RISSKOV - Flintebakken 156
Enderækkehus med stor have
perfekt placeret i Risskov
• Indflytningsklart rækkehus
• 4 gode værelser
• Hyggelig gårdhave/terrasse
• Egen carport
Sagsnr. 4021063

Kontakt:
Bo Kræmer
Salgschef
Tlf. 86208121

Kontantpris
Ejerudgift pr. md.
Finansieret:
Udbetaling
Brutto/netto ekskl. ejerudgift
Bolig m2
Vær

120

Etage

5

Opført

3.250.000
2.698
165.000
13.281/11.729

1986

Nybolig Risskov - Mads Faurholt

Nordre Strandvej 37, 8240 Risskov
Tlf.: 86173322
8240@nybolig.dk - www.nybolig.dk

Salgsopstilling
______________________________________

Adresse: Flintebakken 156, 8240 Risskov
Kontantpris: 3.250.000

Sagsnr.: 4021063
Ejerudgift/md.: 2.698

Dato: 09.06.2020

Beskrivelse:
Leder I efter børnevenlige omgivelser og et hjem, der egner sig til børnefamiliens
behov? Så er dette lyse enderækkehus i Risskov værd at se nærmere på. I er heldige
at få den største plantegning i området, og den råder over fire værelser samt
indbydende opholdsrum med udgang til en stor have med en terrasse.
Elsker I naturen, er I kommet til den rigtige adresse, da der blot er få minutters gang til
skoven og udeaktiviteterne. Derudover er der fra bopælen udsigt til et fællesareal og
en legeplads, hvor især de yngste vil elske at udfolde sig. Til fods når I også let
institutioner, indkøbsmuligheder og Ellevangskolen, hvorfor kvarteret er perfekt til
familielivet.
I 2014 er alle gulve høvlet, mens vægge og lofter er malet hvide på samme vis som
trappen. Her blev det daværende fyrretræsrækværk ligeledes udskiftet med glas.
Vinduerne ud mod haven på første sal er også isat i perioden, og ellers fremstår huset
meget velholdt og emmer af en varm atmosfære.
Samlingsstedet er det åbne opholdsmiljø med stue og køkken ud i ét, hvor I kan
mødes på tværs af dagligdagens aktiviteter. Madlavningen tager form i det tosidede
køkken med lyse elementer, som toppes af træbordplader. Efterfølgende kan de
kreative retter serveres i stuen, der beriges af et herligt lysindfald fra de mange
vinduespartier. Der er også udgang til terrassen, hvis I skal nyde måltidet i det fri.
Stueplanet fuldendes med et gæstetoilet med vaskefaciliteter og et værelse, mens de
resterende tre værelser og badeværelset med en bruseniche venter på første sal.
Gennem de lune måneder er den sydvendte terrasse omdrejningspunktet for
afslapning, hvorimod den dejlige have inviterer til leg for alle aldre. Foran huset har I
endnu en terrasse med aftensol samt et udhus til opbevaring.
Bestil en fremvisning.

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: Mads Faurholt
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Adresse: Flintebakken 156, 8240 Risskov
Kontantpris: 3.250.000

Sagsnr.: 4021063
Ejerudgift/md.: 2.698

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
BFE-nr.:
Ejerl.nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.
Offentlig ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftværdi:

Dato: 09.06.2020

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Rækkehus
Ejerlejlighed med beboelse i
rækkehusbebyggelse.
Ejendomsvurdering
Aarhus
21 fh Vejlby By, Ellevang
364013
1
Byzone
Offentlig
Fælles/privat
Offentlig
Fjernvarme
1986

2019
2.100.000 kr.
587.900 kr.
1.250.000 kr.
498.500 kr.

Arealer
Tinglyst areal:
heraf boligareal:
heraf andre arealer.
BBR-boligareal:
BBR øvrige arealer:
- Carport:

120 m2
120 m2
0 m2
120 m2
14 m2
14 m2

18.08.1982: Lokalplan nr. 125
06.12.1983: Lokalplan nr. 125
09.02.1987: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
02.10.1987: Meddelelse om vejudlæg
26.02.1988: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
03.09.2014: Vedtægter for ejerforeningen
Planforhold vil fremgå af ejendomsdatarapporten.

Ejerforeningsforhold
fordelingstal
Fællesudg. fordeles efter:
1/38
Tinglyst fordelingstal:
Adm. fordelingstal:
46.000 kr.
Sikkerhed til e/f:
Byrde lyst pantstiftende/Sikkerhed til
I form af:
grundejerforeningen
Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:

Tilbehør:

Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Keramisk komfur: Ikea
Ovn: Ikea
Emhætte: Ikea
Køle-/fryseskab: Electrolux
Opvaskemaskine: Grundig
Vaskemaskine: Gorenje
Tørretumbler: AEG

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:

Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Topdanmark
Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
Insekt: Ja
Rørskade: Ja
Forbehold:

Dato: 09.06.2020

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til sidste side i salgsopstillingen

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.721
Forbrug: 6.209,00 kWh
Udgiften er beregnet i år: 2019
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug
Det beregnede årlige varmeforbrug jf. energimærket er kr. 9.042

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 og K3.
Elinstallationsrapport: Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 og U/N.
Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 11.05.2020 med energiklassifikation: B.
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Nordre Strandvej 37, 8240 Risskov
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Adresse: Flintebakken 156, 8240 Risskov
Kontantpris: 3.250.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsskat
Ejendomsværdiskat
Renovation
Rottebekæmpelse
Grundfond
Ejerforening incl. forsikring

Ejerudgift i alt 1 år

Sagsnr.: 4021063
Ejerudgift/md.: 2.698

Dato: 09.06.2020

Pr. år Kontantbehov ved køb
12.253
12.500
2.065
54
1.000
4.500

Kontantpris/udbetaling
Halv ejerskifteforsikringspræmie
Tinglysningsafgift af skødet

3.250.000
6.297
21.250

I alt

3.277.547

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: Tinglysning af pantebreve, debitor/kreditorskifte mv., finansiering, herunder kurssikring og
bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske.

32.372

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: 165.000 Brutto ekskl. ejerudgift 13.281 md./ 159.373 år Netto ekskl. ejerudgift 11.729 md./ 140.751 år v/24,40%
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: 08.06.2020
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: 1/8 - 1/2
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
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Ejerudgift/md.: 2.698

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 09.06.2020

Gæld udenfor købesummen:

Afgiftspantebrev

kr.

41.000

Afgiftspantebrev

kr.

334.660

Ingen

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art

Realkredittype

Restgæld

Obl.restgæld

Kontant- Valuta
Rente
værdi
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Ingen

Andre forhold af væsentlig betydning:
Kloak-/afløbsforhold:
Ejendommen er iht. Vand og Spildevands registrering tilsluttet offentligt kloakanlæg via privat/fælles
spildevandsanlæg. Vand og Spildevand har planer om at separere fælleskloakerede områder i hele Aarhus
Kommune.
Jf. kommunens kort over spildevandsplan 2017-2020 er denne ejendom beliggende i et område, der er vist
som separatkloakereret på kortet. Nærmere oplysninger vil fremgå af en ejendomsdatarapport der, i
forbindelse med en handel, indhentes hos Aarhus Kommune, inden handlen er endelig.
Boligbeskatning:
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. 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.
Der foreligger desuden forslag om udskydelse af de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024. Læs 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-ny
e-boligskatteregler
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