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Beskrivelse:

Unik treværelses lejlighed med altan midt i Fuglebakkekvarteret
Renoveret perle i historisk bygning på Frederiksberg

På en stille villavej i det hyggelige Fuglebakkekvarter på Frederiksberg, venter en 
unik treværelses lejlighed fuld af lys og elegance. Lejligheden ligger i en klassisk 
ejendom opført i 1913, tidligere kendt som Fuglebakken Børnehospital. I 2005 
gennemgik denne historiske bygning en totalrenovering, og bag sin herskabelige 
facade findes der nu nye moderne boliger.

Lejligheden på 127 kvm giver på en gang et bekvemt og nybygget indtryk, samtidigt 
med, at den ekstraordinære loftshøjde og de fantastisk store vinduespartier, tager 
en tilbage til 1913 og de historier som huset gemmer på.

Når man går ind gennem den fine og sikre jernport, indfinder der sig en følelse af 
både tryghed og eksklusivitet. Via husets elevator kommer man op til anden etage 
og en hyggelig entré som har adgang til alle hjemmets værelser. Her forkæles man 
af en stor og smuk stue der imponerer med sit lysindfald.

Stuen ligger i forbindelse med et åbent og luftigt køkken med spiseplads. Fra 
køkkenet er der udgang til en fin altan der har udsigt over Fuglebakkekvarterets 
hustage. Hjemmet har desuden et vidunderligt soveværelse med elegante gulv til 
loft garderober fra Kvänum, et fint kontor/ børneværelse, samt et dejligt 
badeværelse med bruseniche og vaskemaskine. Lejligheden har desuden glæde af 
en privat parkeringsplads.

Dette er et stilfuldt hjem som er smagfuldt renoveret med materialer af høj kvalitet. 
Her nyder man Fuglebakkekvarterets rolige stemning, samtidigt med at man har alt 
hvad Frederiksberg kan byde på af hyggelige caféer og specialbutikker rundt om 
hjørnet. Man bor tæt på Frederiksbergs mest eftertragtede skole, Duevejens Skole, 
og i gåafstand til S-togene på Fuglebakken Station. 

Velkommen ind!

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: Anna Reventlow
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:
1: 30.06.1899 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vejafgift
2: 02.11.1900 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv,
3: 20.09.1907 - Dok om modification m h t byggeindskrænkninger 
facade-og gavltegninger
4: 24.12.1909 - Dok om hegn, hegnsmur mv, veiafgift forbud mod 
opførelse af hospital eller klinik til behandling af epidemiske sygdomme
5: 04.02.1988 - Dok om transformerstation mv, Se akt
6: 26.04.2004 - Lokalplan nr. 131
7: 31.08.2006 - Vedtægter for Ejerforeningen - tillige lyst pantstiftende - 
påtaleberettiget er E/F
8: 05.10.2007 - Tillæg til dekl. vedr. transformerstation. Lyst d. 
19.01.1994. PÅtaleberettiget: Frb. Elnet A/S 

Ejendommen er bevaringsværdig.
 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Ejendomsdata:

Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Frederiksberg Kommune
Matr.nr.: 16aq Frederiksberg
BFE-nr. 182490
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Privat fællesvej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1913 / 2005
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.750.000
Heraf grundværdi: 623.600
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.837.500
Grundskatteloftsværdi: 516.000

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Gaggenau komfur, Siemens køle/fryseskab, Exhausto emhætte, 
Miele opvaskemaskine, Miele vaskemaskine

,

Abonnementer:
Antenne: YouSee. 
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 120 m2

Heraf boligareal: 120 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 127 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 120/4.267
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 43.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse

Brugsret og fællesfaciliteter

Privat, fælles parkeringsplads med ret til én plads pr. lejlighed. 
Brugsret til skur.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Codan. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 8.318 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: Seneste årsopgørelse 

Andre forhold af væsentlig betydning:

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.

Husdyr: Ja, kun i lejligheden og må ikke være til gene, jfr. administratorbesvarelse 
og vedtægternes § 27.
Udlejning: Ja, jfr. vedtægtens § 27.
Afkalkningsanlæg: Er installeret i ejendommen.
Fællesudgifter: Det er vedtaget på generalforsamlingen i 2019, at 
fællesudgifterne, i forhold til de i ejerudgiften oplyste fællesudgifter, forhøjes med 
5% pr. 01.01.2020. Yderligere forventes opkrævning af ekstraordinært bidrag, evt. 
optagelse af fælleslån, jfr. referat af generalforsamling i 2019.

Boligbeskatning: Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny 
ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den offentlige ejendomsværdi og 
grundværdi, der offentliggøres i 2020 vil blive beregnet ud fra ændrede principper. 
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og 
ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og 
tilhørende skatteloftsværdier. Disse forhold kan have indflydelse på købers 
fremtidige skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Tag / Skorstensrenovering: Ejerforeningen vil gennemføre 
en tag/skorstenrenovering. Den endelige pris for renoveringen kendes ikke endnu, 
men udgiften hertil anslås for denne lejligheds vedkommende til 28.123 kr. Der vil 
formentlig være mulighed til at betale kontant men der vil også være mulighed for 
at være med i et fælleslån. Jf. referat fra generalforsamling. 

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.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport

Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: C.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Afgiftspantebreve store kr. 1.004.000, kr. 423.000 og kr. 273.000. Ja, jfr. ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 18.375,00
Ejendomsskat 12.771,00
Fællesudgifter 20.890,00
Rottebekæmpelse 83,25

Ejerudgift i alt 1. år: 52.119,25

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.000.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 42.460
Notering af ejerskifte, ejerforening 3.125

I alt kr. 7.045.585

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske, finansiering, herunder kurssikring 
og bankgarantistillelse m.v.

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

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Långiver/art Realkredit-
type

Restgæld Obl. 
restgæld

Kontant-
værdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo
fradragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garantistillelse Kontant
regulering


