
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
Vi har nu fornøjelsen af at kunne formidle salget af en ikonisk ejendom, lige i hjertet 
af Birkerød. Der er tale om den gamle Postgård ved Birkerød Station som er opført 
i 1919 i flot og konsekvent nyklassicistisk stil. Ejendommen er på nuværende 
tidspunkt registreret som en erhvervsejendom til offentlige formål og har senest 
været brugt som en fritidsordning. Efter Rudersdal Kommunes vedtagelse af 
lokalplan 267 er vejen ligeledes banet for anvendelse af ejendommen til 
boligformål. Mulighederne er derfor mange for denne spændende ejendom.

Området
Området omkring Birkerød Station er under spændende udvikling med et større 
antal beboelsesejendomme i støbeskeen og et stadig mere interessant butiksliv - 
hvilket f.eks. ses i form af etableringen af Byens Deli i de gamle stationsbygninger. 
På mindre end 10 minutters gang kommer du til Birkerød Bymidte og Hovedgaden 
med et væld af butikker og indkøbsmuligheder, herunder Birkerød Bibliotek, 
svømmelhal og idrætscenter. Du kan heller ikke være bedre placeret hvad angår 
den kollektive trafik da s-toget bringer dig til Københavns Hovedbanegård på lige 
knap 30 minutter.

Ejendommen
Ejendommen inviterer til et væld af anvendelsesmuligheder. Som nævnt ovenfor er 
ejendommen på nuværende tidspunkt registreret som en erhvervsejendom til 
offentlige formål og har senest været brugt som en fritidsordning. Idet boligformål 
også er muligt, kan brugen af ejendommen være alt fra et kontordomicil til den 
mellemstore virksomhed til eventuel opdeling af ejendommen i seks separate 
ejerlejligheder. Ser man bort fra husets nuværende indretning fremstår 
ejendommen generelt i god stand med store flotte vinduespartier der giver et 
fantastisk lysindfald. Har du de kreative udviklingsbriller på, så er der næsten ikke 
grænser for hvordan man kan udfolde sig her. Alt fra balsal i stueetagen med 
ekseptionel loftshøjde som det perfekte samlingspunkt til virksomheden eller 
second-to-none liebhaverlejligheder med central placering i en historisk ejendom. 
Ejendommens matrikel omfatter tillige arealet nord og vest for ejendommen, der pt. 
er hhv. uudnyttet og indrettet som parkeringsplads.

Kontakt: Mathias Lund Bach, cand.jur. / +45 30 22 50 20 / ba@ejb.dk

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:

Grundejerforening Ja
Navn: 
Pligt til medlemskab: Ja
Sikkerhed til foreningen.: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af:  

Tinglyste servitutter:

1. 23.10.2020--1012353950 Deklaration vedrørende færdselsret
2. 27.11.2020--1012473392 Deklaration for teleledninger

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde 
porte
Lokalplan: Ved Jakob Knudsens Vej
Lokalplan: Stationsvej - Rolighedsvej
Kommuneplan: Kajerød
Kommuneplan: Ved Stationsvej

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Blandet bolig/erhverv
Må benyttes til: Blandet bolig/erhverv
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Rudersdal Kommune
Matr.nr.: 132q Birkerød By, Birkerød
BFE-nr. 2359809
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat vandforsyningsanlæg
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed (naturgas)
Opført/ombygget år: 1919 / 2020
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2021
Offentlig ejendomsværdi: 3.650.000
Heraf grundværdi: 2.982.000
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.047.500
Grundskatteloftsværdi: 0

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  984 m2

- heraf vej:  54 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  246 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  128 m2  
Boligareal i alt:  492 m2

Andre bygninger i alt:  0 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 01-02-2022

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 NEM Forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  insekt: Nej rørskade: Nej
Forbehold: Der henvises til vedlagte husforsikring der fremgår af handlens bilag.

Forsikringsselskab: NEM Forsikring
Særlige forhold ved forsikringen: Se vedhæftet husforsikringspolice der fremgår af handlens bilag.

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.

FOR ØVRIGE FORHOLD AF VÆSENTLIG BETYDNING HENVISES DER TIL 
SIDSTE SIDE I SALGSOPSTILLINGEN.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 42.321 Forbrug: 6.510,9 m³
Udgiften er beregnet i år: 2020

Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme med én fyringsenhed (naturgas)
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: Energimærkningsrapport

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret GRÅ, GUL 
og RØD
Elinstallationsrapport: 
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.

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: 11.495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 70.750

I alt kr. 11.565.750 

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 18.837,00
Ejendomsskat 68.377,26
Husforsikring 8.307,00
Renovation for énfamiliehus 1.580,00
Rottebekæmpelse 169,73
Farligt affald, obligatorisk 88,00
Genbrugsordning, obligatorisk 2.495,00

Ejerudgift i alt 1. år: 99.853,99

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: 575.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 43.491 md./ 521.892 år. Netto ekskl. ejerudgift: 38.400 md./ 460.800 år v/24.06 %  
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: 24.05.2022. 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

FORHOLD AF VÆSENTLIG BETYDNING

1. Ejendommen overdrages som beset af Køber med henblik på boligformål eller erhvervsformål i form af 
privat og offentlig administration, liberale erhverv eller publikumsorienteret service samt tilhørende 
parkering.

2. Køber opfordres til sammen med sin rådgiver at sætte sig grundigt ind i de såvel begræsninger og 
muligheder der måtte være i forhold til fremtidig anvendelse af ejendommen. Der henvises i denne 
forbindelse til både vedtagne lokal- og kommuneplan.

3. Ejendommen markedsføres med et samlet erhvervs- og boligareal på 492 m2 som tillige er den 
arealangivelse den tidligere er blevet solgt til sælger under. Det bemærkes, at der til ejendommen tidligere 
har været en tilbygning som er fjernet, hvorfor der i BBR-angivelsen fremgår et samlet erhvervsareal på 
670 m2 på ejendommen. Dette mener sælger ikke stemmer overens med de faktiske forhold, hvorfor 
sælger har fået foretaget præcis opmåling af ejendommen, se bilaget med navn "5i BIM 
Collaboration_Existing". BBR-meddelelsen er ikke ajourført med de faktiske opmålinger, hvorfor sælger ift. 
det solgte areal henviser til førnævnte bilag.

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.

Køber betaler samtlige tilslutningsafgifter efter gældende takstblad. Der henvises til
Novafos og Birkerød Vandforsyning. Køber overtager kommende udgifter til vand, kloak, rensningsanlæg, 
gas og ledninger af enhver art. Sælger oplyser, at der på overtagelsesdagen Sælger bekendt ikke er pålignet 
ejendommen sådan gæld.


