
 

Grønsundvej 304, Lerbæk
4792 Askeby
 

PRIS 4.995.000

UDBETALING 250.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 29.322

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 23.541

EJERUDGIFT (MD.) 3.387

BOLIGAREAL 216 m2

KÆLDERAREAL 65 m2

UDHUS 22 m2

GRUNDAREAL 11,9695 ha

VÆRELSER 6

ANTAL ETAGER 3

BYGGEÅR 1946

SAGSNUMMER HE01284

EJENDOMSTYPE Lystejendom

ENERGIMÆRKE

 Parken, søen, skoven som genbo og landlige omgivelser skaber noget helt særligt



 

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: Grønsundvej 304, Lerbæk, 4792 Askeby Sagsnr.: HE01284 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 3.387

 

Beskrivelse:

Ejendommen har gennem 5 generationer været i families eje, men tiden er inde nu for 
familien, til at give "stafetten" videre, til en ny familie, der - forhåbentlig - kommer til og 
elsker det her sted, lige så meget som sælger.

Ejendommen er en landbrugsejendom med lidt under 12 HA jord, der dels er udlagt 
som park, en anden del er forpagtet ud, der drives "Fodbold Golf" fra ejendommen 
(som en separat virksomhed, der evt. kan medkøbes) samt yderligere 1 jordlod, der 
ikke ligger lige op ad ejendommen, men rundt om.

Selve bygningssættet består af selve boligen/stuehuset, der rummer 3 plan, en vinkel 
udbygning med garage, et festlokale med toiletfaciliteter, værksted og 3 udlejede 
lejligheder.

Her er maskinhus, staklade, seperat bygning indrettet til folbold-golfen`en, fritliggende 
annex m.m. 

Rent faktisk er det vanskeligt med ord at beskrive ejendommen og den fortjener 
ganske enkelt at blive set og oplevet, for at lade den komme til sin rette - så en tur 
rundt på "jordene" på ATV`en - giver en helt speciel oplevelse.

Kun få minutter herfra ligger landsbyen Askeby/ Fanefjord ligger ved første øjekast, 
roligt hen. Den rummer alt hvad der skal til i hverdagen - Brugsen lige om hjørnet, 
folkeskole og børnehave 300 meter væk, Møn Friskole ligger 4 kilometer væk og 
Bogø kostskole er også nær ved. Der er kun 5 meter til nærmeste busstoppested, 
hvor der er rigtige gode forbindelser til både Stege, Vordingborg og Nykøbing Falster. 

Et rigt kulturliv findes også i sognet. Galleri 44 med international kunst og Scene1 i 
Hårbøllehuset, sørger for både musik, foredrag og caféliv. Mange har fundet vej til 
Vestmøn og bosat sig her, på grund af roen, naturen, kulturen og god infrastruktur, 
samt kun 5 minutters kørsel til nærmeste lægehus mm. 

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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Hårbølle Strand er lige om hjørnet med dejlig sandstrand og klart vand og tæt ved ligger Hårbølle Havn, et lille lokalmiljø hvor man, hvis man er heldig, kan man få frisk fisk med hjem. 

Det er ikke kun selve ejendommen, der stjæler opmærksomheden - vent til I oplever den storslåede natur. 

Møn ligger ud for Sydsjællands østkyst. Mod nord skiller Ulvsund Møn fra Sjælland, mod vest skiller Grønsund øen fra Falster og i sommerhalvåret sejler færgen Ida, fra Bogø over til Stubbekøbing. Møn er kendt for 
naturskønhed og pragtfulde badestrande. 

Her er kirker med kalkmalerier af Elmelundsmesteren og Geocentret ved Møns Klint er så absolut også en skøn oplevelse, ligesom Nordens første Dark Sky Park ligger på Møn. Nyord, med et certifikat af højeste karat. 
Dette er kort fortalt et helt unikt sted, i et af Danmarks smukkeste naturområder og Møn er derfor også netop blevet godkendt af UNESCO som biosfære område. 

UNESCOS biosfæreprogram samler verden rundt steder med unik natur, hvor befolkningen vil udvikle liv og arbejde i pagt med naturen.

Hovedbyen på Møn er Stege og er kendt som en driftig købstad med gode restauranter og butikker og med lokale produkter. I stege er også sportshaller, svømmehal, fitnesscenter, havn, volden og meget mere - der 18 
hullers golfbane ved Præstekilde Hotel. 

Endvidere, er der kun 5 km til den pragtfulde Fanefjord Skov, hvor man, som bosiddende i Fanefjord sogn, har jagtret via jagtforening. Men man skal naturligvis have jagttegn - kort sagt - øen rummer det hele.

