
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:

Introduktion
Det er sjældent en ejendom formår at indgyde så megen ro og meningsfuldhed 
som Noret 12. Hos Bach & Busholdt har vi nu fornøjelsen af at udbyde dette 
fuldstændige fantastiske sommerhus til salg - som vist nok er landets største.

Området
Til trods for sin beliggenhed på en ø, så tager det faktisk ikke mere end et par timer 
fra København før du rammer det sydfynske og når færgen i Assens der bringer dig 
til Bågø. Du får her et yderst særegent sommerhus der ikke blot har plads og 
værelser til at samle flere generationer eller afholde retreats, men også er 
beliggende et sted hvor du er garanteret ro og fordybelse.

Ejendommen
Sommerhuset er en firelænget gård der oprindeligt er fra 1883, men som i 2005 
blev gennemgribende renoveret efter alle kunstens regler. Ejendommen ligger 
placeret på et af Bågøs højest beliggende steder, hvorfor du kan nyde en fantastisk 
360 graders udsigt over hav og marker.

Er du interesseret i en fremvisning? Så kontakt os i dag. Vi glæder os til at høre fra 
dig.

Med venlig hilsen
Mathias Lund Bach, cand.jur.
ba@ejb.dk / 30 22 50 20

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: Advokat Jan Bo Busholdt
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen pr. 26.11.2020
Nr. 1 lyst d. 27.08.1957 Dok om færdselsret mv
Nr. 2 lyst d. 02.03.1983 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 
27C
Kommuneplan
Ejendommen er omfattet af nedenstående kommuneplan:
https://dokument.plandata.dk/11_3270310_1507812504115.pdf
https://dokument.plandata.dk/70_3024829_1462367421360.pdf
https://dokument.plandata.dk/70_3763078_1507034461453.pdf
https://dokument.plandata.dk/70_9647618_1573210499387.pdf
Strandbeskyttelseslinje
Ejendommen er beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje på 61 m2 
jf. tingbogen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen er beliggende i et habitatområde. Køber anbefales at søge 
rådgivning herom.
Beskyttede sten- og jorddiger
Ejendommen er beliggende i et beskyttede sten- og jorddigeområde. 
Køber anbefales at søge rådgivning herom

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Fritidshus
Må benyttes til: Sommerhus
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Assens Kommune
Matr.nr.: 12a Bågø By, Bågø
BFE-nr. 8032462
Zonestatus: Landzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej:
Kloak: Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn
Varmeinstallation: Varmepumpe
Opført/ombygget år: 1883 / 2007
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2021
Offentlig ejendomsværdi: 2.750.000
Heraf grundværdi: 121.900
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.750.000
Grundskatteloftsværdi: 0

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

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger _ X  Ja     Nej, dog med følgende undtagelser 
Afhænger af særskilt aftale samt købers ønsker.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  5605 m2

- heraf vej:  370 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  187 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  153 m2  
Boligareal i alt:  719 m2

Andre bygninger i alt:  167 m2

 - Garage areal heraf 167 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 24-11-2020

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:sælgers aktuelle forsikring hos Alm. Brand. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til vedlagte forsikringspolice.

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Forsikret hos Alm. Brand
Forsikringsselskab: Alm. Brand
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til vedlagte forsikringspolice.

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forbrugsafhængige udgifter:

Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra: 

Udgiften til og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen 

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret GRÅ, GUL 
og RØD
Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret som risiko for stød og brand
Energimærkning: Vil ikke blive udarbejdet

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: 7.800.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 48.550
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring 59.885
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 10.000

I alt kr. 7.918.435 

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 25.300,00
Ejendomsskat 2.696,43
Husforsikring 14.860,00
Renovation 1.591,00
Rottebekæmpelse 385,00
Jordflytningsgebyr 25,00

Ejerudgift i alt 1. år: 44.857,43

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: 390.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 30.624 md./ 367.488 år. Netto ekskl. ejerudgift: 26.141 md./ 313.692 år v/28.05 %  
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: 17.02.2022. 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

Totalkredit/V
ariabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

2.196.829 2.196.829 2.200.124 DKK -0.1453 21.324 28,50 0.0978 0.00 0.00

Øvrige servitutter:

Renseklasse - spildevand: Ejendommen er beliggende indenfor et område er underlagt renseklasse SOP (Skærpede krav til 
reduktion af organisk stof samt nitrifikation og reduktion af total fosfor)

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.


