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Beskrivelse:

LOFTSLEJLIGHED I HJERTET AF FREDERIKSBERG

Unik tre-værelses lejlighed på den bedste adresse

På den fredfyldte Hollændervej, mellem Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé, 
finder man nummer 4A i et fint murstenshus fra 1893. For at komme ind til 
lejligheden går man igennem en jernport der fører en ind på en stor og hyggelig 
fælles gård. Vel inde venter en smuk opgang med dekorative originale detaljer som 
døre- og vinduer med ornamentglas, stuk og terrazzogulv.

I lejligheden mødes man af en hyggelig entré / fordelingsgang der fører en videre til 
hjemmets rum. Her får man alt man kan ønske sig af en yndig loftslejlighed, 
hyggeligt skråtag, fine plankegulve, dobbelt glasdør, brændeovn og indbyggede 
reoler med synlige bjælker. Hvert rum har sin unikke charme. De 79 kvm er godt 
fordelt på en rummelig stue, en åben spisestue, køkken og et roligt soveværelse. 
Desuden findes der et dejligt badeværelse med vaskemaskine og et sødt 
børneværelse / kontor med walk-in closet.

Lejligheden er ikke bare et hjem fyldt af charme og boheme karakter, den ligger 
også på den mest attraktive adresse på Frederiksberg. Her får man alt hvad 
Frederiksberg har at byde på lige udenfor dørtrinnet, fra butikkerne på Gammel 
Kongevej til Frederiksbergs Have.

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. 19.06.2018-1009894096 Servitut med lovbestemt prioritet  Servitut 
om Metro
2. 11.05.1853-957945-02 Dok om vinduer mv, Se akt, (SB 2L 440-298)
3. 14.04.1869-957946-02 Dok om benyttelse af forhaver, (SB 3B 188-
395)
4. 08.11.1876-957947-02 Dok om vejanlæg mv, Se akt, (SB 3T 213-
1620)
5. 15.08.1877-957948-02 Dok om hegn, hegnsmur mv, Se akt, (SB 3U 
216-1119)
6. 26.10.1881-957949-02 Dok om grøft mv, Se akt, (SB 4E 432-1326)
7. 30.08.1889-957950-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Se akt, 
(5F 1053)
8. 01.11.1889-957951-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forpl mht 
fortov årlig vejafgift, (5E 175-1263)
9. 08.09.1893-957952-02 Dok om fælles brandmur/gavl mv, (5L 822-
1058)
10. 12.01.1894-957953-02 Dok om hegn, hegnsmur mv, (5N 165)
11. 04.04.1913-957954-02 Dok om 2 kvistlejligheder, (6Ø 454-615)
12. 12.11.1937-1895-02 Dok om hegn, hegnsmur mv, skure mv
13. 01.11.1947-2277-02 Dok om luftfartshindringer mv SE OGSÅ AKT: 
2_FRB_GR_A1
14. 21.01.1980-1474-02 Vedtægter for ejerforening, Hollændervej 4A og 
4B, Om resp se akt

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: Frederiksberg Kommune
Matr.nr.: 30n Frederiksberg
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1893 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.950.000
Heraf grundværdi: 239.800
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.102.500
Grundskatteloftsværdi: 162.800

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Andet mærke, Komfur: Andet mærke, Vaskemaskine med tørretumbler: Andet mærke, 
Emhætte: Andet mærke, HPFI/HFI anlæg: HPFI, HPFI/HFI anlæg: HFI, Antenne: Fællesantenne

,

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 797 m2

Heraf boligareal: 71 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 79 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 6/100
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 10.000
I form af: Ejerpantebrev med meddelelse
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

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

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.808 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
Oplysningerne stammer fra: administrator Forbrug opkræves sammen med fællesudgifterne med 484 kr per mdr.

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.

Energimærke gyldigt i 10 år: Køber er gjort opmærksom på, at gyldigheden af den i 
forbindelse med handlen udleverede energimærkning er forlænget til 10 år, jf. 
energimærkningsbekendtgørelsens § 46, stk. 3.

Om boligbeskatning: En 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.

Sælger har ikke selv beboet lejligheden, men har udlejet den til sine børn. Derfor er 
sælgers egen viden til lejlighedens fysiske stand begrænset. 

Planer i ejerforeningen: Ejerforeningen har startet forskellige istandsættelse- og 
vedligeholdelses projekter (gård, facade, kloak m.m.). Det er tænkeligt at dette kan 
medføre en årlig stigning i indbetaling til fællesudgifter i størrelsesorden 5-15% 
hvert 2./3. år.

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.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 11.025,00
Ejendomsskat 4.029,00
Fællesudgift 20.592,00
Rottebekæmpelse 43,29
Fællesantenne 1.956,00

Ejerudgift i alt 1. år: 37.645,29

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 4.250.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 27.160
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 4.278.660

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Berigtigelse af handelen.
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Øvrige servitutter:

15. 11.11.1993-17013-02 Lokalplan nr. 79
16. 21.03.1995-5532-02 Lokalplan 79-tillæg
17. 09.03.1999-6709-02 Lokalplan nr. 103.
18. 04.07.2000-12578-02 Brugsret til pulterrum

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Området omkring Amicisvej
Lokalplan: Bevaring af karakter og bygningsdetaljer
Kommuneplan: Gl. Kongevej / Frederiksberg Allé

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


