
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: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

Beskrivelse:

Æstetik og poesi er det, vi lever for …

Hvor jura og matematik holder os i live, er æstetik og poesi det, vi lever for, fortalte 
litteraturprofessoren sine elever i filmen Døde Poeters Klub. Og selv om det måske 
ikke er hele sandheden om livet, så er det en god vejviser. For med æstetik 
bekæmper vi grimheden, og med bøger bekæmper vi forgængelighed og glemsel.

Ikke mange ejendomme på kysten mellem Hellerup og middelalderbyen Helsingør 
ligger så godt som palævillaen på Rungsted Strandvej 201B. Med æstetik og 
veneration for husets historie er det renoveret fra himmel til kælder og tilbygget til en 
af de få ejendomme i Rungsted, som har fået klassificeringen bevaringsværdig. Højt 
til loftet, stuk, høje paneler, vægpaneler, parketgulve, tunge fyldningsdøre. Her står 
man op med smilehuller på kinderne hver morgen. Det ligger lidt højt i terrænet, så 
her er den frieste udsigt fra Helsingborg til Malmø. Det er bygget i 1903, og med 279 
m2, udnyttet loft, en kælder på 106 m2, et anneks til erhverv, de smukkeste terrasser 
mod øst, syd og vest, en grund på 1.823 m2 og den smukkeste, kultiverede have er 
det et hus til familien med børn. Privat strand, privat badebro på 57 meter, ja, så er vi 
helt derude, hvor vandet er dybt. Mange tak.

Rungsted Havn ligger lige om hjørnet. Den blev udbygget i 2016 og kan i dag invitere 
850 joller og store kølbåde indenfor. Havnen er en charmerende cocktail af liv og 
meget at kigge på. Her er lækre forretninger og restauranter i alle klasser fra den 
hurtige grillmiddag til den finere restaurant. Fra huset er der gå- og cykelafstand til 
gode skoler, private og offentlige, gymnasie og sportsfaciliteter som skøjte- og 
svømmehal, tennis og flere golfbaner. Og så har Rungsted sin egen kystbanestation 
med direkte afgange og kort rejsetid til København og Lufthavnen. Den smukke tur ad 
strandvejen til København tager 20 minutter. 

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: Jens Højmann 

 

Version 3.2   E/SO  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1
 

 



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 a
 
 

 



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 b
 
 

 



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 c
 
 

 



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 d
 
 

  



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 e
 
 

  



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 f
 
 

  



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Version 3.2   E/SO/TS  COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1 g
 
 



 

Adresse: Rungsted Strandvej 201B, 2960 Rungsted Kyst Sagsnr.: IEN11832 Dato: 30.09.2022
Kontantpris: 27.750.000 Ejerudgift/md.: 13.839

 

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
På ejendommen medfølger følgende: to køleskabe fra AEG, fryser fra BEKO, vaskemaskine fra Miele, tørretumbler fra Bosch, ovn 
fra AEG, kogeplade fra Smeg, emhætte, mikroovn, opvaskemaskine fra AEG, fire vinkøleskabe fra cavecool, samt en udendørs spa 
fra Caldera Seychelles. 

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Grundejerforening: Nej

Der henvises til side 5

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa, 1 fam.
Må benyttes til: Beboelse
Ifølge: Ejendomsvurdering
Kommune: Hørsholm
Matr.nr.: 4 e Vallerød By, Rungsted m.fl.
BFE-nr.: 9153720
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Naturgas
Opført/ombygget år: 1913/1953

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2021
Offentlig ejendomsværdi: 11.300.000 kr.
Heraf grundværdi: 5.878.500 kr.
Grundlag for ejd. værdiskat: 4.305.000 kr.
Grundlag for ejendomsskat: 3.742.500 kr.

Arealer
Grundareal udgør: 1.823 m2

Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg. bebyg. areal: 182 m2

 - heraf Udestue 47 m2

Kælderareal: 106 m2

Udnyttet tagetage: 0 m2

Boligareal i alt: 279 m2

Andre bygninger: 26 m2

 - heraf Garage 26 m2

 

Bygningsareal ifølge BBR-ejermeddelelse
- af dato: 22.08.2022 
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Sælgers ejendomsforsikring hos Gjensidige Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolicen.  

Andre forhold af væsentlig betydning:

Om nyt boligskattesystem
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, 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, tidligere og senere 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. 
 

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 30.281 Forbrug:   
Udgiften er beregnet i år: 2021-2022 
Ejendommens primære varmekilde: Naturgas
Ejendommens supplerende varmekilde: Brændeovn
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug

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, risiko for brand og 
undersøges nærmere.   

Energimærkning: Energimærke F. 
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Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 166.071

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 82.709
Husforsikring 10.320
Ejendomsværdiskat 65.918
Renovation 5.146
Skorstensfejning 938
Andre offentlige udgifter 1.040

Kontantpris/udbetaling 27.750.000
Halv ejerskifteforsikringspræmie 47.653
Tinglysningsafgift af skødet 168.350
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået 13.500

I alt 27.979.503

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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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:

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Der er tinglyst følgende byrder på ejendommen pr. 22.08.2022

Nr. 1 lyst d. 25.06.1897 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv (27-208)
Nr. 2 lyst d. 09.11.1906 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv (31-1088)
Nr. 3 lyst d. 22.05.1914 Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Nr. 4 lyst d. 23.05.1930 Tillægstekst Dok om byggelinier mv
Nr. 5 lyst d. 27.08.1940 Tillægstekst Dok om byggelinier mv
Nr. 6 lyst d. 06.02.1963 Tillægstekst Byplanvedtægt, Vedr 3IO
Nr. 7 lyst d. 29.03.1969 Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv
Nr. 8 lyst d. 20.01.1983 Tillægstekst Dok om færdselsret mv, Vedr 8DB

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_10740216_1659427862443.pdf

Lokalplan

Ejendommen er omfattet af nedenstående lokalplan:

Lokalplan 143
Partiel byplan nr. 6 
Tillæg til Partiel byplan nr. 6
       
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. 

Spildevandsplan
Ejendommen er omfattet af nedenstående spildevandsplan: https://spildevandsplan.horsholm.dk/

Separatkloakering
Hørsholm Kommune har besluttet, at alle ti kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. 
Der henvises til spildevandsplan 2018 - 2024.

Strandbeskyttelseslinje 
Ejendommen er beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje.    
 

Gæld udenfor købesummen:

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

Ingen
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