
 

  

  
 
 
 
 

 
VURDERINGSRAPPORT 

Nedlagt landbrugsejendom 
 

Bavnedamvej 21  

5200 Odense V 750.000 kr. 

 
  
 

 Nedlagt landbrug i Odense V 
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BESKRIVELSE OG BILLEDER 

 

 
 
 
"Juelsgaard" er beliggende i det åbne land i Odense V i Elmelund med korte afstande til StorOdense, arbejdspladser, det 
fynske motorvejsnet, den offentlige skov - Elmelundsskoven mv.  
  
Ejendommen ligger nord for jernbanelinien mellem Odense og Middelfart med en græsfold grænsende op til jernbanen.  
Den ny jernbanelinie på Vestfyn er projekteret til at skulle gå nord for bygningerne, så på sigt kan ejendommen komme til at 
ligge mellem 2 jernbanestrækninger, hvor der vil køre tog på begge strækninger.  
 
Den fynske motorvej ligger i en luftlinie ca. 600 m fra ejendommen, så den kan høres på ejendommen, når vindretningen er 
fra dette hjørne. 
 
Gårdens 4 længer er sammenbygget med en flot ugenert gårdsplads med brosten og portgennemkørsel. 
Bygningerne ligger højt i et kuperet terræn.  
 
Boligen: 
Opført 1840 med senere ombygninger med ydervægge i bindingsværk og tag af glaserede teglsten oplyst fra 2010.  
Ydervæggene i boligen er efterisolerede i mange rum. Bondehusvinduer med termoglas med flere aldre. En del af termoglas-
sene er punkterede.  
Iflg BBR 196 kvm i eet plan hvor de 16 kvm er registreret som erhverv.  
Boligen er udvidet i sidebygning og indeholder 
entre med gang til hovedhus med klinker,  
værelse op til portgennemkørslen,  
værelse,  
stue i gavl mod sydøst med udgang til terrasse,  
havestue mod syd og med udgang,  
køkken/alrum med god plads og køkken er mange skabe - elementkøkken med egetræslåger - og klinker,  
mellemgang med klinker,  
flisebadeværelse med bruseniche og vask i skabe,  
bryggers i gavl og depotrum.  
Ejendommen/boligen opvarmes ved centralvarmeanlæg tilsluttet brændefyr med stokerfyr til træpiller.  
1. salen er ikke udnyttet.  
Loftshøjde er ikke så høj ca. 1,9 m +/- med synlige bjælker og dels trægulve og dels klinker med og uden gulvvarme.  
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Staldbygninger: 
Opført 1840 med senere ombygninger med ydervægge i bindingsværk, hvor enkelte er ommurede og er murede, pudsede og 
malede ydervægge og tag af glaserede teglsten fra 2010 iflg. oplysninger.  
 
Hestestald: 
95 kvm som tidligere har været brug til hestestald. Stalden vil ikke opfylde hestelovens regler til en indretning.  
 
Ladebygning: 
235 kvm lade med port i gavlen og åben til kip. Stolperne er hævet, så der er en loftshøjde på 2,5 - 3 m i bygningen.  
 
Grunden: 
Til ejendommen efter udstykningen er en grund på 10.010 kvm.  
Grunden ligger med en pæn indkørsel med parkeringsmuligheder får ejendommens port, en dejlig have mod syd med kig til 
ejendommens græsfold og den nuværende jernbane mellem Odense - Middelfart.  
Langs boligens sydfacade er terrasse og have.  
I vest er lidt ældre møddingsplads.  
Grunden er lidt kuperet og med hegn syd op til jernbanen, så her er altid læ og skygge og finde på ejendommen.  
Ejendommen har tilkørsel via privat/fællesvej med naboen og evt. jordkøberen.  
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VURDERINGSFORRETNING 

 
Ejendommen 
 
Bavnedamvej 21, 5200 Odense V 
 
 
Ejerforhold 
 
Utinglyst. 
 
