Niels Oustrup
Ejendomsmægler, valuar, MDE
Speciale i erhvervsejendomme:
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Udlejning
Vurdering
Rådgivning

VURDERING
AF
EJENDOMMEN
År 2020
ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 - 31

Beliggenhed……… : Strandparken 26 – 31, 8000 Århus C
Matrikelnr. ……… : 732 A Marselisborg, Århus Grunde
Ejer ……………… : Andelsboligforeningen Strandparken 26 - 31
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SAMMENFATNING:
Værdiansættelsen er baseret på bestemmelserne i § 5 stk. 2b i lov om Andelsboligforeninger og
Andre Bofællesskaber, samt vejledning udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor
ejendommens kontante markedsværdi, (handelsværdi) ansættes som almindelig boligudlejnings
ejendom med en ledig lejlighed til købers disposition.
Værdiansættelsen er foretaget på baggrund af de af rekvirenten meddelte og vurderingsmandens
forudsatte oplysninger om arealer, kvalitet og leje m.m.
Nærværende vurdering skal af rekvirenten anvendes som beslutningsgrundlag til brug ved
vurdering af andelsboligforeningens formue pr. 31.12.2020, alt i henhold til lov om
Andelsboligforeninger § 5 stk. 2 b. og BEK nr. 978 af 28.06.2018.
Der er ikke taget hensyn til individuelle forbedringer.
Afkastprocent og markedsleje er sammenholdt med tilsvarende ejendomme i området.

VÆRDIANSÆTTELSE 2020
(Samlet værdi af boliger, værelser og garageanlæg).

Kr. 98.000.000.
Aarhus, den. 2. marts 2021.

Niels Oustrup
Ejendomsmægler & Valuar. MDE
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REKVIRENT / BESIGTIGELSE
Rekvirent af 14. januar 2021.
Bestyrelsesformand Torben Bech.
Efter forudgående aftale er ejendommene blevet besigtiget og gennemgået af ejendomsmægler,
valuar MDE, Niels Oustrup.
Besigtigelsen havde ikke karakter af byggeteknisk gennemgang, men skal alene give
vurderingsmanden et indtryk af ejendommen.
Ligeledes har undertegnede valuar den 23. januar 2020 modtaget diverse bilag om ejendommens
økonomi fra administrator JE-Ejendomsadministration, Porsevænget 1, 8361 Hasselager ved Hanne
Oschätzchen, tlf. 86720472 / 20887472, hanne.os@mail.dk
FORMÅL
Nærværende vurdering skal af rekvirenten anvendes som beslutningsgrundlag til brug ved
vurdering af andelsboligforeningens formue pr. 31.12 2020, alt i henhold til lov om
Andelsboligforeninger § 5 stk. 2 b. og BEK nr. 978 af 28.06.2018.
Der tages ikke hensyn til individuelle forbedringer i andelsboligerne.
Afkastprocent og markedsleje er sammenholdt med sammenlignelige ejendomme i området.
TEMA
Ejendommens værdi ønskes fastsat i henhold til bestemmelserne i § 5 stk. 2b i lov om
Andelsboligforeninger og Andre Bofællesskaber samt vejledning udarbejdet af Dansk
Ejendomsmæglerforening, hvor ejendommens kontante markedsværdi, (handelsværdi) ansættes
som boligudlejningsejendom med en ledig lejlighed til købers disposition.
Markedsværdien (handelsværdien) er den sum, hvor hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på
vurderingsdagen mellem en villig køber og villig sælger i en normal handel mellem gensidige
uafhængige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har
handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang.
FORUDSÆTNINGER
Vi har i nærværende vurdering forudsat følgende:
at grundarealet ikke er forurenet i henhold til miljølovgivningen og ikke er registreret
eller anmeldt til registrering som muligvis forurenet/muligt kemikaliedepot,
at der ikke er funderingsproblemer,
at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder overfor tredjemand,
at der ikke påhviler ejendommen utinglyst gæld til det offentlige eller andre, samt
at der ikke er afsagt kendelser eller vedtaget betalingsvedtægter vedrørende anlægsarbejder, hvoraf der senere pålægges ejendommen udgifter.
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FREMLAGTE BILAG
Vi har fra administrator den 31. januar og 3. februar 2021 modtaget følgende:
Bilag 1:

Vedtægter af 26.04.2017 for Andelsboligforeningen Strandparken 26 - 31,
trukket på Andelsboligforeningens hjemmeside.

Bilag 2:

Råbalance, til regnskab 2020, realiseret 01.01. 2020 - 31.12.2020.

Bilag 3:

Fordeling af garager og scooterpladser gældende fra 01.10.2020.

Bilag 4:

Fordeling af værelser gældende fra 01.06.2020.

