksimal mulighed for at nyde livet.

HJEMMET:
Velkommen til Sofies Have. Velkommen hjem! Her i Aalborgs nye, grønne bydel 
lokker områdets mest attraktive rækkehuse i to plan. Boligerne er tegnet af N+P 
Arkitektur, og fremstår alle yderst gennemtænkte med særlig sans for detaljerne og 
en utrolig god planløsning, der er lige til at flytte ind i og føle sig hjemme.
Sofies Have byder på to forskellige boligtyper. Boligerne varierer i størrelse fra 120 
til 139 kvadratmeter, men fælles for dem alle er den rummelige indretning af 
stueetagen, der med kombineret stue, køkken og alrum, giver mulighed for både 
samvær og fordybelse. Her kan maden tilberedes i det eksklusive snedkerkøkken 
fra JKE Design, der er udstyret med alt hvad I kan ønske jer af lækre hvidevarer fra 
Siemens. Dette er ubestridt husets naturlige samlingspunkt, og herfra er der 
udgang til en skøn terrasse på begge sider af boligen, hvor livet kan nydes, når 
vejret er til det.
Derudover byder begge boligtyper på to dejlige badeværelser med brus, der – 
ligesom resten af boligen – er indrettet både enkelt og stilfuldt. Tager I trappen op 
på førstesalen, finder I 3 gode værelser. For den ene boligtypes vedkommende 
med mulighed for at etablere et ekstra værelse, ved at opdele husets største 
soveværelse i to, og dermed få hele fire værelser.

OM HJEMMET KAN VI FREMHÆVE:
- 2-plans rækkehus fra 2019
- Godt lysindfald
- JKE design køkken
- Siemens hvidevarer
- Minimal vedligeholdelse
- Børnevenligt område

Leder du netop efter dette, så giv os et kald med det samme og få en fremvisning 
af boligen. Ring til os på tlf. 72170004.

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: Lasse Frederik Pedersen
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:

1. 04.12.2017--1009387026 Udbygningsaftale for Sofiendal Enge Nord
2. 15.11.2019--1011366704 Vedtægter for Grundejerforeningen Sofies 
Have
4. 12.05.2020--1011865673 Vedtægter for Grundejerforeningen Poul 
Anker Bechs Vej, Sofiendal

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal
Kommuneplan 2013
Kommuneplan 09
Planstrategi 2016
Tillæg til Planstrategi 2016
Vi udvikler byer med kvalitet sammen
Kommuneplan: 3.5.B7

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Rækkehus
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Aalborg Kommune
Matr.nr.: 56an Sofiendal By, Skalborg
BFE-nr. 100134306
Zonestatus: Landzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat fælles
Kloak: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2019 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2020
Offentlig ejendomsværdi: 3.398.000
Heraf grundværdi: 273.000
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.230.045
Grundskatteloftsværdi: 290.500

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Emhætte: Siemens, Keramisk kogeplade: Siemens, Køkken: JKE, Køle-/fryseskab: Siemens, Opvaskemaskine: Siemens, Ovn: 
Siemens, Tørretumbler: Siemens, Vaskemaskine: Siemens

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  164 m2

- heraf vej:  6 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  69 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  0 m2  
Boligareal i alt:  139 m2

Andre bygninger i alt:  15 m2

 - Carport heraf 15 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 03-02-2021

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 25.003
I form af: Anden hæftelse

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:Grundejerforeningens aktuelle forsikring hos Tryg m. 
police nr. 657-361.959 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

OM BESKATNING
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 2020 vil blive 
beregnet ud fra ændrede principper. Denne ændringer er dog foreløbig 
blevet udskudt til år 2024. Køber kan læse mere om den forventede 
ændring af boligskattereglerne på: 
https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2019/oktober/10-centrale-
spoergsmaal-og-svar-om-udskydelsen-af-de-nye-boligskatteregler. 
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.
Køber er gjort bekendt med, at de i salgsopstillingen indeholdte 
oplysninger om forbrugsudgifter, ejendomsskatter, ejendomsværdi, 
fællesudgifter m.v. er anslået. De faktiske udgifter kan derfor afvige 
væsentligt fra det i salgsopstilling oplyste. Køber kan ikke gøre 
mangelansvar gældende i denne anledning.
SIKKERHED TIL GRUNDEJERFORENINGEN
jf. tingbogen er der sikkerhed til Grundejerforeningen Poul Anker Bechs 
Vej, Sofiendal. på kr. 11.003- via. Anden hæftelse samt 
Grundejerforeningen Sofies Have, Aalborg på kr. 14.000- via Anden 
hæftelse.
VARMEUDGIFT
Køber gøres opmærksom på, at den i salgsopstillingen anførte udgift til 
varme er anslået, da ejendommen endnu ikke har været beboet. Køber 
kan ikke gøre krav gældende mod sælger eller medvirkende 
ejendomsmægler som følge af afvigelser herfra.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 7.500 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: ingen
Oplysningerne stammer fra: anslået

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: A2015.

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: 3.398.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 22.150

I alt kr. 3.420.150 

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:

Ejendomsskat 7.357,00
Ejendomsværdiskat  ANSLÅET 12.300,00
Grundejerforening ANSLÅET 7.860,00
Rottebekæmpelse ANSLÅET 200,00

Ejerudgift i alt 1. år: 27.717,00

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: 170.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 12.968 md./ 155.616 år. Netto ekskl. ejerudgift: 11.221 md./ 134.652 år v/27.38 %  
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: 03.02.2021. 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: 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
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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

Anslået ved projektsalg
Bemærk oplysninger i salgsopstillingen er forventet/anslået, da der er tale om projektsalg Køber gøres 
særligt opmærksom på, at de i salgsopstillingen givne oplysninger vedrørende arealer, vurderinger, 
ejendomsværdiskat,
forbrugsafhængige forhold, ejerudgift m.v., er anført som forventet/anslået. Det betyder, at disse 
oplysninger senere kan vise sig at afvige fra det oplyste i både opadgående og nedadgående retning. 
Køber kan ikke gøre krav
gældende som følge heraf, medmindre dette fremgår af købsaftalen. Køber opfordres til at søge 
rådgivning herom af egen rådgiver.

Ejendomsværdi
Ejendomsværdien er anslået til udbudsprisen svarende til kr. 3.398.000

Grundværdi

Grundværdien er anslået til 274.500 DKK.

Grundskatteloftsværdi
Grundskatteloftsværdien er anslået til 290.421 DKK,

Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskatten er anslået.

Ejendomsskat/Grundskyld
Ejendomsskat/Grundskyld er anslået.

NB. Vi gør særligt opmærksom på at ovenstående tal er anslåede, da der er tale om projektsalg. 
Der kan hverken nu eller senere gøres krav mod sælger eller ejendomsmægler i forbindelse med 
afvigelser.

Tingslysningsafgiftsreduktion: Gæld udenfor købesummen: 
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.


