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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen 

 

 
Naturstyrelsen 
Forstfuldmægtig Rune Nielsen 
Sollerupvej 24 
5600 Faaborg 
 

  

 

 

 

 
 
  02. Maj 2018 

 

Vurderingsrapport 
Vedr. Ejendommen Boltingevej 14, Boltinge, 5750 Ringe 

 

 

 

Rekvirent: Naturstyrelsen  

 Sollerupvej 24 

 5600 Faaborg 

 

 

 

Ejere:  Naturstyrelsen  

 Sollerupvej 24 

 5600 Faaborg     
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen 

 

Vurderingsmand: Thejs L. Davidsen  

 Ejendomsmægler 

 home  Ringe 

 Algade 15 

 5750  Ringe 

 

 

 

Vurderingstema 1: Ejendommens kontante markedsværdi, i dagens marked,  

som den fremstår d.d.  

 

Formål: Vurdering til brug for offentlig udbud. 

 

Matr.nr.: 3e, Boltinge By, Ringe. 

 

Offentlig vurdering 2017: 

 Ejendomsværdi: kr. 1.000.000,- 

 Grundværdi: kr. 256.400,-. 

 

Byggeår: 1877 Ombygget: 1989    

 

Grundareal: 17.395 kvm.    

 

Bebygget areal: 157 m²    

 

Boligareal: 169 m²    

 

Udhuse: 1.356 m²    
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen 

 

 

Forbehold:  Arealerne er overført fra ejendommens BBR-

ejermeddelelse. 

 I forbindelse med vurderingen er der ikke udarbejdet 

tilstandsrapport. 

Anlægsnr. 2, 4 og 6 er ikke besigtiget. 

Gyllebeholder og landbrugsaktiver er ikke besigtiget. 

Beskrivelse: Ejendommen er en nedlagt landbrugsejendom som 

fremtræder mindre moderniseret. Stuehuset har delvis 

nyere vinduer, og har gennemgået en let modernisering. 

Ejendommen består af 7 bygninger – disse beskrevet 

nedenstående: 

Bygnr. 1 - Stuehus: 

Ejendommen indeholder: Entré med gæsteværelse og 

toiletrum. Dobbeltstue. Stor stue med et tilhørende 

kammer. Køkken/alrum. Bryggers/baggang med 

tilhørende ældre badeværelse. 

Tagetage: Repos og fordelergang, samt to værelser.  

Ejendommen fremstår i middelstand med pæne 

afhøvlede gulve og delvist nyere vinduer. Badeværelset 

er i ringe stand.  

Bygnr. 2 – Tidl. Malkerum(86 kvm.): 

Denne bygning er en længebygning til bygning fem og er 

i middel stand. 

Bygnr. 3 – Ladebygning(173 kvm.): 

Denne bygning et udhus med tilhørende dobbelt carport. 

Standen er middel.   

Bygnr. 4 – Udhus(42 kvm.): 

Udhuset er i under middel stand. 

Bygnr. 5 – Kostald(350 kvm.): 

Denne bygning er en kostald, som fremstår meget pæn 

og i god stand. 
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen 

 

Bygnr. 6 – Maskinhus(441 kvm.): 

Velholdt og brugbar stålhal fra 1990 uden støbt dæk.  

Bygnr.: 7 – Lagerhal(264 kvm.): 

Velholdt og brugbar stålhal fra 1999 uden støbt dæk.  

Yderligere: 

200 kvm. møddingsplads, 72 kvm. plansilo og 430 kbm. 

gyllebeholder.  

Konklusion: Ejendommen syner byggeteknisk ok og de 

gængse rammer, herunder tag, ydervægge, vinduer ser 

funktionsdygtige og vedligeholdt ud. . Ejendommens 

klimaskærm er væsentlig undermiddel og medfører en 

svært omsættelig. Ejendomstypen med det gode 

jordtilliggende og de anvendelige udhuse er omsættelig 

og højner værdien. 

Vej, Vand og Kloak:  Offentlig(dog ikke markvej), privat vandværk og nedsivningsanlæg. 

 

Opvarmning: Ejendommen opvarmes ved oliefyr(stort årligt varmeforbrug må forventes)  

 

Byrder: Servitut af d. 27.09.1962 omkring højspændingsledninger mv. 

 

Besvarelse: Ejendommens markedsværdi henført til ovennævnte  

vurderingstema vurderes til 

  Kr.  1.300.000,00 

                

Referencer: Nørremarksgyden 19, 5750 Ringe: 

 19.240 kvm. jordtilliggende, 183 kvm. beboelse og 761 kvm. udbygninger. 

Ejendommens stand er meget samlignelig, dog er stuehuset i 

nærværende ejendom mere moderniseret. Solgt d. 27.01.2016, kr. 

1.325.000,-. 

 Granlyvej 16B, Espe, 5750 Ringe: 

 38.340 kvm. jordtilligende, 238 kvm. beboelse og 201 kvm. udbygninger. 

Ejendommens stand er totalmoderniseret, men har dog væsentlig færre 

udbygninger. Solgt d. 25.01.2014, kr. 2.800.000,-.  
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Forudsætninger: Ved besvarelsen af det opstillede vurderingstema  

forudsættes: 

 - at ejendommen er lovligt opført og benyttet, 

- at ejendommens installationer er lovlige og fuldt  

funktionsdygtige, 

- at der ikke forefindes angreb af svamp, husbukke eller murbier på 

ejendommen,   

- at ejendommens værdi er fastsat ud fra de nuværende  

markedsforhold, herunder det nuværende rente- og  

kursmarked. 

 - at der ikke er indhentet ejendomsdatarapport 

  

Nærværende vurderingsforretning må alene med vurderingsmandens skriftlige  

tilladelse benyttes til andre formål end angivet, hverken helt eller delvist. 

Faktura for udført arbejde vedlægges.  

Såfremt De måtte ønske yderligere oplysninger står jeg gerne til tjeneste. 

 

Venlig hilsen 

 

Thejs L. Davidsen 

Ejendomsmægler 
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Bilag: 

Tingbog 

Offentlig ejendomsvurdering 2017 

BBR-Ejermeddelelse 

Grundkort 

Forureningsrapport 

Fredningsoplysningsskema 

 

 

 

 