Bilag 5:

Budget 2021.

Bilag 6:

Oversigt af venteliste 2021.

Bilag fra valuar:
Bilag 7:

BBR-meddelelse af 06.02.2020 med ejendomsværdi 01.10.2019.

Bilag 8:

Ejendomsskat- og vurdering for 2019 og 2020.

Bilag 9:

Historiske data – grafer over vurderinger fra 1992 – 2019.

Bilag 10:

Ejendomskort 2020 og oversigtskort af ejendomme i Strandparken.

Bilag 11:

Uofficiel tingbogsattest af 06.02.2021.

ANVENDELSE
Privat andelsboligforening stiftet 27. August 1981.
Alle lejligheder er i 2020 beboede, dog oplyser administrator i mail af 31. januar 2021, at der
kommer 2 andele til salg i foråret 2021. De forventes hurtigt at blive solgt, der er p.t. en lang
venteliste.
Det er oplyst at der nu er ca. 14 - 16 lejligheder ud af ejendommens 36 lejligheder, som nu er blevet
så godt som 100% moderniseret.
Venteliste pr. 31.01.2021 er af administrator oplyst til ca. 100 – 112 ansøgere.
OFFENTLIG VURDERING
Vurderingsår 01.10.2019, ejendom nr. 751- 470738. Beboelsesejendom.
Ejendomsværdi,
Heraf grundværdi,

Kr. 47.000.000
Kr. 11.792.200
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AREALER
Grundarealet andrager ifølge det oplyste 5.448 m2.
Boligareal:
Ejendommen indeholder 36 stk. beboelseslejligheder fordelt således:
3
3
21
9

stk. 2 vær. lejligheder á 74 m2
stk. 3 vær. lejligheder á 91 m2
stk. 4 vær. lejligheder á 105 - 113 m2
stk. 5 vær. lejligheder á 126 - 147 m2

