
 

Fuglsangvej 11
4720 Præstø
 

PRIS 4.995.000

UDBETALING 250.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 20.495

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 17.926

EJERUDGIFT (MD.) 4.984

BOLIGAREAL 411 m2

UDHUS 1.167 m2

GRUNDAREAL 19.999 m2

VÆRELSER 9

ANTAL PLAN 2

BYGGEÅR 1727

SAGSNUMMER HE00802

EJENDOMSTYPE Nedlagt landbrug

ENERGIMÆRKE

 Frodig og skøn liebhaver firelænget ejendom med 1,9999 hektar jord



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: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 4.984 Dato: 05.03.2021

Beskrivelse:

Der er ikke mange steder i Danmark, hvor idyllen er så udtalt, som den er på 
Jungshoved, og der er ganske få ejendomme, der er så velbevaret og fyldt med sjæl 
som Søbygaard. 

Søbygaard er en smuk og velbevaret firelænget gård med en historie helt tilbage til 
1727. Ejendommen består af stuehus på 298 kvadratmeter, og hertil kommer en 
selvstændigt bolig på 119 kvadratmeter, samt hestestald og yderligere udbygninger. 

Ejendommen har egen ridebane med muslingeskaller som dræn i bunden, med 
internationale mål. Endvidere findes der en rotunde til lancering af heste. 

Det første syn der møder jer, er en 200 meter lang gruslaget kastanjealle, grønne 
marker, en egen sø med fugle, valnøddetræer, roser, en gårdsplads med perlesten, 
rødbøg, lavendler og frodige hortensiaer. Ejendommen står smukt med oprindelige 
detaljer såsom hvidkalket med sortmalet bindingsværk. 

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: Henrik Ejby 
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 4.984 Dato: 05.03.2021

 

Det charmerende ydre går igen inde i boligen, hvor I også kan glæde jer over et dejligt lysindfald der strømmer gennem bygningernes vinduer, fra alle kanter.
  
Hovedhuset er klassisk bygget hvor rummene åbnes efter hinanden, husets stue er i midten med indmureret brændeovn, dobbeltdøre til haven, stueterrassen. Dobbeltdøre binder stuen og to øvrige mindre stue til 
hinanden. I den ene ende ligger et moderne køkken med udgang til køkkenterrasse, haven, hønsehuset og en lille åben havestue. I husets anden ende er der to rummelige værelser, et stort soveværelse med 
dobbeltdøre til haven, et stort badeværelse med jacuzzi, et mindre badeværelse og gang. 

Fra køkkenet er der via en gammel smuk trappe forbindelse til første sal. Heroppe er der to værelser samt et stort uudnyttet loftsrum med potentiale til udvidelse af loftstue, soverum eller hvad man måtte ønske om man 
savner yderligere indtryk fra egnens skønne grønne frodige marker. 

Det andet bolighus består af en stueetage med badeværelse, stort køkkenalrum med brændeovn og dobbeltdør til den åbne terrasse, hvor du kan nyde udsigten til grønne marker, træer og den lille sø omkranset af 
rododendron og grønne busker. I husets første sal er der en åben stue, et soveværelse med panorama til aftensol og de smukkeste solnedgange i enden af de åbne, flotte marker. 

Ejendommen har en stor ko stal hvor I har et rummelig lokale med mange potentielle anvendelsesmuligheder over to etage. Kreative ideer kan være iværksættelse af alt fra opmagasinering til værksteder, atelier, 
kunstgalleri eller et festlokale på 1.sal. Derudover er der flere disponible rum i varierende størrelser samt værksted og stor garage. Perfekt til "gør-det-selv-projekter" og opbevaring af planter og frugter.

Grunden er på cirka 1,99 hektar. Haven er fyldt med frodige oaser af rododendron, roser, frugtbuske, frugttræer og store flotte træer, der kaster skygger på den store græsplæne. Der er to dejlige terrasser til både 
morgen og aftenhygge. Der er rig mulighed for at dyrke jorden, og dermed krydre sommerens salater med grønsager fra egen avl.

