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Beskrivelse:

POETISK HERSKABSLEJLIGHED I KERNEN AF INDRE BY
Nyrenoveret fem-værelses lejlighed på hyggelige Fiolstræde

Blandt de hyggelige bogbutikker og caféer på Fiolstræde, ligger denne historiske 
og fredede ejendom fra 1830. Den charmerer med sin ægte Københavnske stil og 
fantastiske beliggenhed i hjertet af Indre By. Bag den mørkegrønne port, venter en 
hyggelig og privat baggård, og indgangen der fører op til denne fantastiske 
herskabslejlighed.

Vel inde, mødes du af en smuk og lys fem-værelses lejlighed på 167 kvm, der oser 
af personlighed og unik charme. Hjemmet er blevet totalrenoveret i 2017 og 2018, 
med en æstetisk sans for kvalitet og materialer. Her kan du nyde et køkken fra Kvik 
med Corian bordplade, indbyggede snedkerskabe fra KBH Snedkeriet, fliser fra 
Made a Mano, og armaturer fra Vola. I kontrast til det nye, findes her også smukke 
og originale detaljer, som vægpaneler, dejlige plankegulve, fyldningsdøre og dybe 
vindueskarme.

I de to højloftede og indbydende stuer en-suite, er der direkte sollys til langt ud på 
aftenen, og fra den franske altan har du en unik udsigt over Det Kongelige Bibliotek 
og Vor Frue Kirke. Hjemmets store køkken er stilfuldt og moderne, og er et naturligt 
samlingspunkt for hele familien. Fra en fordelingsgang når man to af de tre 
soveværelser, og det skønne badeværelse. Alle soveværelser vender ud mod den 
stille baggård.

Det her er et hjem hvor du kan opleve det bedste af København fra første parket, 
og hvor du har det hyggelige summende byliv lige udenfor døren.

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. 11.09.1837-926314-01 Dok om hegn, hegnsmur mv, samt udsigt og 
grundsten
2. 23.10.1899-926315-01 Dok om hegn, hegnsmur mv, samt lysgaard, 
(71/272)
3. 14.06.1946-2300-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_C-I_653
4. 26.06.1947-2513-01 Dok om ejendommens navn er "Fiolgården" AKT 
1_C-I_653
5. 11.06.1952-1593-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_C-I_653
6. 17.01.1956-6058-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_C-I_653
7. 30.10.1964-5104-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_C-I_653
8. 04.06.1966-926316-01 Lejekontrakt med Boghandler Erik og Jørgen 
Paludan
9. 18.09.1967-4986-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
10. 16.05.1978-13933-01-S0001 Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst 
pantstiftende. AKT 1_C-I_653 Tillæg lyst under 12.11.2018-1010270394
11. 12.02.1980-5020-01 Dok om private antenneanlæg AKT 1_C-I_653
12. 12.03.1986-5219-01 Dok om pligt til at tåle at en ventilationsledning 
for afløbssystemet på matr nr 58 er anbragt på nærv ejendom AKT 1_C-
I_653
13. 26.10.1990-62244-01 Lokalplan nr. 163 24/8 2000: Lyst påtegning
14. 04.10.1991-926317-01 Dok om fundering og grundvandssænkning 
mv

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Vinduesrammer: Træ, Loft: Sænket i badeværelset i 2017., 
Fredningsstatus: Fredet, Komfur: Siemens, Emhætte: EICO, Køle-/fryseskab: Siemens, Vaskemaskine: Bosch, 
Tørretumbler: Electrolux, Antenne: Hybridnet

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 197c Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 118096
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1830 / 1900
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 3.950.000
Heraf grundværdi: 636.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.677.500
Grundskatteloftsværdi: 192.700

Arealer
Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 150 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 167 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst areal
Tinglyst fordelingstal: 150/2063
Adm. fordelingstal: 150/2063
Sikkerhed til ejerforening: 32.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 12.000
I form af:Servitut med dato/løbenummer 
12.11.2018-1010270394

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 32.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende

Forhøjelse af sikkerhed: 12.000
I form af: Servitut med dato/løbenummer 
12.11.2018-1010270394

Brugsret og fællesfaciliteter

Opbevaringsrum på bagtrappen med egen vaskesøjle
Baggård med cykelparkering

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 Almindelig brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se police nr. 037663069. 
Ved vandskade i forbindelse med gamle rør- og vandinstallationer gælder en selvrisiko på 2.500 kr. Jf. Husorden.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 24.100 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: administrator Varme opkræves aconto sammen med fællesudgifterne.

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: Nej, jf. vedtægternes § 23. 
Udlejning: Ja, med bestyrelsens godkendelse jf. vedtægternes §§ 20 og 21. 
Arbejdsdage: Ja, gebyr ved udeblivelse. 
Fredet ejendom: Køber er gjort bekendt med, at nærværende ejendom er fredet. 
Dette bevirker blandt andet, at der ikke betales ejendomsskat, samt at der er 
restriktioner på, hvad der må ændres på ejendommen. 
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.
Istandsættelse: Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på renovering af 
trappeopgange. 

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: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 26.775,00
Ejendomsskat 6.551,00
Renovation 0,00
Rottebekæmpelse 104,08
Fællesudgift ejerforening 24.036,00
Grundfond 7.500,00

Ejerudgift i alt 1. år: 64.966,08

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.750.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 46.660
Notering af ejerskifte administrator 1.500

I alt kr. 7.798.160

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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Øvrige servitutter:

15. 04.08.1992-55882-01 Dok om bevaringspligt mv AKT 1_C-I_653
16. 23.01.1995-926318-01 Dok om fjernvarme mv
17. 28.02.1997-28550-01 Tillæg til vedtægter.Tillige lyst pantstift. AKT 1_C-I_653
18. 24.08.2000-84742-01 Lokalplan nr. 313
25. 12.11.2018-1010270394 Tillæg til 16.05.1978-13933-01-S0001  TILLÆG TIL VEDTÆGTER

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Krystalgade
Lokalplan: Fiolstræde
Kommuneplan: Kommuneplan 2015
Kommuneplan: Kommuneplan 2015

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

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

2.148.520 2.126.597 2.212.298 DKK -0.0081 111.701 106,00 0.3582 0.00 0.00

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

2.375.000 2.305.646 2.402.253 DKK -0.0026 18.919 106,00 0.1986 0.00 0.00

Totalkredit/V
ariabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

799.000 799.000 801.637 DKK -0.3384 18.751 28,00 0.2510 0.00 0.00

Ejerpantebre
v

Rentetilpas
ning

160.000 160.000


