
ATTRAKTIV, SOLBELYST VILLA LIGE VED VANDET I SØVANG! / POPPELVEJ 72, 2791 DRAGØR

KR. 11.400.000 

                                    Book en fremvisning på www.brikk.dk eller 7199 9891.
Brikk – Landsdækkende Ejendomsmægler. Sælg lettere, mere effektivt og langt billigere 

 



   

Salgsopstilling
Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete sagsopstillingens indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med 

sælger.
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Beskrivelse:

Velkommen til Poppelvej 72, hvor denne helt igennem veludførte villa har hjemme. 
Den er totalrenoveret i 2005 og rummer havudsigt fra stue og køkken, smukt 
orangeri og kæmpe tagterrasse samt spa, sauna, fiberbredbånd, elbiloplader samt 
fem gode værelser. Kort sagt alt, hvad hjertet kan begære – kun 25 min. fra 
Rådhuspladsen.
Her får I store vinduespartier i hele ejendommen, hvilket på bedste vis forbinder 
ude og inde, samtidig med at det giver en fantastisk udsigt til både himmel og hav. 
Især førstesalens vinduesbelagte sadeltag giver et helt fantastisk udtryk til rummet, 
og den omkransende tagterrasse giver endnu flere muligheder for at sidde ude.
I stueetagen danner det store køkken/alrum grundlag for familiens hverdag på en 
behagelig og indbydende facon. Køkkenafdelingen fremstår med lyse grebsfrie 
opbevaringselementer, stålbordplade og en køkkenø, der i den grad maksimerer 
arbejdspladsen og gør beværtningen nem med plads til barstole. Udsigten er 
uovertruffen, og der kan åbnes ud til terrassen.
Resten af stuearealet står med masser af plads til at indrette både et stort 
spiseområde og et hyggeligt afslapningsområde med plads til flere hyggelige kroge 
og en pejs, der indgyder til stemningsfulde aftener med jeres nærmeste. Den 
rummelig gang giver adgang til resten af etagens rum, såsom de tre værelser, der 
alle fremstår pæne og indretningsvenlige. I det funktionelle bryggers er der masser 
af bord- og skabsplads samt vaskefaciliteter, og på etagens badeværelse finder I et 
skønt spabad.
Træder I op ad spindeltrappen, befinder I jer nu på hjemmets solbelyste førstesal. 
Her får I, som sagt, god plads til at indrette et hyggeligt område, og førstesalens 
anden afdeling byder på en rummelig repos, et moderne badeværelse og endnu to 
værelser, hvoraf det største fremtræder med masser af opbevaringsplads og en fin 
altan, der kan give frisk luft og fuglefløjt om morgenen.
Uden døre kan I glæde jer over de fine terrasser, der indbyder til at samle alle jeres 
nærmeste, og den grønne have lægger op til masser af børneleg udover at have en 
sauna og gode opbevaringsmuligheder. I får afslutningsvis en flisebelagt indkørsel 
med gode parkeringsmuligheder.
I Søvang hersker et helt unikt sammenhold med et nabolag, der er fyldt med 
aktiviteter for store som små med bl.a. tennisbaner ved kysten, den store badebro 
kort derfra samt legeplads og dagpleje for de mindste. Til fastelavn arrangerer 
kvarteret tøndeslagning, og når kalenderen siger Sankthans, knitrer et flot, levende 
sankthansbål for enden af Poppelvej lige i strandkanten. Kongelundsskoven står 
som områdets nabo, og så er der naturligvis cykelsti direkte til skole og Dragør 
Havn.
Ejendommen sælges, da sælger flytter til udlandet. 
Vel mødt!

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: Lisbeth Victorin
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening Ja
Navn: 
Pligt til medlemskab: Ja
Sikkerhed til foreningen.: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:  

Tinglyste servitutter:

1. 26.10.1920--903426-12 Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil 
Landsarkivnr. 6 Q 2792 
2. 19.12.1922--903427-12 Dok om grundejerforening mv, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, Landsarkivnr. ukendt 
3. 15.10.1975--18611-12 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 
4. 02.12.1997--22849-12 Dok om luftfartshindringer mv 

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Byplanvedtægt 4 af St.Magleby / Søvang
Lokalplan: Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i 
villaområderne
Lokalplan: Trafiksanering i Søvang
Kommuneplan: Søvang.
Kommuneplan: Strandenge i Søvangsbugten og langs Søvang

Tinglyste servitutter:

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Dragør Kommune
Matr.nr.: 13cø St. Magleby By, St. Magleby
BFE-nr. 2032614
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat fælles vej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Naturgas
Opført/ombygget år: 1976 / 2005
 
Vurdering og ejendomsværdiskat 
Offentlig vurdering pr.: 2021
Offentlig ejendomsværdi: 6.450.000
Heraf grundværdi: 2.766.400
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 3.600.000
Grundskatteloftsværdi: 1.755.300

