
 

Bydammen 8, Lekkende
4735 Mern
 

PRIS 1.995.000

UDBETALING 100.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 8.659

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 7.441

EJERUDGIFT (MD.) 2.540

BOLIGAREAL 210 m2

CARPORT 21 m2

UDHUS 40 m2

GRUNDAREAL 2.165 m2

VÆRELSER 6

ANTAL PLAN 2

BYGGEÅR 1750/2003

SAGSNUMMER HE01137

EJENDOMSTYPE Villa, 1 fam.

ENERGIMÆRKE

 Smukt restaureret med respekt for det oprindelige



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: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

Beskrivelse:

- Optimalt som flexbolig med dokumenterede indtægter på 80.000 kr. pr. år - 

Huset indbyder til ro og afslapning udenfor storbyen. På under en time sidder du 
under stjernehimlen i det store skønne udendørs vildmarksbad. 

Huset er fremragende indrettet til at samle venner og/eller familie i rolige og 
afslappende omgivelser, også to familier med børn finder uden problemer plads, der 
er rige muligheder for adspredelse for alle aldre. I tillæg hertil betaler 
udlejningsmulighederne alle faste udgifter på huset og mere til. 

Udlejningspotentialet kan måske sågar fordobles, de nuværende ejere har udover 
udlejning også selv flittigt benyttet huset.  

En sjælden udbudt perle midt i den smukkeste sydsjællandske natur med et rigt 
dyreliv. 

Stråtækt bindingsværk, nænsomt restaureret med bedste materialer og 
arkitektbistand, og fremstår i dag smukt og gennemført smagfuldt med al den rustikke 
charme, et stråtækt hus kan byde på. Gennem de sidste ti år, er der ofret 1,5 mill. kr 
på restaureringen blandt andet en helt ny førstesal, med karnapper og meget stor 
højde og bredde i det store opholdsrum med kip til loft, nye klinkegulve med varme fra 
den store rustikke masseovn i køkken all-rummet, nye badeværelser og nyt køkken.

I skal være særligt opmærksom på, at som en del af det oprindeligt autentiske i 
husets underetage som bidrager til hyggen, er der i yderdelen af køkken all rum - 
visse steder "kun" ca. 1,8 meter under nogle af de oprindelige bjælker.

 

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: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Beskrivelse af huset indenfor

Stor flot og rummelig entre med cremefarvede klinkegulve med opvarmning fra masseovnen og trappe til første sal. 

Herfra er der adgang til et lækkert gæstetoilet med brus, indbyggede spots i loftet, klinkegulve med varme, og et køkken/alrum med nyt køkken, cremefarvede klinker opvarmet af den store, rustikke masseovn i 
alrummet, i forlængelse heraf stort, dejligt værelse med trægulve. 

I den anden ende, også med adgang fra entréen, er der et helt nyt soveværelse med walk in closet/opbevaringsrum og smukt restaureret toilet med pudsede vægge, indbyggede spots i loftet, bindingsværk, klinker med 
gulvvarme og muret brus.

En høj rejsning på huset, skaber en stor førstesal med en fornemmelse af plads/rummelighed. 

Her er højt til loftet/kip med hanebjælker og hvidolierede trægulve. Midt i det hele står en rustikt muret skorsten med tilhørende brændeovn og skaber en skulpturel oplevelse. Endnu et (sove)værelse fuldender huset. 
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

 

Ejendommen Ejendommen Ejendommen

Have Have Have
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Have Entre Køkken

Køkken Køkken Køkken
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Stue Stue Stue

Stue Stue Værelse
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Badeværelse 1 Værelse Værelse

Badeværelse 2 Badeværelse Stue på 1.salen
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Stue på 1.salen Stue på 1.salen Stue på 1.salen

1.salen Værelse Ejendommen
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Terrasse Ejendommen Have

Have Have Have
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
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Have Have Have

Have Have Set fra vejen

 

Version 3.0   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 h
 
 

  



 

Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

 

Version 3.0   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 i
 
 

 .



 

Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Miele opvaskemaskine, Electrolux køleskab, IKEA keramisk bordkomfur med induktiuon, IKEA indb.ovn samt ELECTROLUX 
vaskemaskine.

Sælger oplyser, at den udvendige PH-lampe, sauna og vildmarksbad IKKE medfølger. 

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Servitutter
Nr. 1 lyst d. 15.08.1934 lbnr. 943622-29 Tillægstekst Dok om byggelinier mv Filnavn: 
29_E-V_115
Nr. 2 lyst d. 05.01.1938 lbnr. 943623-29 Tillægstekst Dok om byggelinier mv Filnavn: 
29_E-V_115

  

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelsesejendom
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 28  Lekkende By, Ø. Egesborg
BFE-nr.: 2551704
Zonestatus: Landzone
Vand: Privat vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Offentlig, separeret
Varmeinstallation: Elvarme
Opført/ombygget år: 1750/2003

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 1.200.000 kr.
Heraf grundværdi: 309.800 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.100.000 kr.
Grundskatteloftværdi: 297.600 kr. 

Arealer
Grundareal udgør: 2.165 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg. bebyg. areal: 124 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 86 m2

Boligareal i alt: 210 m2

Andre bygninger: 61 m2

 - heraf Carport
 - heraf Udhus

21 m2

 40 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato: 28.05.2021 

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: Ingen

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Alm. Brand A/S
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  Insekt: Nej Rørskade: Nej
Forbehold:   

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 
2019 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.: 21.592 Forbrug: 4.999,00 kWh 
Udgiften er beregnet i år: 2013 
Ejendommens primære varmekilde: Elvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast eller flydende brændsel
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen

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 gult hus og 
rødt hus.  

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

Energimærkning: Energimærke D. 
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Adresse: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 30.478

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: 100.000 Brutto ekskl. ejerudgift 8.659 md./ 103.910 år Netto ekskl. ejerudgift 7.441 md./ 89.293 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: 17.11.2021
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: 1/2 - 1/8 

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 9.618
Husforsikring 7.053
Ejendomsværdiskat 10.120
Renovation 2.977
Skorstensfejning 598
Rottebekæmpelse 112

Kontantpris/udbetaling 1.995.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 10.000
Tinglysningsafgift af skødet 13.750

I alt 2.018.750

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: Bydammen 8, Lekkende, 4735 Mern Sagsnr.: HE01137
Kontantpris: 1.995.000 Ejerudgift/md.: 2.540 Dato: 17.11.2021

 

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

Totalkredit/ Cita Obligationslån 1.179.004 1.179.004 1.186.634 DKK -0,14 14.431 25,50 0,79 Nej
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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 

 