I alt 4.014 etagemeter boligareal samt ca. 1.338 m2 fælles kælder og 24 værelser.
Ca. 1.389 m2 garager med 42 garager og 12 scooterpladser.
BYGNINGSBESKRIVELSE / INDRETNING
Ejendommene er opført i 1955 og tegnet af arkitekt Alfred Mogensen.
Strandparken var på dette tidspunkt en nydannelse i boligbyggeriet i Aarhus. Her blev ejendommene
opført i nationalfunktionalismens første år og bygget på ideer om lys og luft omkring boligen.
Alle blokke i Strandparken er placeret i et grønt område udlagt som fællesareal, hvor igennem
Strandparksvej, en intern fordelingsvej, snor sig mod nord for at munde ud i Svendborgvej til
havnen. Hovedparten af de øvrige ejendomme er bygget i 1935 - 1936.
Ejendommene er beliggende i eftertragtet byområde i Aarhus og tæt på city, havnen, stranden og
skoven.
Området er rimelig fredeligt.
Omkringliggende ejendomme er næsten alle til beboelse.
Andelsboligforeningens ejendomme består af 4 selvstændige punkthuse, alle bygget i 3 etager og
med lave afvalmede paptage og stænkpudsede facader. Der er 1 til 2 opgange i blokkene. I blok 26 27, 2 opgange, i blok 28, 1 opgang, i blok 29 - 30, 2 opgange og i blok 31, 1 opgang. I alt samlet 6
opgange.
Karnapudbygninger ved flere lejligheder og altaner ved alle.
Ejendommene er både indvendige og udvendige meget velholdte og med nye energiruder fra 2003.
Varmeanlæg er fjernvarme.
Varme, el og vand fra offentligt anlæg.
Foruden de 4 blokke med boliger består andelsboligforeningen af fælles kælder med vaskerier og
tremme rum m.m. samt 24 værelser. Det underjordiske garageanlæg hR 42 stk. p-pladser og ca. 12
stk. scooterpladser. Opførelses år 1955.
Der er rimelige offentlige parkeringsmuligheder og beboerparkeringer i området og ”Strandparkvej”,
samt i AB foreningens eget fine parkeringsanlæg under bebyggelsen.
I år 2007 blev der udført en større renovering/modernisering af hele garageanlægget.
Der blev pålagt 2 lag ny membran med 5 m/m icopal pap, mindre overskydende jordlag, nye 5 cm.
sprøjtestøbte betonlofter, betonreparationer på bjælker og søjler, nye troldtex lofter, nyt
omfangsdræn, kloaker er skyllet igennem, nye kloakdæksler, maling af vægge og lofter, så alt nu
fremstår som et vel vedligeholdt garageanlæg.
I år 2008 er de sidste mangler fra renoveringen af garageanlægget blevet færdige. Derudover er der
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blevet betonrenoveret diverse altaner og løse sålbænke samt mindre almindelige vedligeholdelser.
Ligeledes er der også udarbejdet ny energimærkning på hele ejendommen.
I år 2009 er der i bebyggelsen opsat nye postkasser og almindelig vedligeholdelse.
(Der er tidligere blevet udarbejdet en helhedsplan til vedligeholdelse for de næste 20 år.)
I år 2010 er etablering af postkasser og dørtelefoner færdiggjort samt almindelig løbende
vedligeholdelse. Der blev også etableret et nyt affaldssystem til nogle af ejendommene.
I år 2011 er der løbende blevet udført maling og vedligeholdelse af kælder og opgange.
I år 2012 er der foretaget alm. løbende vedligeholdelse samt energibesparende foranstaltninger.
I år 2013 er der foretaget energibesparende foranstaltninger mv. og almindelig løbende
vedligeholdelse for ca. kr. 56.660.
I år 2014 er der udført almindelige løbende vedligeholdelser for ca. kr. 136.000.
I år 2015 er der udført almindelige løbende vedligeholdelser for ca. kr. 148.000 herunder
varmemålere/ventiler til kr. 83.492.
I året 2016 er der udført vedligeholdelser for ca. kr. 330.000 med ny linoleum i 6 opgange og alm.
vedligeholdelse af bygninger og garageanlæg. Samtidig arbejdes der stadig med et nyt farveatlas til
facaderne over hele Strandparken, som skal hjælpe beboerne med at genskabe den oprindelige
arkitektoniske idé.
I år 2017 er der udført en større bygningsforbedring på alle 4 bolig ejendomme bl.a. med nye
tagbeklædninger, renoveringer af alle facader med flotte nye pastelfarver, isoleringer, nye tagrør og
nedløb, rep. af vaskerum, postkasser, altankasser, nye gulve i mødelokaler, haveanlæg, samt Cowi og
Kuben rådgivningsarbejde. Samlet udgift er opgivet til ca. 6 mio.
I år 2018 er der udført nye flotte hoveddøre i alle opgange, varmeveksler, reparation af garageanlæg
og diverse småforbedringer, i alt i flg. regnskab kr. 389.359,58.
I år 2019 er der løbende blevet udført diverse vedligeholdelser på ejendommen samt nyt lys i kælder.
Garager males hver gang ved udskiftninger af lejemål.
I år 2020 er det oplyst, at der er udført alm. vedligeholdelse af haveanlæg, kældre og ejendomme.
Der planlægges om muligt strømstationer til elbiler og diverse brandsikringer af trappeopgange til
udførelse i 2021.
For 2021 er det nu oplyst, at der om muligt skal udføres etablering af/montering af strømstationer
med 500 amp til El biler med bi-målere i alle 42 garager. Samlet overslag er vurderet til kr. 550.000
– kr. 700.000.
Herudover planlægges normale vedligeholdelser på haveanlæg og ejendomme.
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TINGBOGEN
Se uofficiel kopi af tingbogsattest fra 06.02.2021.
Adkomst:
Nr. 1 lyst 16.02.1981 skøde til andelsboligforening Strandparken 26 - 31, købesum i alt
kr. 3.550.000.
Hæftelser:
Nr. 1 lyst 27.11.2006, pantebrev med rentetilpasning, Nykredit, afdragsfri periode, kr. 7.475.000.
Nr. 2 lyst 06.12.2007, pantebrev til Realkredit Danmark, afdragsfri periode, kr. 5.000.000.
Nr. 3 lyst 16.03.2018, pantebrev til Nykredit Realkredit A/S, obligationslån, kr. 4.000.000.
FORSIKRING
Bygningsforsikring fra 2007, Tryg, 28.446 PA (præmie ca. kr. 57.100).
OFFENTLIGE FORHOLD OG PLANER
Zonestatus:
Byzone
Kloakforhold: Ejendommen er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg.
Lokalplan nr. 875 med forbedret vejforbindelse til Århus Havn – forlægning af Åhavevej tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej.
DRIFTSOVERSIGT
Rimelige driftsudgifter for år 2020.
Driftsudgifter i alt (anslået) kr. 1.270.000.
LEJEINDTÆGTER
Rimelige samlede lejeindtægter for år 2020.
Den årlige lejeindtægt er ansat til i alt kr. 4.700.000.
Likviditetsbudget
Indtægter, (boliger, garager og værelser)

Kr.

4.700.000

Driftsudgifter, (boliger, garager og værelser)

Kr.

1.270.000

Likviditetsmæssigt resultat før skat

Kr.

