
Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Melchiorsvej 1, ST. TV., 2950 Vedbæk Sagsnr.: IEN4741
Kontantpris: 6.995.000 Ejerudgift/md.: 7.770 Dato: 23.06.2020

Beskrivelse:

Henriksholm er et klassisk eksempel på hvad der kan ske, når bygherre, 
entreprenører og arkitekter sætter sig omkring et bord for udvikle et eksklusivt 
boligområde, som tidligere var adresse for forsvarskommandoen og flyvevåbenet. 
Resultatet er et elegant og eftertragtet fællesskab af natur, by, villaer, rækkehuse og 
lejligheder. Nogle af de ældre bygninger ligger her endnu, hvor især forsvarets, 
nybarokke hovedsæde står som autoritet med facader mod alle 4 verdenshjørner. Det 
har det gjort siden det blev bygget 1911. Nybarok var en kort stilperiode i Danmark 
mellem 1905 og 1920. Og ejendommen på Melchiorsvej 1 er en markant 
repræsentant for perioden. Det smukke gamle er med i alt det spændende nye.

Lejligheden i stueetagen til venstre er én ud af 8 lejligheder i bygningen. Entréen til 
lejlighederne er en imponerende hall med den stiltypiske trappe til de 4 etager. Alle 
lejligheder er renoveret til det moderne liv. I ombygningen er der været respekt og 
ærbødighed for nybarokkens flotte detaljer som pejse, træudskæringer, ornamenter 
og relieffer. Lejligheden er på 149 m2. Den fælles kælder er flot istandsat med 
fællesrum og stort depotrum til opbevaring. Der er plads omkring ejendommen, der 
står på en 8.028 m2 stor grund. En så markant ejendom har brug for afstand til sin 
beundrer, den har brug for plads til at blive tilbedt. 

Uden for vinduerne løber rådyr både i haven og på Maglemosens fredede områder 
mod syd. Vedbæks butikker, caféer og restauranter ligger 10 gåminutter væk, det 
samme gør stranden ved Vedbæk Havn. Der er få minutter til kystbanen på Vedbæk 
Station. Ding, dong. Toget standser i København om 20 minutter. Naturen og udsigten 
er stor i Vedbæk. Her er alle muligheder for et aktivt udendørsliv med løbesko, på 
mountainbike eller gåture i skoven. Vedbæk by er én af de mest hyggelige og 
attraktive byer på kysten i Nordsjælland.

 

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: Ivan Eltoft Nielsen 
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Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Opvaskemaskine Siemens, køle/fryseskab Siemens, kogeplade Siemens, ovn Siemens,
emhætte Siemens, vaskemaskine Siemens og tørretumbler Siemens

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der henvises til side 5

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er brugsret til kælderrum samt carport.
Det er tilladt at holde husdyr. 

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: BBR
Kommune: Rudersdal
Matr.nr.: 1 eq Vedbæk By, Vedbæk
BFE-nr.: 411312
Ejerl.nr.: 1
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Privat fællesvej
Kloak: Offentlig
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opført/ombygget år: 1911/2018

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2019
Offentlig ejendomsværdi: 2.750.000 kr.
Heraf grundværdi: 814.300 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 3.517.500 kr.
Grundskatteloftværdi: 861.500 kr. 

Arealer
Tinglyst areal: 134 m2

heraf boligareal: 134 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 149 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 134/1201
Adm. fordelingstal: 134/1201
Sikkerhed til e/f: 40.000 kr.
I form af: Anden hæftelse

Forhøjelse af sikkerhed: Ingen
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos via 
ejerforeningen.
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolicen. 
   

Andre forhold af væsentlig betydning:

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 
2010 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.: 11.000 Forbrug:   
Udgiften er beregnet i år: 2018 
Ejendommens primære varmekilde: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Anslået

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 15.05.2018 med energiklassifikation: C. 
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 93.236

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 18.672
Ejendomsværdiskat 44.725
Renovation 1.571
Andre off. udgifter 128
Fællesudgifter til ejerforeningen 28.140

Kontantpris/udbetaling 6.995.000
Tinglysningsafgift af skødet 43.750
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 13.500
Gebyr til administrator for notering af ejerskiftet, anslået 1.500

I alt 7.053.750

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt 
udgifter til: Finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

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

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen pr. 14.06.2020
Nr. 1 lyst d. 08.03.2007 Tillægstekst Dok. vedr. tilslutningspligt til naturgas 
Nr. 2 lyst d. 27.06.2014
Nr. 3 lyst d. 12.07.2017 
Nr. 6 lyst d. 27.09.2017
Nr. 8 lyst d. 30.07.2018

Lettere forurening
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

Kommuneplan
Ejendommen er omfattet af nedenstående kommuneplan:

https://dokument.plandata.dk/11_3394595_1503309784871.pdf

Lokalplan
Ejendommen er omfattet af nedenstående lokalplan:

Lokalplan 264

Bevaringsværdige bygninger:
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er bevaringsværdig på niveau 3 jf. oplysninger fra 
<https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm>. Køber gøres opmærksom på, at der ved bevaringsværdige 

ejendomme generelt gælder særlige regelsæt som skal følges. Køber opfordres til at søge egen rådgivning 
vedr. bevaringsværdige ejendomme.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og 
håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 

     
 

Gæld udenfor købesummen:
Der henvises til ejerforeningens seneste årsregnskab. 

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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