
Rikkeshave 44 - 5250 Odense SV 

Dalums mest spændende 
boligprojekt

• En meget attraktiv beliggenhed
• Eksklusiv brugsret til terrasse
• Mulighed for tilkøb brugsret P plads
• Kvalitets materialer
• Forventet indflytning 1.11.2019

Kontakt:
Ansvarlig indehaver Michael Grill

Tlf. 40154966
mgl@estate.dk 

Kontantpris : 3.545.000 Boligtype : Rækkehus
Ejerudgift pr. md. : 2.775 Bolig m2 : 111
Finansieret: Værelser : 3
Udbetaling : 180.000 Etage : 
Brutto/netto excl. ejerudgift : 15.152/13.042 Antal plan : 2

Opført år : 2019
Sagsnr.  219004 
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Estate Mortensen & Grill Aps - Dalum
Dalumvej 5, 1., Dalum, 5250 Odense SV

Tlf.: 66145547, Fax.: 66183255
5250@estate.dk - www.estate.dk

Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Rikkeshave 44, 5250 Odense SV Sagsnr.: 219004
Kontantpris: 3.545.000 Ejerudgift/md.: 2.775 Dato: 21.03.2019

Beskrivelse:
Dalums mest spændende boligprojekt - 26 nye rækkehuse opføres i smukke rammer 
på den gamle Rikkesminde Gårds grundareal. 
Midt i Dalum med kort afstand til  indkøb langs Dalumvej og offentlig transport via 
bybus holder lige ved døren,  Fruens Bøge Skov og 
Odense Zoo er mindre end 5 minutters gang væk. 
Boligerne opføres i 1 ½ plan med hyggelige terrasseanlæg med plads til både Grill og 
blomster krukker. Der bliver ligeledes mulighed for 
at sætte sit eget præg på boligen. Valg af trægulve, klinker, køkkener, ruminddeling, 
depotrum mv. Der er mulighed for indsættelse af 
elevator eller trappestol.
Udvendig vedligeholdelse afholdes af ejerforeningen, så er man træt af snerydning, 
hækklipning og græsslåning, maling af facader og 
vinduer og døre er dette drømmeboligen.
Indretning: klinkebelagt entre med garderobe, gæstetoilet, stort køkken alrum, 
dagligstue med opgang til 1.sal (mulighed for depotrum 
under trappe). 1. salen er indrettet med stort repos/gang, depotrum, dejligt 
badeværelse med brusehjørne og vaskesøjle, soveværelse 
med skabe, stort værelse kan opdeles til 2 mindre værelser. Der er via udtrækstrappe 
adgang til loftrum med 17 m2 gulvareal velegnet 
til afsætning.
Der er gulvvarme i hele boligen og materialevalget er væsentlig over standard.
Kontakt Estate for at få udleveret salgsprospekt, tegninger samt tilkøbs muligheder af 
både køkkener, gulve, klinker, og meget meget 
mere.
Der er mulighed for tilkøb af egen parkeringsplads og der er eget redskabsrum med 
plads til både golfbag og havegrill.
Ring før din nabo for at høre med om dette enestående projekt.
Forventet indflytning 1. november 2019.

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: Frederik Mazanti Karnvad 
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Adresse: Rikkeshave 44, 5250 Odense SV Sagsnr.: 219004
Kontantpris: 3.545.000 Ejerudgift/md.: 2.775 Dato: 21.03.2019

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Der henvises til salgsprospekt vedlagt som bilag 01.
Ovn: Opvaskemaskine: induktion: Emhætte: Køle/fryseskab : Vaskemaskine: Tørretumbler - Alle hårde hvidevarer er Miele 

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der henvises til servitut erklæring fra landinspektør, vedlagt som bilag 03.       

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Der henvises til ejerforeningsvedtægter vedlagt som bilag 06 og grundejerforenings 
vedtægter vedlagt som bilag 07. 

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Rækkehus
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: Landinspektør fortegnelser
Kommune: Odense
Matr.nr.: 1 i Kristiansdal Hgd., Dalum
BFE-nr.: 8816768
Ejerl.nr.: 2
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Fælles/privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 2019

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.545.000 kr.
Heraf grundværdi: 500.000 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.345.000 kr.
Grundskatteloftværdi:  

Arealer
Tinglyst areal: 133 m2

heraf boligareal: 111 m2

heraf andre arealer. 22 m2

BBR-boligareal: 111 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: 1/26
Tinglyst fordelingstal: 1/26
Adm. fordelingstal: 1/26
Sikkerhed til ejerforening: 45.000 kr.
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende for 

ejerforening/grundejerforening

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:  
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Adresse: Rikkeshave 44, 5250 Odense SV Sagsnr.: 219004
Kontantpris: 3.545.000 Ejerudgift/md.: 2.775 Dato: 21.03.2019

 

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

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til sidste side i salgsopstillingen

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.000 Forbrug:   

Udgiften er beregnet i år: 2019 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme

Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen

Oplysningerne stammer fra: Anslået
Årsudgift er anslået - Energimærke er givet ud fra byggetilladelse 

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.  

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.   

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af  med energiklassifikation: A2015. 

 

 

Version 2.5   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3
 

EKSEMPEL



 

Estate Mortensen & Grill Aps - Dalum
Dalumvej 5, 1., Dalum, 5250 Odense SV

Tlf.: 66145547, Fax.: 66183255
5250@estate.dk - www.estate.dk

 

Adresse: Rikkeshave 44, 5250 Odense SV Sagsnr.: 219004
Kontantpris: 3.545.000 Ejerudgift/md.: 2.775 Dato: 21.03.2019

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 33.300

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger. Derfor 
skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 180.000 Brutto ekskl. ejerudgift 15.152 md./ 181.828 år Netto ekskl. ejerudgift 13.042 md./ 156.502 år v/25,98%   
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. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 
Standardfinansiering
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: 14.03.2019
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 Forbehold: Der henvises til sidste side i salgsopstillingen
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 10.750
Ejendomsværdiskat 13.450
Ejerforening 9.000
Skadedyrsbekæmpelse 100

Kontantpris/udbetaling 3.545.000
Tinglysningsafgift af skødet 22.960

I alt 3.567.960

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.

Gæld udenfor købesummen:
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

 

Andre forhold af væsentlig betydning:
LETTERE FORURENET JORD.
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere 
forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning 
som forurenet.

BOLIGBESKATNING.
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder 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. 

REDUKTION AF STANDARDFINANSIERING PGA. SIKKERHED TIL EJERFORENINGEN: 
Der er tinglyst en sikkerhed til ejerforeningen, hvorfor standardfinansieringen ikke kan opnås,idet realkreditlån 
skal reduceres med tinglyst sikkerhed til ejerforeningen.

ENTREPRENØRENS SALGSPROSPEKT - PLANTEGNING.
Arealer er opmålt, som indvendige mål fra indervæg til indervæg, men der er ikke fraregnet skabe, 
køkkenelementer og lignende inventar.

TJEK BOLIGLÅN.
Henvisning til prisportalen Tjek Boliglån via hyperlink Erhvervsstyrelsen har anvist på www.boligejer.dk 

 
 
Standardfinansieringsforbehold:

Den viste standard finansiering kan ikke forventes opnået, da renteniveauet på sælgerpantebrev p.t. er ca. 10 
% p.a.

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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