Ejendommen er fredfuld, åben, frodig med gamle træer, en nyere kirsebærallé, lille sø med blishønes, ænder og hele året kan du nyde lyden og synet af rigt fugleliv som ugler, svaler, spurvehøje, gæs og alle de 
skønneste småfugle. I haven hygger tit små og store rådyr sig sammen med fasaner, hare og husets egne katte, høns og hund. 

Ejendommens beliggenhed giver en stemning af ro, der sol og måne kaster lys over hustagene og nattehimlen viser dig de klareste stjerner. 

Udover den nærværende, smukke vegetation på Søbygaard, indbyder omgivelserne til en storslået natur med marker, skov, strand og fjord. Jungshoved er en lille halvø, der stikker ud ved Præstø, lige midt imellem 
Stevns klint og Møns klint. Det jævne, frugtbare morænelandskab afgrænses af lave kyster med strandskove og pynten Jungshoved længst mod øst. Der er ikke langt til Roneklint med badestrand og kajakudlejning. Her 
langs den smukke kyst kan I gå lange ture og nyde synet af de smukkeste solnedgange. I kan også tage en tur på Præstø Fjord med turbåden Fjordkaperen, der sejler fra Præstø til Fed Havn på Feddet. Der er også 
mulighed for at opleve fortidsminder. I nærområdet ligger Roneklint Skanse, der blev opført omkring 1808 i forbindelse med Englandskrigene, og der er ikke langt til Borgbanken med den gamle kongeborg på 
Jungshoved. Borgen ligger utroligt flot i landskabet lige syd for Jungshoved kirke ud mod Bøgestrømmen og mod vest udmundingen af den lavvandede vig Jungshoved Nor. Der er kun en rask køretur til købstaden 
Præstø med et charmerende handelsstrøg, livlig lystbådehavn, skoler, sportsfaciliteter og kulturoplevelser.

Dette er kort fortalt en helt unik ejendom i et af Danmarks smukkeste naturområder.
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
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Porten mod hus Porten mod allè Kastanie allè

Hestelænge ved porten View fra bagtrappen View fra køkkentrappen
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Ejendommen & gårdsplads Udsigt fra køkkendøren Kig fra søpassagen

Bolig 2 set fra nord Garageanlæg og værksted Kostald
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Hovedhuset fra syd/vest Hovedhuset fra nordvest Stueterrassen

Stueterrassen Stueterrasse Blik mod sydvest med frugttræer
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Vestvendt have ved hovedhus Havestue Havestue

Mod sø fra bolig2 Tæt på søen Fold
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 4.984 Dato: 05.03.2021

 

Fold, ridebane Fold Fold langs allè

Fold, rotunde Tæt på søen Kirsebærlund
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Kirsebærlund Hovedhus - pejsestue Udgang fra pejsestue

Pejsestue Pejsestue Pejsestue
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Udsigt fra spisestue Pejsestue - hovedhus Pejsestue

3 stuer en suite Mellemstue Mellemstue
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Spisestue Udsigt til gårdspladsen Spisestue

Spisestueloft Køkken - hovedhus Køkken - hovedhus
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Køkken - hovedhus Køkken - hovedhus Køkken - hovedhus

Køkken terrasse - hovedhus Køkken terrasse - hovedhus Køkken terrasse - hovedhus
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Badeværelse ved køkken - hovedhus Værelse - hovedhus Værelse - hovedhus

Soveværelse mod have - hovedhus Linnedrum - hovedhus Bryggers - hovedhus
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Badeværelse 2 - hovedhus Badeværelse 2 - hovedhus Badeværelse 3 - hovedhus

Badeværelse 3 - hovedhus Trappe til 1.sal - hovedhus Gæsteværelse på 1.sal - hovedhus
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Gæsteværelse på 1.sal - hovedhus Bolig 2 - terrasse Udsigten fra terrasse ved bolig 2

Entre bolig 2 Stueplan - bolig 2 Udsigt fra stueplan mod sø - bolig 2

 

Version 2.9   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 m
 
 

 



 

 

Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 4.984 Dato: 05.03.2021

 