Stuehuset der rummer både 1.sal og kælder danner sammen dele af de øvrige bygninger en hyggelig og lukket gårdhave.

I stueplanet er der 2 indgange i facaden mod øst og begge kunne rent faktisk være entrè, som er her vi starter og som går videre ud i fordelingsgangen, der både har åben trappe til 1.salen og nedgang til kælderen.

Her lyst spisekøkken med nye hvide låger fra 2019, 2 stuer en suite, adskilt med fløjdøre og udgang til vestvendt træterrasse med kig ud over parken og søen.

Flisebadeværelse med kar samt værelse.

På 1.salen er der stor åben repos, indrettet til stue, med dels fransk altan mod syd og udgang til yderligere terrasse mod vest.

Soveværelse, børne/gæsteværelse samt brusebadeværelse.
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Sø Sø Parken

Parken Ejendommen Ejendommen
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Ejendommen Indgang Gårdsplads

Ejendommen Ejendommen Ejendommen
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Matrikel betegnelse og grundareal Areal
4 a Lerbæk By, Fanefjord 10,8262 ha
2 b Lerbæk By, Fanefjord 1,0931 ha
1 d Lerbæk By, Fanefjord 0,0502 ha
Arealer i alt 13,0225 ha
 
Arealerne fremgår af Tingbogsattest
 
Bygningsarealer
Udover arealoplysningerne i salgsopstillingen kan bygningerne yderligere specificeres således:
Bygning nr. jf. BBR Areal Heraf boligareal

Garage, carport, udhus 22 m2

Nr. 2 Grønsundvej 304A 220 m2

Nr. 3 Grønsundvej 304 130 m2

Nr. 4 Grønsundvej 304 210 m2

Nr. 6 Grønsundvej 304 50 m2

Nr. 7 Grønsundvej 304 50 m2

Nr. 7 Grønsundvej 304 50 m2

Bygningsareal i alt 732 m2

 
Vand
Ejendommen forsynes fra alment privat vandværk    X    Ja           Nej 
Ejendommen forsynes fra alment vandværk          Ja     X    Nej 
Ejendommen forsynes fra egen vandforsyning          Ja     X    Nej 

Afløbsforhold
Ejendommens afløb er Septictank 
Om afløbsforhold oplyses: 
 
Kontrakter og aftaler
Om udlejning af fiskeret oplyses, at Tilfalder ejeren.
Om andre aftaler vedr. udlejning oplyses, at der ikke er indgået aftaler herom.

Forpagtning og bortforpagtning af jord
Jorden er helt eller delvist bortforpagtet          Ja     X    Nej

Støtteberettigede arealer (grundbetaling)
Støtteberettigede arealer på ejendommen          Ja     X    Nej

Læplantning
Tilskud til plantning af læhegn modtaget          Ja     X    Nej

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 g
 
 

 
Miljøforhold
Der foreligger miljøtilsynsrapport          Ja     X    Nej
Slam udkørt på ejendommens arealer          Ja     X    Nej
Om husdyrgødning og/eller anden organisk gødning oplyses, at Da ejendommen ikke anvendes til 
erhvervsmæssigt dyrehold, er der ikke krav til opbevaringskapacitet. 

Momsreguleringsforpligtelse
Momsreguleringsforpligtelse          Ja     X    Nej

 .



 

Adresse: Grønsundvej 304, Lerbæk, 4792 Askeby Sagsnr.: HE01284 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 3.387

 

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Der henvises til side 5

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening: Nej

Servitutter 
Nr. 1 lyst d. 30.03.1920 Dok om fælles stengærde mv
Nr. 2 lyst d. 25.03.1924 Dok om bevoksning ved landevej
Nr. 3 lyst d. 12.11.1936 Dok om byggelinier mv
Nr. 4 lyst d. 14.09.1955 Dok om byggelinier mv
Nr. 5 lyst d. 27.10.1977 Dok om byggelinier mv
Nr. 6 lyst d. 17.08.1981 Dok om adgangsbegrænsning mv
Nr. 7 lyst d. 08.01.2004 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Nr. 8 lyst d. 09.06.2011  

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Lystejendom
Må benyttes til:
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 4 a Lerbæk By, Fanefjord m.fl.
BFE-nr.: 8989479
Zonestatus: Landzone
Vand: Alment privat vandværk
Vej: Offentlig
Kloak: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke 

påkrævet)
Varmeinstallation: Elvarme
Opført/ombygget år: 1946

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2020
Offentlig ejendomsværdi: 3.700.000 kr.
Heraf grundværdi: 685.400 kr.
Evt. ejerboligværdi: 1.046.300 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 758.310 kr.
Grundlag for ejendomsskat: 685.400 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 13,0225 ha
Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 220 m2

