
 

Kalvehavevej 7
4735 Mern
 

PRIS 4.485.000

UDBETALING 225.000

BRUTTO EKSKL. EJERUDGIFT 26.333

NETTO EKSKL. EJERUDGIFT 21.142

EJERUDGIFT (MD.) 3.877

BOLIGAREAL 242 m2

GARAGE 110 m2

UDHUS 32 m2

GRUNDAREAL 7.397 m2

VÆRELSER 6

ANTAL PLAN 1

BYGGEÅR 2013

SAGSNUMMER PH00752

EJENDOMSTYPE Villa, 1 fam.

ENERGIMÆRKE

 Luksuriøs og arkitekttegnet unika, med egen tennisbane - alt gemt godt af vejen



 

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: Kalvehavevej 7, 4735 Mern Sagsnr.: PH00752 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.485.000 Ejerudgift/md.: 3.877

 

Beskrivelse:

Med sine 352 kvadratmeter i eet plan, hvoraf de 110 kvm. er stor integreret garage 
med 3 el.porte og plads til flere køretøjer - er der intet overladt til tilfældighederne.

Villaen, der er opført i 2013 og ligger gemt godt af vejen på den 6508 kvm. stor grund, 
midt i Mern by i rolige omgivelser med tilhørende yderligere 225 kvm. stor 
værksteds/hobby bygning, anvendelig til mange formål samt egen indhegnet 
tennisbane.  

Her meget stor plæne, forsænket solterrasse foran ejendom, prominent indkørsel 
direkte op til hoveddøren, store terrasser og utrolig ugenert, med udsigt til høje gamle 
træer, der sagte sender deres skygger ind over grunden.

Her er også yderligere en separat grund, der støder op til hovedejendommen, som 
ligeledes medfølger i handlen.

Skole og indkøb ligger få 100 meter fra ejendommen og de gode busforbindelser er 
lige uden for døren.

Mern er en landsby i det Sydsjællandske med ca. 914 indbyggere - ca. 9 km. syd for 
Præstø - 20 km. nordvest for Stege og 11 km. nordøst for Vordingborg.

I Mern "vil godt hinanden" og her er rent faktisk "bosætningsambassadører" - som står 
klar til at byde nye beboer velkomne og informere om alt hvad der kan bydes på.

Bussen kører hver halve time - der er ca. 15 min. kørsel til Sydmotorvejen og i 
stationsbyen Vordingborg kører toget med timedrift.

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: Kalvehavevej 7, 4735 Mern Sagsnr.: PH00752 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.485.000 Ejerudgift/md.: 3.877

 

Med hensyn til villaens indretning henvises til vedhæftede indretningsrids og de mange smukke foto`s, men den fulde oplevelse kommer kun, ved at man er tilstede og kan nyde det hele ved selvsyn.

Af andre detaljer kan bl.a. nævnes, at der til facaderne er brugt stenen der hedder RT 520 Negro,,alle vinduer er med træ/alu og 3 lags energiruder, taget er glasserede tegl, alle inddækninger er udført i zink, så det er 
nærmest vedligeholdelsesfrit, opvarmningen er varmepumpe (luft til vand) med gulvvarme i alle 352 kvadratmeter, her er hvide fyldningsdøre, hvide gibslofter til kip overalt, smukke fliser og trægulve, cooker og et utal af 
detaljer og finesser, der skal opleves.

Via det prominent indgangsparti træder man direkte ind i den store kombinerede entre og fordelingsgang, der forgrener sig ud til de fleste rum i ejendommen og samtidig giver et smuk veiw til terrasse med de høje 
gamle træer som baggrund.

Her er meget stort åben spisekøkken/alrum med smukke køkkenelementer og masser af ovenlys og udgang til terrassen samt en indmuret brændeovn, med gennemgående glas, der fungere som et møbel i 
halvvæggen ind mod stuen.

Stuen er også lys og åben og den markante filsede væg fra gulv til loft, giver ligesom det hele endnu mere kant.

Via fordelingsgangen der forgrener sig ud til værelsesafdelingen med 3 gode værelser og stort badeværelse med bruseniche.

I den anden ende er der stort soveværelse med skabe, elegant badeværelse med bruseniche, depotrum samt stort bryggers/grovkøkken, med direkte adgang til garageanlægget.

Foruden den anførte hobby/værkstedsbygning har sælger opført en "Lade" som var tænkt for montering af 40 kvm. solceller.

Ydermere kan ejendommen erhverves med Flexbolig status, så den kan anvendes som fritidshus.

Det er uhyre vanskeligt og få alle de mange detaljer og indtryk "ned på papir" - så for den fulde oplevelse, bør I selv komme og opleve denne spændende villa.
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Forhaven Terrasse Terrasse

Ejendommen Ejendommen Garage
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Garage Garage Ejendommen

Forhaven Tennisbanen Tennisbanen
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Adresse: Kalvehavevej 7, 4735 Mern Sagsnr.: PH00752 Dato: 13.05.2023
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Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Meget stor keramisk plade - stok, Siemens integreret opvaskemaskine, Siemens køle/fryseskab, indbygget ovn, Bosch 
vaskmaskine, Siemens tørretumbler, integreret støvsuger. 