Køkken - bolig 2 Stueplan - bolig 2 Stueplan - bolig 2

Badeværelse - bolig 2 Stueplan - bolig 2 Soveværelse - Bolig 2
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Stue - 1.sal - bolig 2 Soveværelse - bolig 2 Værelse/stue - bolig 2

Udsigten fra værelset - bolig 2 Gårdsplads Gårdsplads
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Saddelrum i hestestald Garageanlæg Hestestald - saddelrum

Hestestald Ponnystald Ponnystald
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Loft over kostald Loft over hovedhus
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
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Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kopi af tingbogsattest kan rekvireres.  
Nr. 1 lyst d. 26.04.1952 lbnr. 928238-28 Tillægstekst Dok om 
forsynings-/afløbsledninger mv Filnavn: 28_A-P_17   

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Nedlagt landbrug
Må benyttes til: Beboelsesejendom
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 7 a Ambæk By, Jungshoved
BFE-nr.: 8482377
Zonestatus: Landzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke 

påkrævet)
Varmeinstallation: Oliefyr
Opført/ombygget år: 1727

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 2.950.000 kr.
Heraf grundværdi: 347.500 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.120.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 367.700 kr. 

Arealer
Grundareal udgør: 19.999 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 348 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 63 m2

Boligareal i alt: 411 m2

Andre bygninger: 1.167 m2

 - heraf Udhus 1.167 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato:  

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: Ingen

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Alm.Brand Bank
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:  Insekt: Rørskade: 
Forbehold: Nyt tilbud fra Dansk Boligforsikring vil foreligge. 
   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om 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. 

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 11.227 Forbrug: 9.164,00 kWh 
Udgiften er beregnet i år: 2020 
Ejendommens primære varmekilde: Oliefyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovne
Oplysningerne stammer fra: Energimærke
Sælgers forbrug:
Oliefyr hovedhus (298m3) er ca DKK 30.000,- i gennemsnit pr år
plus 8-10 m3 brænde, Bolig 2 (134 m3) er el-opvarmet kombineret
med brændeovn. Her bruges der ca 10 m3 brænde hvis huset er
beboet hele tiden.
Det samlede el-forbrug for hele bedriften ved beboelse af begge
huse ca DKK 20.000,00. 

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: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og 
disse dokumenter skal foreligge, før købsaftale indgås.  

Elinstallationsrapport:  Elinstallationrapport er under udarbejdelse og dokumentet skal foreligge, før købsaftale indgås.   

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 22.06.2020 med energiklassifikation: D. 
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 59.808

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: 250.000 Brutto ekskl. ejerudgift 20.495 md./ 245.942 år Netto ekskl. ejerudgift 17.926 md./ 215.110 år v/26,22%   
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: 25.02.2021
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: 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  

 

Ejendomsskat 11.231
Husforsikring 20.508
Ejendomsværdiskat 19.504
Renovation 7.324
Skorstensfejning 890
Rottebekæmpelse 351

Kontantpris/udbetaling 4.995.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 20.000
Tinglysningsafgift af skødet 31.750

I alt 5.046.750

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.
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Adresse: Fuglsangvej 11, 4720 Præstø Sagsnr.: HE00802
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 4.984 Dato: 05.03.2021

 

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
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Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby 
ApS

Ålevænget 35
4760 Vordingborg

Telefon: 71994760
E-mail: info@henrikejby.dk
Hjemmeside: www.henrikejby.dk

 

Velkommen til en spændende verden med spændende ejendomme og gode
oplevelser.

Som uafhængig mæglerforretning, med næsten 50 års erfaring, har vi friheden 
til
udelukkende at fokusere på dig og dine interesser. Vi sælger boliger. Intet 
andet.
Vi dækker hele den sydlige del af Sjælland, Møn, Bogø, Lolland og Falster, hvor 
vi
varetager køb og salg af alle typer private boliger - både villaer, rækkehuse,
lejligheder, fritidshuse, små landbrug samt liebhaveri.

Hvis ejendommen er den rigtige er det uden betydning hvor den ligger. Vi 
tænker salg af boliger på en ny måde  og laver individuelle tiltag, der passer til 
boligen. 

 

Henrik Ejby
Indehaver

Mobil: 20836328
E-mail:  henrik@henrikejby.dk 

 