Kælderareal: 65 m2

Udnyttet tagetage: 113 m2

Boligareal i alt: 216 m2

Andre bygninger: 732 m2

 - heraf driftsbygninger m.v.
 - heraf Udhus

710 m2

 22 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato: 04.07.2022 
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Gjensidige Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  Insekt: Nej Rørskade: Ja
Forbehold:   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om boligskat
Der er igangsat en boligskattereform, som forventes at træde i kraft i 2024. Der 
udsendes i den forbindelse løbende nye ejendomsvurderinger for ejerboliger. 
Boligskat er den samlede betegnelse for ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Køber gøres opmærksom på, at denne ejendom har fået en ejendomsvurdering som 
er fastsat efter de nye vurderingsprincipper. Vurderingen fremgår af nærværende 
salgsopstilling.

Beskatningsgrundlagene for boligskatten i ejerudgiften for indeværende år følger det 
nuværende skattestop for ejendomsværdiskat og stigningsbegrænsningen på 
grundskyld.

Boligskattereformen vil kunne have indflydelse på købers fremtidige 
boligskattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Der 
henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk.

Jordforurening V2
Ejendommen er ifølge kommunens / regionens oplysninger registreret som forurenet 
på vidensniveau 2. 

En forurening på vidensniveau 2 betyder, at miljømyndighederne har undersøgt 
ejendommen via jordprøver etc., og på baggrund heraf konstateret, at ejendommen er 
forurenet i større eller mindre omfang. Kontakt evt. ejendomsmægleren for yderligere 
informationer. 

Beskyttelseslinjer
Køber gøres opmærksom på, at der på ejendommen er skovbyggelinjer, som 
bevirker, at der på dele af ejendommen er beskyttelseslinjer, hvor der ikke må 
bebygges.

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 66.000 Forbrug: 37.838,00 kWh 
Udgiften er beregnet i år: 2022 
Ejendommens primære varmekilde: Elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen
Udgiften udgør to ejendomme for henholdvis nr. 304 og nr. 304A. 

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 vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.  Ejendommen er ikke 
omfattet af reglerne for tilstandsrapport, da der er tale om en landbrugsejendom.  

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.   Ejendommen er ikke omfattet af reglerne om 
elrapport, da der er tale om en landbrugsejendom.    

Energimærkning: Energimærke D. 

 

Version 3.2   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3
 

 



 

Adresse: Grønsundvej 304, Lerbæk, 4792 Askeby Sagsnr.: HE01284 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.995.000 Ejerudgift/md.: 3.387

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 40.644

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 29.322 md./ 351.866 år Netto ekskl. ejerudgift 23.541 md./ 282.494 år v/24,50%   
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: 13.05.2023
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 5.201
Husforsikring 16.596
Ejendomsværdiskat 6.976
Renovation 10.902
Rottebekæmpelse 344
Tømningsordning 625

Kontantpris/udbetaling 4.995.000
Tinglysningsafgift af skødet 31.850

I alt 5.026.850

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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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:

 
 
Tilbehør:
Ejendommen:
Voss keramisk bordkomfur, Voss indbygningsovn, Ther emhætte, Blomberg køleskab, Siemens 
opvaskemaskine, Electrolux vaskemaskine.

Lejlighed 304B TV:
Bosch opvaskemaskine, Bosch komfur, Bosch vaskemaskine, Whirlpool køle/fryseskab, mikroovn.

Lejlighed 304B TH:
Gram komfur, vaskemaskine, Thermex emhætte, Candy køle/fryseskab, Scandomestic tørretumbler.

Lejlighed 304A:
Voss komfur, Bosch vaskemaskine, emhætte, Whirlpool køle/fryseskab.

Festlokale:
Scandomestic køleskab, Gorenje komfur, ovn, Bosch opvaskemaskine. 
 

Gæld udenfor købesummen:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Optages 
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

Nykredit/F5 Rentetilpasningslån Kontantlån 327.726 314.549 307.200 DKK -0,27 16.866 22,75 4,16 Nej

Nykredit/3,3% Obligationslån Obligationslån 1.186.667 1.186.667 1.192.130 DKK 3,32 92.540 21,25 4,92 Nej

Nykredit/F5 Rentetilpasningslån Kontantlån 351.200 352.407 326.912 DKK 0,85 20.349 24,00 4,66 Nej
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Ejendomsmæglerfirmaet Henrik Ejby 
ApS

Rådhustorvet 4B
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 

 


