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Beskrivelse:

CITYLEJLIGHED I NYRENOVERET PALÆEJENDOM MIDT I BYEN
Et urbant og eksklusivt hjem mellem Tivoli og Kalvebod Brygge

Ved Otto Mønsteds plads, midt mellem by og havn, venter denne majestætiske 
palæejendom fra 1917, med sin fornemme facade. I 2015 gennemgik ejendommen 
en totalrenovering, med fokus på kvalitet, og med respekt for ejendommens mange 
autentiske detaljer. Ikke to lejligheder i palæet er ens, så her får du din helt egen og 
unikke planløsning på mezzaninen.

Her mødes du af en moderne citylejlighed, hvor dansk æstetik smukt 
komplementerer den historiske ånd. Det giver en dejlig følelse af både karakter og 
individualitet. Lejligheden imponerer med sine kæmpe palævinduer, der sørger for 
et fantastisk lysindfald i boligen og over det smukke egeplankegulv.

De 111 kvm begynder i en entré der naturligt åbner op til et stort og lyst 
køkken/alrum, med en fantastisk loftshøjde på 4 meter. Her er der god plads til 
både hygge, madlavning og middage. Vinen kan du opbevare i en unik krog i den 
gamle bankboks. I hjemmets skønne soveværelse, venter både et elegant walk-in 
closet, samt adgang til en hyggelig altan, der vender ud mod ejendommens 
elegante gård. Du kan desuden glæde dig over et stort badeværelse med 
bruseniche, gulvvarme og vaskesøjle.

Sidst, men ikke mindst, har du nem adgang til ejendommens eksklusive 
fællesfaciliteter. Bag dørene i kælderlokalets historiske gang, gemmer der sig en 
biograf, et fitnesslokale, et wellness-rum med sauna, en fælleslounge, samt to 
gæstelejligheder.

På trods af lejlighedens centrale beliggenhed, er her utroligt stille og privat. Da 
lejligheden er højt beliggende mod gården, generes du aldrig af forbipasserende 
foran vinduet eller støj fra gaden. Her findes desuden gode parkeringsmuligheder. I 
denne bolig kan du nyde den friske brise fra havnen, samtidigt med at du er en del 
af den herlige Københavnske storbypuls.

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. 18.04.2017-1008607971 Servitut med lovbestemt prioritet  
Helårsbeboelse
2. 22.11.1909-961695-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
3. 02.05.1910-961696-01 Dok om trappe mv Yderligere tekst SKAL 
HENTES PÅ LANDSARKIVET
4. 06.06.1910-961697-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, samt 
varmeledninger Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
5. 06.06.1910-961698-01 Dok om pumpebrønd, kaffekøkken Yderligere 
tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
6. 25.09.1916-961699-01 Dok om anlæg og belysning af nogle 
ubebyggede arealer mv Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ 
LANDSARKIVET
7. 23.06.1919-961700-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
8. 23.06.1919-961701-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
9. 12.04.1920-961702-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst KORREKTE AKT 1_E-I_208
10. 19.12.1928-4271-01 Dok om skure mv Yderligere tekst KORREKTE 
AKT 1_E-I_208
11. 20.11.1936-3620-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst KORREKTE AKT 1_E-I_208 AKT 1_F-I_13
12. 31.12.1936-4284-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 
Yderligere tekst KORREKTE AKT 1_E-I_208
13. 04.02.1938-6847-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv Yderligere 
tekst KORREKTE AKT 1_E-I_208 - KORREKTE LØBENR. 6347
14. 11.11.1938-4897-01 Dok om skure mv Yderligere tekst KORREKTE 
AKT 1_E-I_208

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.: 326 Vestervold Kvarter, København
BFE-nr. 172871
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1917 / 2015
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 1.800.000
Heraf grundværdi: 311.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 829.500
Grundskatteloftsværdi: 170.800

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HFI/HPFI: Ja, Køleskab, Siemens, Køle/fryseskab, Siemens, Vaskemaskine, Siemens, komfur, Siemens, 
Emhætte, Siemens, Opvaskemaskine, Siemens, Tørretumbler, Siemens, Integreret microbølgeovn i oven, 
Siemens

,

Abonnementer:
Køber tilmelder sig selv.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 97 m2

Heraf boligareal: 92 m2

Heraf andre arealer: 5 m2

BBR-boligareal: 111 m2

Øvrige arealer: 5 m2. kælderrum

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 14/1.000
Tinglyst fordelingstal: 14/1.000
Adm. fordelingstal: 14/1.000
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Pantstiftende vedtægt
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse.

Brugsret og fællesfaciliteter

Fitness. SPA&Sauna. Biograf. 2 gæsteboliger. Cykelkælder. Fælleslokale.

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: Otto Mønsteds Plads 11B, st. 3., 1563 København V Sagsnr.: 60AR-000213 Dato: 06.07.2019
Kontantpris: 6.000.000 Ejerudgift/md.: 3.281,00

                              

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: Der henvises til forsikringspolice

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.082 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: 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: 1 husdyr med bestyrelsens ogdkendelse, jfr. vedtægternes punkt 27.4.
Udlejning: Ja, jfr. vedtægternes punkt 32
Korttids udlejning: Nej, jfr. vedtægterne.
Antenne: Ejendommen er tilsluttet telefon, internet samt kabel-TV, jfr. 
vedtægternes punkt 30.1.
Arbejdsdage: Afventer administratorbesvarelse.

Bevaringsværdig
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er registreret som bevaringsværdig. 
Ejendommen er registreret som bevaringsværdig i kategori 2 ud fra en værdiskala 
fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste og 9 den laveste. Bevaringsværdien er en 
sammenfattende vurdering af bygningen, hvor den arkitektoniske og 
kulturhistoriske værdi indgår. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i 
kommuneplanen som bevaringsværdig. For nærmere information henviser vi til 
www.kulturarv.dk/information-om- bygningsbevaring. Køber opfordres til at søge 
egen rådgivning om konsekvenserne af, at bygningen er bevaringsværdig.

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.

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: E.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ejerpantebrev opr. kr. 589.358 til Danske Bank. Jfr. ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 8.295,00
Ejendomsskat 5.807,00
Fællesudgifter 25.212,00
Rottebekæmpelse 47,43

Ejerudgift i alt 1. år: 39.361,43

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.000.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 37.660
Notering af ejerskifte, ejerforeningen 1.500

I alt kr. 6.039.160

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. 14.01.1943-9095-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Yderligere tekst KORREKTE AKT 
1_E-I_208
16. 15.04.1955-214-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Yderligere tekst KORREKTE AKT 1_E-
I_208
17. 05.07.1956-2200-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Yderligere tekst KORREKTE AKT 
1_E-I_208
18. 05.02.1976-2553-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Yderligere tekst KORREKTE AKT 
1_E-I_208
19. 20.06.1990-7009-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering Yderligere 
tekst KORREKTE AKT 1_E-I_208

20. 04.10.1991-961703-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
21. 23.01.1995-961704-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv
22. 26.04.2006-63647-01 Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns 
Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG 
Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
23. 21.09.2015-1006730482 VEDTÆGTER
25. 30.09.2015-1006757836 Deklaration om enebrugsret til tagterrasser
26. 30.09.2015-1006760842 DONG Energy A/S Transformerstation i Rum
Offentlige planer m.v.:
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/Var
iabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

2.864.000 2.864.000 2.864.286 DKK 0.0200 34.414 26,50 0.3265 0.00 0.00

Realkredit 
Danmark/Var
iabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

619.000 619.000 619.062 DKK 0.0200 7.438 27,00 0.3265 0.00 0.00