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Ovn: Gram, Køle-/fryseskab: Samsung, Keramisk kogeplade: Gorenje, Emhætte: Thermex, Fryser: Electrolux, 
Opvaskemaskine: AEG, Vaskemaskine: AEG, Tørretumbler: AEG

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:

Arealer
Grundareal udgør:  0 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Tingbog
Hovedbyg.bebyg.areal:  195 m2

 - Indbygget udestue  5 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:  51 m2  
Boligareal i alt:  241 m2

Andre bygninger i alt:  26 m2

 - Carport heraf 18 m2

 - Udhus heraf 8 m2

Bygningsareal ifølge: BBR 
- af dato: 13-03-2022

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:sælgers aktuelle forsikring hos GF 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.

Forsikring
Køber gøres opmærksom på, at den i salgsopstillingen oplyste 
forsikringspræmie kun kan betragtes som vejledende, da køber under 
alle omstændigheder skal nytegne forsikring på ejendommen og købers 
præmie vil være baseret på flere individuelle forhold.

Om boligskat (ny vurdering med vurderingsterminen 1. januar 
2020 eller senere)
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.

Om boligskat (gamle vurderinger vurderet pr. 1. oktober 2019)
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.
Boligskattereformen betyder, at den offentlige ejendomsværdi og 
grundværdi samt beskatningsgrundlagene for ejendomsværdiskat og 
ejendomsskat, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. 
Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom kendes endnu ikke, idet 
denne ejendom endnu ikke har fået en ejendomsvurdering som er fastsat 
efter de nye vurderingsprincipper.
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder boligskatten i 
ejerudgiften, har udgangspunkt i den seneste fastsatte ejendomsværdi, 
grundværdi og tilhørende beskatningsgrundlag. Der kan fremtidigt ske 
regulering af boligskatterne for indeværende år, når den offentlige 
vurdering er foretaget.
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.
Der er fjernet 2 carportoverdækninger i forhold til nuværende BBR.

Brændeovnen/pejseindsatsen er produceret den 1. januar 2003 
eller SENERE:
Der findes 1 pejseindsats i ejendommen, som ifølge oplysning fra sælger 
er produceret 1. januar 2003 eller senere. Som køber af ejendommen er 
man forpligtet til at indsende dokumentation for, at 
brændeovnen/pejseindsatsen er produceret den 1. januar 2003 eller 
senere til Miljøstyrelsen senest 6 måneder efter overtagelsesdagen, jf. 
bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg § 
6.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 13.769 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Naturgas
Ejendommens supplerende varmekilde: Elvarme
Oplysningerne stammer fra: Energimærket

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:

Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret GRÅ, GUL 
og RØD
Elinstallationsrapport: Den foreliggende elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret som risiko for stød, risiko 
for brand eller UN (undersøges nærmere).
Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.

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.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 11.400.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 70.150
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, anslået 10.000

I alt kr. 11.480.150 

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske. Finansiering, herunder kurssikring 
og bankgarantistillelse mv.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 44.768,00
Ejendomsskat 42.952,19
Husforsikring 5.932,92
Grundejerforening 2.000,00
Renovation 3.811,25
Skorstensfejer 528,96
Rottebekæmpelse 199,95

Ejerudgift i alt 1. år: 100.193,27

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: 570.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 52.557 md./ 630.684 år. Netto ekskl. ejerudgift: 43.008 md./ 516.096 år v/26.4 %  
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: 19.04.2022. 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: - . Forbehold: 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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering

Jyske 
kredit/Obligat
ionslån

Obligationsl
ån

2.889.604 2.889.604 2.525.803 DKK 1.0000 125.351 28,50 1.1167 0.00 0.00

Tingslysningsafgiftsreduktion: Gæld udenfor købesummen: 
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.



Har du også en 
bolig som skal 

sælges?

Med Brikk kan du sælge fra 12.500 kr.

Hos Brikk får du alt det du får hos de traditionelle mæglere og mere til, for
en brøkdel af prisen. Du får en A-Z service fra din lokale specialist.

Med Brikk kommer din bolig selvfølgelig på Boligsiden, Boliga m.m. Men
med Brikk får også fremhævet visning på Boligsiden samt individuelle
digitale marketingskampagner for netop din bolig, inkluderet i basisprisen.
Det betyder at flere mulige køber ser din bolig.

Vi står også for forhandling og få at få lukket salget og vi er så sikre på at
du vil være tilfreds med Brikk at vi ikke har nogen binding. Spar 72.500 kr.
(i gn. snit) på dit boligsalg og få langt mere for langt mindre.

Start med at bestille en vurdering på www.brikk.dk i dag,

http://www.brikk.dk/


www.br ikk .dk


