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Beskrivelse:

LÆKKER TRE-VÆRELSES LEJLIGHED I HJERTET AF VALBY
Skøn bolig med to terrasser og unik beliggenhed

Midt i charmerende Valby, på Valby Tingsted plads, ligger denne perle af en 
lejlighed, omringet af restauranter, butikker og hyggeligt byliv. Det er en 
topmoderne og indflytningsklar bolig, perfekt til den urbane familie.

Lejligheden byder velkommen med en stor og solrig terrasse som vender ind mod 
en rolig baggård. Vel inde, mødes man af et dejligt hjem på 105 kvm der har en 
rummelig entré, to fine soveværelser og en skøn lys stue med altan. Desuden er 
der et stilrent køkken med udgang til terrasse og et flot badeværelse med 
vaskemaskine og tørretumbler.

Ejendommen ligger i en mindre del af indkøbscentret Spinderiet, med hurtig 
adgang til både burgers og sushi på stueetagen. Her føler man at man er en del af 
Valby Langgades dejlige byliv samtidigt med at man kan trække sig tilbage på sin 
egen terrasse. Atmosfæren er hyggelig og beliggenheden er til højeste karakter, 
med S-tog, Søndermarken og den nye Carlsberg Byen lige 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:

Tinglyste servitutter:

1. 15.04.1930-270-01 Dok om bestemmelser om den udgravede jord mv
2. 24.10.1932-2828-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
3. 23.01.1995-931950-01 Dok om fjernvarme mv
4. 12.07.2001-87160-01 Dok om drænledning
5. 28.08.2002-118957-01 Lokalplan nr 341 Tillægstekst Forprioritet
6. 07.04.2006-57014-01 Dok om transformerstation/anlæg mv
7. 15.08.2007-109785-01 Dok ang. ophævelse af vejudlæg og afgivelse 
af areal til off. vej AKT 1_A-I_282
8. 14.01.2008-5743-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Vedtægter for Ejerforeningen Valby Tingsted vedr. ejl. 2 - 14. Tillige lyst 
pantstiftende
9. 20.02.2008-21472-01 Tillæg til vedtægter for E/F Valby Tingsted 
Tillige ejerlejlighed 2-14
11. 19.09.2011-1002949440 VEDTÆGTER FOR 
”EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN VALBY TINGSTED 2” I. NAVN, 
HJEMSTED, FORMÅL OG MEDLEMMER 1 Navn 1.1 

Foreningens navn er “Ejerlejlighedsforeningen Valby 
Tingsted 2”.
12. 13.08.2015-1006629029 Tillæg til vedtægter 14.01.2008-5743-01  
Tillæg til vedtægter tinglyst med dato/løbenr.:14.01.2008-5743-01

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.: 7m Valby, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig vej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2007 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.800.000
Heraf grundværdi: 286.600
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.100.000
Grundskatteloftsværdi: 289.400

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfur: AEG, Køle-/fryseskab: Bosch, Emhætte: Andet mærke, Opvaskemaskine: Siemens, Vaskemaskine: 
AEG, HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Lejeforhold: Ejer bor i ejendommen, Antenne: 
Fællesantenne, Antenne: Internet

,

Abonnementer:
sælger opsiger sine abonnementer, og køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 2252 m2

Heraf boligareal: 86 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 105 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:Administrativt 
fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 86/2724
Adm. fordelingstal: 82/1.334
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er brugsret til kælderrum
Udlejning er tilladt, men skal ske i henhold til vedtægternes § 22
Husdyr er tilladt 
Der er tilslutning til Kabel-TV fra YouSee samt fibernet Dong Energy

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.



Version 2.4   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

Adresse: Valby Tingsted 4B, 1. 2., 2500 Valby Sagsnr.: 60AR-000157 Dato: 05.11.2018
Kontantpris: 4.250.000 Ejerudgift/md.: 4.550,00

                              

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: for eventuelle forbehold henvises til police nr: 077 136 371

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 8.559 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: sælger Varme og vand opkræves aconto sammen med fællesudgifterne med 2.140 kr per 
kvartal for varme og 1.343 kr per kvartal for vand.

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.

Jordforurening - Registreret
Ejendommen er ifølge kommunens / regionens oplysninger registreret som 
forurenet på vidensniveau 2. En forurening på vidensniveau 2 betyder, at 
miljømyndighederne har undersøgt ejendommen via jordprøver etc., og på 
baggrund heraf konstateret, at ejendommen er forurenet i større eller mindre 
omfang. 

Om 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.

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: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 21.000,00
Ejendomsskat 9.744,00
Fællesudgift ejerforening 23.852,00

Ejerudgift i alt 1. år: 54.596,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 4.250.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 27.160
Notering af ejerskifte, anslået 2.000

I alt kr. 4.279.160
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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

Totalkredit/R
entetilpasnin
gslån

Rentetilpas
ningslån

2.854.318 2.840.041 2.840.041 DKK 0.4371 0 7,00 0.0000 0.00 0.00


