
 

Smedestræde 3A, Skibinge
4720 Præstø
 

PRIS 295.000

UDBETALING 25.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 1.446

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 1.195

EJERUDGIFT (MD.) 699

GRUNDAREAL 926 m2

SAGSNUMMER HE01037

EJENDOMSTYPE Helårsgrund

 Helårsgrund i Skibinge - få minutter fra selve Præstø by



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: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

Beskrivelse:

Hvis ønsket er og bygge sin nye drømmebolig i et allerede etableret kvarter, er det 
muligt her. Nærmere bestemt er vi i den lille landsby Skibinge, som nærmest er en lille 
satelitby til selve Præstø by.

Nuværende ejer fik for år tilbage muligheden for at købe denne grund, ved at naboen 
udstykkede sin grund, hvilket også er årsagen til, at der går en vej op langs denne 
grund, der fører videre op til ejendommen "oppe bagved".

Det er ikke kun selve ejendommen, der stjæler opmærksomheden. Vent til I oplever 
den storslåede natur. Her langs den smukke kyst kan I gå lange ture og nyde synet af 
de smukkeste solnedgange. 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. 

Skal turen gå til København er af- og tilkørslen ved Bårse det mest hensigtsmæssige 
at benytte og turen derfra tager ca. 1 time.

Præstø havn er placeret på sydøstkysten af Sjælland i Præstø Fjord. Havnen er en 
naturhavn, og den er omkranset af købstad, skov og fjord. Havnen har tidligere været 
en travl trafik havn, og nu står bygninger som toldbygningen og pakhuse tilbage som 
en erindring om de gamle dage. Bygningernes idylliske udseende rammer havnen ind, 
og de er blandt andet med til at give havnen en unik atmosfære.

På havnen er der cafe`er, restauranter etc. som er med til at forene det maritime miljø. 
Havnen ligger i bunden af den smukke Præstø Fjord - et naturskønt 
fuglebeskyttelsesområde, hvilket giver sejlerne masser at se på undervejs samt en fin 
børnevenlig badestrand cirka 150 meter fra havnen.

Præstø er også kendt for gourmet, idet hotellet Frederiksminde igen, er blevet hædret 
med en Michellin-stjerne. Afstand til golfbanen i Mogenstrup er ca. 19 kilometer. 
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup er en af Danmarks smukkeste 18 hullers 
parkbane.

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: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

 

Grunden set fra vejen Grunden ud mod vejen Grunden set fra vejen

Grunden set fra vejen Grunden set fra vejen Grunden set fra vejen
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Adresse: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

Grunden set fra vejen Matrikelkort
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Adresse: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

Oplysning om jordbundsforhold:

Der foreligger ingen boreprøver. Køber opfordres til selv af søge rådgivning herom hos ingeniørfirma.

 

Ejendomsdata:

Ejendommen Arealer
Ejendomstype: Helårsgrund Grundareal udgør: 926 m2

Må benyttes til: Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi - heraf vej
Ifølge: BBR-ejermeddelelse Grundareal ifølge: Tingbog
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 59 e Skibinge By, Skibinge Grundejerforeningsforhold
BFE-nr.: 10086433 Sikkerhed til grf.: Ingen

Parcel nr,:
Zonestatus: Landzone 

Vand: Skibinge Vandværk
Vej: Privat fællesvej Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
Kloak: Offentlig

Vurdering 
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 258.900 kr. 
Heraf grundværdi: 258.900 kr.
Grundskatteloftværdi: 275.500 kr.

Byggemodnings- og tilslutningsforhold:

Køber opfordres til selv af søge rådgivning herom hos ingeniørfirma.

Vand:
Tilslutningsafgift betales af køber.

El: 
Tilslutningsafgift betales af køber.

Kloak:
Tilslutningsafgift betales af køber.

Varme:
Tilslutningsafgift betales af køber.

Antenne:
Tilslutningsafgift betales af køber.

Tilslutningsomkostninger:
Vandværk, strøm/el (SEAS/NVE) samt kloakbidrag.
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Adresse: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Servitutter
Nr. 1 lyst d. 09.07.2007 lbnr. 19021-28 Tillægstekst Dok om færdselsret mv   

Lokalplan
Planens navn: Skibinge by
Plannummer: 57
Kommune: Vordingborg 

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. 

Jordforurening - områdeklassificeret som lettere forurenet
Ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet i henhold til 
ejendomsdatarapporten. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Adresse: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 8.392

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: 25.000 Brutto ekskl. ejerudgift 1.446 md./ 17.349 år Netto ekskl. ejerudgift 1.195 md./ 14.335 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: 26.01.2021
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 8.368
Rottebekæmpelse 24

Kontantpris/udbetaling 295.000
Tinglysningsafgift af skødet 3.550

I alt 298.550

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.

Køber afholder alle udgifter til stikledninger til tilslutningssted samt evt. udgifter til tilslutning af 
forsyningsværker.
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Adresse: Smedestræde 3A, Skibinge, 4720 Præstø Sagsnr.: HE01037
Kontantpris: 295.000 Ejerudgift/md.: 699 Dato: 05.02.2021

 

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 

 


