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Beskrivelse:

HERSKABELIG CHARME I DET CENTRALE ØSTERBRO
Yndig og moderne treværelses lejlighed med sydvendt altan

Mellem Østerbrogade og Strandboulevarden ligger det hyggelige villakvarter 
Rosenvænget og det er her man finder denne unikke lejlighed i en charmerende 
ejendom fra 1902.

Så snart man drejer ind på den stille og tilbagetrukne vej Ved Vænget, føler man 
sig hjemme. Den dejlige ro følger med en op i lejlighedens smukke værelser. Her 
åbner sig et yndigt og lyst hjem på 91 kvm, renoveret til perfektion med herskabelig 
atmosfære.

Fra en fin fordelingsentré når man det smagfuldt renoverede spisekøkken, de to 
smukke stuer en-suite med den dejligste indbyggede altan, hvorfra man har en 
ugenert udsigt over Østerbros hustage. Lejligheden byder desuden på et 
harmonisk soveværelse med generøs skabsplads og et topmoderne badeværelse 
med en rummelig bruseniche.

Det her er et unikt hjem på en fredfyldt plads midt i det indre Østerbro. Når man bor 
i Rosenvænget, Danmarks ældste villakvarter, er man tæt på det hyggelige byliv 
rundt om Nordre Frihavnsgade og Østerbrogade, og gåture rundt Søerne og 
Fælledparken. Trænger man til havluft, har man det spirende kvarter omkring 
Nordhavnen rundt om hjørnet.

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:

I køkkenet findes der et gaskomfur, omkostningen for sælgers 
nuværende forbrug har været ca 800 kr i 2018.
Tinglyste servitutter:
1. 28.01.1861-937532-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2. 04.08.1862-937533-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
3. 21.12.1868-937534-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, 
Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt
4. 07.10.1872-937535-01 Dok om vej mv
5. 26.07.1876-937536-01 Dok om vej mv
6. 20.02.1882-937537-01 Dok om vej mv
7. 10.10.1887-937538-01 Dok om grænseregulering
8. 10.10.1887-937539-01 Dok om udlæg af areal til gader
9. 23.02.1891-937540-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, 
Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, (B/269)
10. 07.01.1901-937541-01 Dok om mindre lejligheder end 3 værelser, 
(P/328)
11. 08.07.1901-937542-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (Q/204)
12. 15.01.1934-6492-01 Dok om hegn, hegnsmur mv
13. 13.11.1942-5994-01 Dok om færdselsret mv, Ikke til hinder for 
prioritering

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.

Ejendomsdata:

Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 3166 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat Fælles / Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1902 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.150.000
Heraf grundværdi: 254.000
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.417.500
Grundskatteloftsværdi: 203.000

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Køle-/fryseskab: Electrolux, Gas Kogeplade: Bosch, Emhætte: 
Gram, Opvaskemaskine: Bosch, Vaskemaskine: Gorenje, Tørretumbler: Samsung, Ovn: Bosch

,

Abonnementer:
Sælger har TDC internet og TV. EF har fælles internet. Sælger opsiger sine abonnement, køber tegner sine

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 951 m2

Heraf boligareal: 84 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 91 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Adm. Fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 45/1104
Adm. fordelingstal: 45/1104
Sikkerhed til ejerforening: 29.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Brugsret til Loftsrum
Fælles kælderrum, cykelkælder og vaskeri. 
Husdyr tilladt jf. vedtægterne § 18 
Udlejning med EF tilladelse jf. Vedtægterne § 20

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 Købstædernes 
Forsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: For evt. Forbehold se forsikringens police nr. 53660661 , vedhæftet i sagens dokumenter

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 11.088 Forbrug: 
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 med 924 kr per måned 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.

Nedsænkede lofter: Sælger oplyser, at de forsænkede lofter i lejligheden ikke 
opfylder bygningsreglementets krav til sådanne lofter, ligesom 
stærkstrømsreglementets/stærkstrømsbekendtgørelsens krav ikke garanteres at 
være opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf. Køber 
accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i 
den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i 
købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette forhold i 
købesummen.

Bevaringsværdi: Ejendommen er noteret som bevaringsværdig, med en 
bevaringsværdi på 3. Læs mere om bevaringsværdi på 
http://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm

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 2019 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.

Sag ved Københavns kommune: Ejerforeningen har af Københavns Kommune 
fået pålæg om at efterisolere lofter og skråvægge i loftslejligheden i Ved Vænget 1, 
i overenstemmelse med bygningsregulativ af 1995. Ejerforeningen har afvist 
kravet, men endnu ikke modtaget svar fra kommunen. Bestyrelsen anslår at det 
kan komme til at belaste den enkelte ejer på mellem kr. 4.000 til kr. 45.000. 

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: D.

http://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 14.175,00
Ejendomsskat 6.902,00
Fællesudgift Ejerforening 22.260,00
Rottebekæmpelsesgebyr 56,65

Ejerudgift i alt 1. år: 43.393,65

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.400.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.500
Signeringer på Tinglysning.dk 625

I alt kr. 5.403.785

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:

14. 01.02.1949-6744-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
15. 15.08.1949-2736-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
16. 17.06.1994-313608-01 Dok om fælles gård, opholdsareal mv
17. 14.11.1994-328381-01 Vedtægter for ejerforening, Vænget
18. 23.01.1995-937543-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F13I
19. 03.04.2000-35940-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_H-II_276

20. 29.07.2004-114463-01 Vedtægter for E/F A.L. Drewsensvej 10/Ved Vænget 1 Tillige lyst pantstiftende
21. 16.08.2007-110875-01 Dok i h.t. lov om offentlig veje § 23 stk 1, 2.pkt Akt: D 13 III
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Rosenvængets Allé
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

Realkredit 
Danmark/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

534.456 532.831 541.623 DKK 0.7656 26.853 105,00 1.0814 0.00 0.00


