
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:

145 etagemeter, mulighed for 2 plan & tagterrasse! Fantastisk lejlighed med 
rækkehus feeling. Beliggende i ”byen” på toppen af byen, med udsigt til 
Øresund!

Lejligheden er beliggende i ”byen” på toppen af byen, som en del af den skjulte 
ejerforening på taget af Helsingør Bycenter, her hersker en sjælden unik stemning 
der skal opleves.

Boligen byder i dag på 83 yderst pæne-og veldisponerede boligkvadratmeter, samt 
tagetage på 62 m2 der kan inddrages, og tillige med mulighed for at etablere 
tagterrasse (se illustrationer for inspiration) 

Lejligheden byder på rummelig aflukket entré med indbygningsskab, samt god 
plads til overtøj-og fodtøj. Herfra adgang til den store-og gennemgående stue, der 
munder ud i køkkenet hvorfra der via. dobbeltdør er adgang til den hyggelige 
terrasse, der omkranses af smuk beplantning. I stuen er der rigtig god plads til at 
indrette sig med separat spiseafdeling og stue/tv-område, stuens store vinduesparti 
lukker på smukkeste vis trækronernes farver indenfor. Fra stuen er der via. 
skydedør adgang til rummeligt værelse, tilsvarende med stort vinduesparti, samt 
god plads til stort skab eller lign. Værelset er oplagt til børneværelse, kontor eller 
hyggelige tv-stue. 

Køkkenet i åben forbindelse med-og i forlængelse af stuen, er både pænt-og 
funktionelt samt med alle nødvendige hårde hvidevarer, via. dobbeltdør er herfra 
udgang til terrassen. Lejligheden byder ydermere på pænt-og stort badeværelse 
med vaskesøjle, samt et stort soveværelse med indbygningsskab, begge dele 
tilgås fra entréen.

En fantastisk bolig, med et væld af muligheder. Da det kun er lejlighedens 
ydervægge der er bærende, kan der nemt skabes en anden rumdeling. Tilsvarende 
kan tagetagens 62 m2 inddrages ligesom at der kan etableres tagterrasse, i dag 
benytter sælger tagetagen til opbevaring. 

Til lejligheden medfølger ydermere rummeligt depotrum, samt gratis 
parkeringslicens til brug i ejendommens parkeringshus.

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: Camilla Lindhard
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:
1. 16.04.1973--7550-13-S0001 Forprioritet Bygningsvedtægt 
2. 13.05.1996--18552-13 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
3. 18.11.1996--506292-13 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 
byrder og hæftelser 
4. 14.01.1997--1863-13 anm hæftelser Vedtægter for 
Ejerlejlighedsforeningen Stü- rups Plads. Tillige lyst pantstiftende 
5. 07.05.1998--19161-13 Dok om transformerstation mv. 
6. 27.07.2001--24330-13 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stü- 
rups Plads - tillæg vedr. ejl. 3 og 5-30 Tillige lyst pantstiftende

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfur: Voss, Emhætte: Andet mærke, Køle-/fryseskab: Siemens, Opvaskemaskine: Bauknecht, 
Vaskemaskine: Zanussi, Tørretumbler: Zanussi

,

Abonnementer:
Kabel-tv (YouSee grundpakke) via. ejerforeningen

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Helsingør Kommune
Matr.nr.: 503a Helsingør Bygrunde
BFE-nr. 238880
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
Opført/ombygget år: 1997 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 1.450.000
Heraf grundværdi: 188.500
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.365.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Arealer
Tinglyst areal: 83 m2

Heraf boligareal: 83 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 83 m2

Øvrige arealer: 62 m2 tagetage

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 98/31766
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 37.000
I form af: Byrde lyst pantstiftende.
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen

Brugsret og fællesfaciliteter

Parkeringsplads i parkeringshus, aflåst depotrum, fællesområde på 
tagterrasse med borde/bænke, etc.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Tryg forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Forsikringspolice afventes, hvorfor at dækningen er anslået.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.858 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2020

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: varmeregnskab A/C varme pr. md. kr. 425  
A/C vand pr. md. kr. 350  

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.

Udlejning: Tilladt, se ejerforeningens vedtægter for nærmere.
Husdyr: Tilladt i begrænset omfang, se ejerforeningens husorden for nærmere.

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 2020, 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.

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport

Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.



Version 2.9   E/SO/ COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

Adresse: Stürups Plads 3, 3. 7., 3000 Helsingør Sagsnr.: 43CL-000514 Dato: 26.08.2021
Kontantpris: 3.995.000 Ejerudgift/md.: 3.728,00

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 12.558,00
Ejendomsskat 5.367,00
Fællesudgifter (inkl. parkering) 24.264,00
Kabel-tv (YouSee) via. ejerforening 2.467,00
Rottebekæmpelsesgebyr 73,00

Ejerudgift i alt 1. år: 44.729,00

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: 200.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 15.145 md./ 181.740 år. Netto ekskl. ejerudgift: 13.159 md./ 157.908 år v/26.93 %  
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: 26.08.2021. 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: - . 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

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 3.995.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.750
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 3.998.250

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers rådgivere i forbindelse med handlen.

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

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.

BBR - ejermeddelelse : 
Køber er bekendt med at BBR-ejermeddelelsen er et udtryk for de oplysninger kommunen har fået fra 
nuværende eller tidligere ejere. Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen ikke er målt op i 
forbindelse med handlen, hvorfor oplysningerne i vedlagte BBR, kan variere i forhold til de fysiske forhold 
på ejendommen.

Sikkerhed til G/F - Reduktion af standardfinansieringen : 

Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet realkreditlånet skal reduceres 
med tinglyst sikkerhed til grundejerforeningen.

Ny vurderingslov og beskatningsaftale : 
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt boligskattesystem i kraft pr. 1. 
januar 2020. Det forventes dog, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye 
boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, 
fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes endnu ikke. 
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Det nye 
boligskattesystem kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetalinger, og køber opfordres til at 
søge egen rådgivning herom.

Øvrige servitutter:

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Nyt bykvarter på Stürups Plads
Kommuneplan: Bykernen

Kommuneplan: Helsingør Bycenter
Tinglyste servitutter:
1. 16.04.1973--7550-13-S0001 Forprioritet Bygningsvedtægt 

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.

Ingen.

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
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2. 13.05.1996--18552-13 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
3. 18.11.1996--506292-13 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv byrder og hæftelser 
4. 14.01.1997--1863-13 anm hæftelser Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stü- rups Plads. Tillige lyst 
pantstiftende 
5. 07.05.1998--19161-13 Dok om transformerstation mv. 
6. 27.07.2001--24330-13 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stü- rups Plads - tillæg vedr. ejl. 3 og 5-
30 Tillige lyst pantstiftende 
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Nyt bykvarter på Stürups Plads
Kommuneplan: Bykernen
Kommuneplan: Helsingør Bycenter
Tinglyste servitutter:

1. 16.04.1973--7550-13-S0001 Forprioritet Bygningsvedtægt 
2. 13.05.1996--18552-13 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
3. 18.11.1996--506292-13 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv byrder og hæftelser 
4. 14.01.1997--1863-13 anm hæftelser Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stü- rups Plads. Tillige lyst 
pantstiftende 
5. 07.05.1998--19161-13 Dok om transformerstation mv. 
6. 27.07.2001--24330-13 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stü- rups Plads - tillæg vedr. ejl. 3 og 5-
30 Tillige lyst pantstiftende 
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Nyt bykvarter på Stürups Plads
Kommuneplan: Bykernen
Kommuneplan: Helsingør Bycenter


