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Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen – Lise Riisberg Jensen
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl

 

Vores udtalelse om handelspris – NST-513-00249

I har den 31. januar 2020 anmodet Vurderingsstyrelsen om en udtalelse om han-
delsprisen på ejendommen på Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg med ejendomsnum-
mer 540-010240. 

Besigtigelse af ejendommen
Ejendommen er ikke besigtiget, da der er vedlagt billeder af ejendommen både 
inde- og udefra samt oplysninger om Nyboligs skønnede kontantpris fra den 14. ok-
tober 2019 på kr. 1.200.000. 
Sagsbehandlingen er således foretaget ud fra systemmæssige beregninger, matrikel-
kort, luftfoto, salgsudsøgning og materiale på internettet (GIS-kort, Skråfoto.dk og 
Boligsiden.dk)

Beskrivelse af ejendommen:
Ejendommen er oprindelig vurderet med BK07-Gartneri, frugtplantage, planteskole. 
Ejendommens jordareal var på 118,8150 ha heraf vejareal på 5.199 m2. 
Det er en del af ejendommen, der skal sælges og denne består af et grundareal på 
11.783 m2 og bolig, maskinhus, staldbygning, lade samt garage. Ejendommen vil 
blive vurderet med BK01-Beboelsesejendom, da ejendommen har karakter som be-
boelsesejendom og boligens karakter, standard og værdi dominerer i forhold til den 
samlede ejendom. 
Ejendommens jordareal er beregnet ud fra områdeprisen i åbent land og bygnings-
værdien beregnes i forhold til lignende boliger med samme alder, materialer og be-
liggenhed i åbent land i Nordborg. Bygningerne ud over boligen vægter meget lidt 
og får en samlet garageværdi på kun kr. 32.000. 
Ved beregning af ejendommens samlede værdi kommer vi frem til en vurdering på 
kr. 870.000. 
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 Vurderingsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Side 2 / 2

Dette har vi lagt til grund for vores udtalelse:
Vi har sammenlignet med andre beboelsesejendomme beliggende på en større 
grund, der er solgt i Nordborg (Sønderborg kommune) indenfor de seneste 2 år. Der 
er kun 4 salg, hvoraf de 3 er solgt under vurderingen og den sidste er solgt over. Vi 
har desuden undersøgt, hvilke sammenlignelige ejendomme, der er udbudt til salg i 
området. Vi har fundet 4 udbudte ejendomme, hvor den ene er sat til salg for en lidt 
højere pris end vurderingen, mens de øvrige er sat til salg for udbudspriser, der lig-
ger væsentlig over vores vurdering, hvilket også afspejles i Nyboligs pris på kr. 
1.200.000 for Havnbjergvej 21.
I forhold til ejendommens fysiske tilstand, eventuelle servitutter og snarlig tilslut-
ning af kloak, mener vi en pris på kr. 1.200.000 er for høj. Vi mener dog også at en 
handelspris på kun kr. 630.000 er i underkanten set i forhold til de sammenlignelige 
ejendomme, der er solgt og udbudt i Nordborg.

Opsummering af udtalelsen
Vi vurderer ikke, at handelsprisen på kr. 630.000 ligger inden for den skønsusikker-
hed, som værdien af en ejendom af denne type kan bedømmes med. Vi mener der-
for ikke, at handelsprisen kan accepteres.

Venlig hilsen

Jeanette Bjaldby Lindgren
Specialkonsulent
Direkte telefon 72 37 33 78

 

Bilag
Sådan behandler vi jeres perso-
noplysninger



Sådan behandler vi jeres personoplysninger

Hvad bruger vi jeres personoplysninger til?
Vi behandler jeres oplysninger, for at vi kan foretage en retvisende vurdering af jeres ejendom 
og bl.a. sikre, at vurderingen sker på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag.

Vi behandler almindelige personoplysninger om jer. Det er oplysninger som fx navn, adresse og 
ejerforhold på fast ejendom. I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødven-
digt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder eller til andre borgere, der er 
part i samme sag. 

Behandlingen af jeres oplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e, der handler om myndig-
hedsudøvelse, i EU’s databeskyttelsesforordning. 

Hvor længe opbevarer vi jeres oplysninger?
Vi opbevarer og behandler kun jeres personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det for-
mål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber. 

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver jeres personoplysninger slettet, 
anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?
Vi behandler kun oplysninger, som I selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privat-
personer, myndigheder eller virksomheder. Det er fx jeres adresse, og hvilke ejendomme I ejer.

Hvad har I ret til?
I har ret til at se og rette oplysninger om jer selv. I visse sjældne tilfælde har I også ret til at få 
slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandling af jeres 
oplysninger.

Hvis I mener, at vi ikke behandler jeres personoplysninger korrekt, kan I klage til Datatilsynet. 
Se mere på datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsy-
net, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Vil I vide mere?
Hvis I gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og jeres rettigheder, kan I 
læse mere på vurdst.dk/oplysningspligt.

Hvem er vi, og hvordan kontakter I os?
Vurderingsstyrelsen foretager vurderinger af ejendomme og er en del af Skatteforvaltningen. 
Vores kontaktoplysninger er:
Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing
Telefon: 72 22 16 16. 
Mail: vurdst@vurdst.dk

Har I spørgsmål til vores behandling af jeres personoplysninger?
Så er I velkommen til at kontakte Skatteforvaltningens databeskyttelsesrådgiver. 
På mail: dpo@ufst.dk
Med brev: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Informationssikkerhed og databeskyttelse, 
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, att.: Databeskyttelsesrådgiveren.

Her kan I finde lovene
 EU’s databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/679 af 27. april 2016): eur-lex.europa.eu; skriv ”2016/679” i søgefeltet.
 Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): retsinfo.dk; søg på num-

mer og årstal.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183862
https://datatilsynet.dk/kontakt
https://www.vurdst.dk/oplysningspligt/
mailto:vurdst@vurdst.dk
mailto:dpo@ufst.dk
https://eur-lex.europa.eu/
https://retsinfo.dk/
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