Miljø- og Fødevareministreriet 
Naturstyrelsen 
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg 
 
 
Rekvirent 
  
Miljø- og Fødevareministreriet 
Naturstyrelsen 
Att.: Ida Friis Mikkelsen 
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg 
Tlf.: 93588071 
Mail: idvmi@nst.dk 

 

 
 
Formål 
 
Ejendommens handelsværdi i fri handel og vandel ønskes fastsat med salg indenfor de næste 3 - 6 mdr. 
 
 
Besigtigelse 
 
Besigtigelse er foretaget den 07.01.2019 
 
Tilstede ved besigtigelsen var Ida Friis Mikkelsen fra Naturstyrelsen.  
 
 
Vurderingsmægler 
  
Birthe Pedersen A/S 
Ejendomsmægler & valuar 
Ejendomsmægler & valuar, indehaver 
Birthe Pedersen 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf.: 21437414 
Mail: bp@birthep.dk 
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TEMA / FORUDSÆTNING 

 
  
Tema for vurderingen 
 
Ejendommens markedsværdi ønskes fastsat, der defineres som den værdi ejendommen kan afhændes til på det frie marked 
under normale omstændigheder med et salg indenfor 3 -  6 måneder og baseret på en aftale mellem en uafhængig køber og 
sælger. Depositum/forudbetalt leje skal ikke indgå i vurderingen.  
  
 
Forudsætninger 
  
Fastsættelse af markedsværdien er foretaget under hensyntagen til nedenstående forudsætninger, der er fastlagt af rekvi-
renten, og som har væsentlige indvirkning på vurderingen: 
 
Ejendommen overtages som den er og forefindes fri af lejemål.  
 
Det er min vurdering, at de af rekvirenten anførte forudsætninger er markedskonforme.  
 
Herudover er der i forbindelse med fastsættelse af markedsværdien lagt vægt på forhold nævnt i afsnittet med konklusion.  
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VURDERING 

 

Vurderingsansættelse 
 
Vurderingssum 
 
Ejendommens værdi fastsættes til: 

 
Kontantpris      kr. 750.000 
 
 
  

Vurderingssummens fordeling 
 
På grundlag af kontantprisen udgør den kontantomregnede anskaffelsessum kr. 750.000, idet handelsomkostninger ikke er 
indregnet i opgørelsen. Anskaffelsessummen fordeler sig således: 
    
Tinglysningsafgiftspligtigt   Beløb i kr. 
    

Jorden   50.000 

Stuehus, incl. grundværdi   650.000 

Andre bygninger   50.000 

Kontantomregnet vurderingssum i alt   750.000 
 

  
 

 
Konklusion 
 
Ejendommen har en god beliggenhed for Odense by, arbejdspladserne, det åbne land og Elmelundsskoven.  
 
Ejendommens bolig er istandsat af tidligere ejer indenfor de seneste 10-15 år.  
Boligen fremtræder med lyse og venlige farver men håndværksmæssigt er der en del, der er lavet af en ikke fagmand, og 
fremtræder ikke så kønt men brugbart.  
Boligen har god plads til en familie men er lavt loftet.  
 
Udbygningerne er gode solide bygninger med plads til en aktiv familie med lyst til et mindre dyrehold, et værksted eller 
lagerlokale.  
 
Ejendommens handelspris påvirkes meget negativt af ejendommens nære beliggenhed til jernbanen mellem Odense og 
Middelfart og den nye planlagte jernbane på Vestfyn og mange købere vil fravælge ejendommen på denne baggrund.  
En del købere vil også vurdere, at støjen fra motorvejen er negativt for deres interesse for ejendommen og dermed fravæl-
ge ejendommen. 
 
Jeg vil anbefale at udarbejdet tilstandsrapport og elrapport ved salg af bygningsparcelllen.  
 