3.430.000

Forrentningsprocent vurderet for denne AB ejendom i dagens marked inkl. boliger, garager og
værelser, ca. 3,50%.
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VURDERINGSANSÆTTELSE
Rentabilitet:
Ved fastsættelsen af handelsværdien for udlejningsejendomme vil prisen være et udtryk for
ejendommens rentabilitet udtrykt som lejeindtægten/lejeværdien fratrukket driftsudgifter, herunder
for de for den konkrete ejendom skønnede vedligeholdelses omkostninger, hvorefter restbeløbet
forrenter den investerede kapital.
Lejefastsættelse:
Fastsættelsen af lejeværdien er sket på basis af reglerne om lejefastsættelse i BRL § 5 stk. 2 og med
lejers pligt til indvendig vedligeholdelse, samt at ejendommens driftsudgifter er indkalkuleret med de
beløb, der skønnet kan medtages som henholdsvis henlæggelser til fornyelse og moderniseringer.
I lejen indgår ikke beløb for forbedringsarbejder i de enkelte lejligheder, i den udstrækning
udgifterne til disse forbedringer er afholdt af de pågældende beboere alene.
Vurderingsmanden har ligeledes kendskab til priserne for sammenlignelige ejendomme og lejemål i
samme kvarter.
Til underbygning af vores vurdering har vi ligeledes analyseret handler af sammenlignelige
boligudlejningsejendomme og særligt i området Frederiksbjerg syd/vest.

Niels Oustrup Erhverv
Adresse

Kategori

Etageareal

Salgspris

Pris

Lejeindtægt

Afkast

Drift

Salg

m2

Kr.

pr. m2

Kr.

i%

pr. m2

Dato

Bygningsår

Odensegade 25, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

1061

38.000.000

35.818

1.381.400

3,0

256

01/2019

1907 og 1995

Stadion Allé 36, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

1669

43.925.000

26.318

1.714.100

2,7

281

01/2020

1932

Frederiksberg Torv 6, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

515

12.200.000

24.158

492.900

3,0

256

06/2020

1901

Vesterbrogade 7, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

754

27.500.000

36.472

1.102.300

3,4

238

01/2021

1928

Frederiks Allé 99, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

390

9.550.000

24.787

24.487

4,3

265

01/2021

1876 og 2007

Jægergårdsgade 54, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

589

19.600.000

33.276

784.500

3,4

194

01/2021

1877 og 1903

Høegh-Guldbergs Gade 59, 8000 Aarhus C

Boligudlejning

679

17.100.000

25.184

650.500

3,0

204

10/2019

1893 og 1935

KONKLUSION
Generelt er markedet for udlejningsejendomme i dette område blevet bedre end det foregående år og
med deraf følgende lidt højere handelspriser. Der registreres stadigvæk en større efterspørgsel af
gode velbeliggende boligudlejningsejendomme i Aarhus by og især området på Frederiksbjerg øst.
I henhold til god vurderingspraksis skal en valuar ikke alene gøre brug af historiske
sammenligninger, men i lige så høj grad gøre brug af sit markedskendskab og professionelle skøn.
På baggrund af de foreliggende oplysninger, nye indhentede oplysninger og besigtigelse samt diverse
beregninger, vurderes ejendommens aktuelle kontantværdi efter mit bedste skøn med 36 boliger, 24
værelser og 42 garage parkeringspladser og 12 scooterpladser samlet til,

Kr. 98.000.000.
Garageanlægget vurderes særskilt til ca. 7,5 – 8,5 mio. kr. og er indeholdt i ovennævnte værdiansættelse.
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HABILITET / COPYRIGHT
Vurderingsmanden erklærer hermed, at jeg ikke på nogen måde, ved slægtskab eller andet, er i
afhængighedsforhold til adkomsthaver eller rekvirent, eller i øvrigt har nogen økonomisk eller
anden interesse i vurderingens udfald.
Aarhus, den 2. marts 2021.
Som vurderingsmand:

Niels Oustrup
Ejendomsmægler
Valuar og MDE
COPY-RIGHT Vurderingsrapporten må ikke uden vurderingsmanden skriftlige tilladelse
benyttes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet eller i øvrigt
gengives helt eller delvist, er gyldig maksimalt 18 måneder jf. lov om
andelsboliger og andre boligfællesskaber § 5 stk. 2b
FORDELING
Vurderingen er udfærdiget i 2 stk. elektroniske eksemplarer, hvoraf det ene er med de af
vurderingsmandens indhentede bilag.
Ligeledes er vurderingen fremsendt elektronisk til J E Ejendomsadministration, Porsevænget 1,
8361 Hasselager ved Hanne Oschätzchen. (hanne.os@mail.dk.). Tlf. 86720472 – 20887472 samt
Revision 2 A/S ved Lene Noes, leno@revision2.dk
Honorarnota for nærværende vurdering er også medsendt til ovennævnte ejendomsadministrator.
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Fotos.
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