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening: Nej

Servitutter
Nr. 1 lyst d. 14.11.1934 Dok om byggelinier mv
Nr. 2 lyst d. 13.11.1968 Dok om adgangsbegrænsning mv
Nr. 3 lyst d. 03.04.1987 Dok om byggelinier mv
Nr. 1 lyst d. 14.11.1934 lbnr. 913736-29 Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 8A 
Filnavn: 29_G-V_549
Nr. 2 lyst d. 13.11.1968 lbnr. 913738-29 Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning 
mv, Vedr 8A Filnavn: 29_G-V_3
Nr. 3 lyst d. 03.04.1987 lbnr. 4937-29 Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 9m, 
Filnavn: 29_H-V_597
Nr. 1 lyst d. 14.11.1934 lbnr. 913742-29 Tillægstekst Dok om byggelinier mv Filnavn: 
29_G-V_549 

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelse
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: Vordingborg
Matr.nr.: 8 a Sdr. Mern By, Mern m.fl.
BFE-nr.: 1322120
Zonestatus: Byzone
Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Varmepumpe
Opført/ombygget år: 2013

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2020
Offentlig ejendomsværdi: 3.303.400 kr.
Heraf grundværdi: 495.300 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.252.775 kr.
Grundlag for ejendomsskat: 463.400 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 7.397 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 352 m2

 - heraf Garage 110 m2

Kælderareal: 0 m2

Udnyttet tagetage: 0 m2

Boligareal i alt: 242 m2

Andre bygninger: 257 m2

 - heraf Udhus
 - heraf Værksted/hobby

32 m2

 225 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato: 06.09.2022 
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Adresse: Kalvehavevej 7, 4735 Mern Sagsnr.: PH00752 Dato: 13.05.2023
Kontantpris: 4.485.000 Ejerudgift/md.: 3.877

 

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

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: Forbrug: 3.586,00 kWh 
Udgiften er beregnet i år: 2013 
Ejendommens primære varmekilde: Varmepumpe
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen
Sælger oplyser at deres TOTALE el-forbrug i 2019 var kr. 13.500.00 

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: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret gult hus og 
rødt hus.  

Elinstallationsrapport:  Der foreligger Elinstallationsrapport med forhold karakteriseret risiko for stød og risiko for brand.   

Energimærkning: Energimærke A2010. 
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Adresse: Kalvehavevej 7, 4735 Mern Sagsnr.: PH00752 Dato: 13.05.2023
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 46.522

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: 225.000 Brutto ekskl. ejerudgift 26.333 md./ 315.994 år Netto ekskl. ejerudgift 21.142 md./ 253.701 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 15.837
Husforsikring 5.494
Ejendomsværdiskat 20.726
Renovation 3.704
Skorstensfejning 548
Rottebekæmpelse 215

Kontantpris/udbetaling 4.485.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 13.913
Tinglysningsafgift af skødet 28.850

I alt 4.527.763

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:

 

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.

Beskyttelseslinjer
Køber gøres opmærksom på, at der på ejendommen er sø- og åbeskyttelseslinjer samt kirkebyggelinjer, som 
bevirker, at der på en del af ejendommen er beskyttelseslinjer, hvor der ikke må bebygges.

Jordforurening - Registreret
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. 

Sælger oplyser om foreningen, at i år 1993 udlagde sælger "slagger" til stabilisering af P-område og 
Tennisbane og det blev dengang ikke betegnet som "forurenet".

Flexbolig
Ejendommen kan erhvervs med flexboligtilladelse, således at den kan anvendes som fritidshus.

Kalvehavevej 7 + Gl.Engvej 6
Salgsopstillingens oplysningerer ang. ejendomsværdi, grundværdi, grundskatteloftværdi, ejendomsskat, 
ejerudgift m.m dækker over ejendommene Kalvehavevej 7 og grunden Gl. Engvej 6.
Køber gøres opmærksom på, at Kalvehavevej 7 og Gl. Engvej 6 købes sammen og der ikke kan ske salg af 
kun den ene part.

Gl. Engvej 6 - Grund
Grunden er ikke byggemoden og der er derfor ikke tilsluttet vand, kloak, varme eller el.
Tilslutningsafgift betales af køber og køber opfordres til selv af søge rådgivning herom hos ingeniørfirma.
 

Gæld udenfor købesummen:
Ingen 

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

Totalkredit/F1 Rentetilpasningslån Kontantlån 1.680.000 1.723.112 1.692.882 DKK 1,26 39.652 20,00 2,29 Nej

Totalkredit/F5 Rentetilpasningslån Kontantlån 397.361 441.562 407.017 DKK 2,12 14.166 19,75 3,40 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. 

Per Ejby
Senior konsulent

Mobil: 20835195
E-mail:  per@henrikejby.dk 

 