Skønnet handelsomkostninger til ejendomsmægler, markedsføring, fotografering, energimærke, tilstandsrapport, elrapport 
og ½ præmie på ejerskifteforsikring samt berigtigelse af ejendommen anslåes til kr. 110.000 inkl. moms +/- kr. 10.000.  
Hertil kommer omkostninger til landinspektør til udstykning mv.   
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FAKTA 

 

Ejendommen 
  
Matrikel nr. Areal 

  

12a Elmelund By, Sanderum 6,6570 ha 

Ikke medfølgende landbrugsjord  

Areal iflg. kort anslået  1,0010 ha 

  
Zonestatus  Landzone 
Kommune  Odense 
Region  Region Syddanmark 
Vejforhold  Fælles/privatvej 
  

  

 

Forpagtning 
 
Jorden er ledig til køber pr. en overtagelsesdag.  
 

  

 
  

Bebygget areal 196 m2 

Boligareal 180 m2 
  

 

  

Opført år: 1840 

Etager inkl. kælder 1 

Fulde etager 1 

Antal værelser 4 
  

 

  

heraf integreret:  

Udhus 16 m2 
  

 

 
Tilbehør 
Det i køkkenet værende. 
 
Opvarmning: Centralvarmeanlæg med brænde/træpillefyr. 
Der er solceller på boligens tag mod syd.  
Så der er muligheder for at have en forholdsvis ”billige” varmeudgifter i ejendommens bolig.  
 

  

 

Driftsbygninger m.v. 
 
Adresse / Notat Areal Opført  
    

Bavnedamvej 21 - Hestestald, INDLAGT VAND 
 

Mursten (tegl, kalksten, cementsten), Tegl  

95 m² 1840  

    

Bavnedamvej 21 - Ladebygning 
 

Mursten (tegl, kalksten, cementsten), Tegl  

235 m² 1840  

    

    

 
  

 

Offentlige forhold / planer 
 
Miljøforhold 
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 
 
Vandforsyning 
Ejendommens vandforsyning: Alment privat vandværk 
 
Tingbogen: 
Der er tinglyst følgende brugsrettigheder, servitutter og andre byrder: 
Nr. 1 lyst d. 20.08.1990 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,  
Nr. 2 lyst d. 30.04.1996 Dok om fjernbanen Nyborg-Middelfart mv 
Nr. 3 lyst d. 01.05.2012 Deklaration om spildevandspumpe med tilbehør.  
 
Bevaringsværdi: 
Bygningerne er registrerede som bevaringsværdige i Kulturstyrelsen med værdi 5 - se www.kulturarv.dk.  
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Forsikring 
 
Ejendommen er selvforsikret da det er Staten, der ejer ejendommen.  
 

  

 

Energimærke 
 
Den er ikke udarbejdet.  

 
  
 
 
 
  

ØKONOMI 

  

Ejerudgifter  
  
Enhed Beløb i kr. 
  

Ejendomsskatter 5.000 

Renovation 3.000 

Skorstensfejning 750 

Gebyr - jordstyring 25 

Rottebekæmpelse 
Ejendomsværdiskat anslået  
Forsikring anslået  

75 
8.000 
8.000 

I alt 24.850 

  
  

 

Kontantbehov ved køb 
 
Udgift  Beløb i kr. 
   

Kontantpris/udbetaling  750.000 

Halv ejerskifteforsikringspræmie  9.000 

Tinglysningsafgift af skødet  6.160 

I alt  765.160 
 
Finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og 
byggetekniske. 
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TEGNINGER OG KORT 

 

Tegning 

Bygningsparcellen, der vurderes - bygningerne med en grund på 10.010 kvm. 

 

Kort 

Kort hele ejendommen før udstykning 
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Kort 

Forslag til ny linieføring over Vestfyn 
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KONTAKTINFORMATION 
 

 

 
 

  
  
EJENDOMSMÆGLER 
 
Birthe Pedersen A/S 
Damsbovej 11 
5492 Vissenbjerg 
 
Telefon: 62625225 
E-mail: birthep@birthep.dk 
Hjemmeside: www.birthep.dk 

 Kontakt 
 
Birthe Pedersen 
Ejendomsmægler & valuar, 
indehaver 
 
 
Mobil: 21437414 
E-mail: bp@birthep.dk 

 

 

  

 


