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Beskrivelse:

HERSKABELIG CHARME I FØRSTE RÆKKE PÅ ISLANDS BRYGGE

Vidunderlig treværelses lejlighed med altan og panoramaudsigt over havnefronten

På Islands Brygges bedste beliggenhed langs med Københavns havnefront, ligger 
denne pragtfulde herskabslejlighed i en flot ejendom fra 1906. Et rummeligt hjem 
på 121 kvm fyldt med herskabelige træk og personlig charme. Her forkæles man af 
lyse plankegulve, imponerende loftshøjde, store vinduer, betagende original stuk 
og sidst men ikke mindst, en lys karnap med en storslået udsigt over havnefronten.

Lejligheden har to store stuer en suite, med en fin skydedør der adskiller dem. Hver 
stue har sin egen personlige karakter med forskellig stuk og stil, men med den 
samme smukke udsigt over havnen. Derudover findes der et stort soveværelse, et 
moderne køkken med spiseplads og en sydøst vendt altan samt et dejligt stort 
badeværelse.

Her bor man på havnefrontens første række og kan følge med i livet på Bryggen og 
nyde solnedgangen over byens silhuet. Man er desuden tæt på hyggelige caféer, 
indkøb, metro og specialbutikker.

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. 24.07.1905-1744-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2. 08.01.1906-50-01 Dok om vej mv, samt kloaker, gas mv, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, se akt, Resp lån i off midler
3. 29.10.1906-2453-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv SKAL 
HENTES PÅ LANDSARKIVET ..
4. 29.10.1906-2454-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv
5. 03.12.1906-2784-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
6. 04.01.1915-7-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, se akt, Om resp se akt
7. 11.03.1918-904-01 Dok om adgang til 2 trapper
8. 08.09.1927-3748-01 Dok om skure mv
9. 16.06.1931-2192-01 Dok om skure mv
10. 18.08.1934-5944-01 Dok om adskillelse af gårde
11. 14.10.1949-4339-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_B-III_398
12. 19.05.1961-1333-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_B-III_398
13. 16.01.1969-475-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_B-III_398
14. 19.10.1971-12522-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til 
hinder for prioritering SE AKT 1_B-III_398

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.: 75 Amagerbros Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1906 / 1960
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.800.000
Heraf grundværdi: 211.700
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.417.500
Grundskatteloftsværdi: 151.100

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Bosch, Vaskemaskine: Siemens, Ovn: Gram, Komfur: Andet mærke, Opvaskemaskine: ASKO, 
HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine abonnementer, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 111 m2

Heraf boligareal: 111 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 121 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 111/2568
Tinglyst fordelingstal: 111/2568
Adm. fordelingstal: 111/2568
Sikkerhed til ejerforening: 20.000
I form af: byrde lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum.
Fælles cykelkælder og krearum.

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: Der henvises til ejendommens forsikringspolice for oplyninger om eventuelle forbehold

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.800 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: sælger Varme og vand opkræves acconto 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.

Generelt om boligskat: 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. 

Bevaringsværdig ejendom: Køber er gjort bekendt med, at bygningen er 
registreret med en bevaringsværdi - 3, jf. Kulturstyrelsens register, FBB.
At en ejendom er bevaringsværdig kan medføre, at der gælder særlige regler for 
bygningens ydre, herunder fx i hvilket omfang der kan ske ombygning, hvilke 
tilbygninger der må laves, hvilke vinduer og døre man må sætte i, hvilket tag man 
må lægge på osv. Der kan desuden gælde særlige regler for fældning/flytning af 
træer og buske, der omgiver huset.

Ejerlejlighedsoplysninger mangler: Køber er gjort bekendt med, at 
ejerlejlighedsoplysninger er bestilt hos ejerlejlighedsforeningens administrator den 
03.12.2018, og at disse endnu ikke foreligger. Handlen er derfor fra købers side 
betinget af, at der ikke i forbindelse med administrators svar fremkommer for køber 
særlige byrdefulde forhold. Undtaget herfra er dog forhold, som allerede er oplyst i 
nærværende købsaftale. Såfremt nærværende forbehold ønskes gjort gældende, 
skal det ske skriftligt overfor sælgers ejendomsmægler senest 5 dage efter, at kopi 
af oplysningerne er kommet frem til køber/købers rådgiver.

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 14.175,00
Ejendomsskat 5.137,00
Fællesudgifter ejerforening 45.756,00
Rottebekæmpelse 74,00

Ejerudgift i alt 1. år: 65.142,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.500.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 40.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 6.542.160
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Øvrige servitutter:

15. 02.02.1973-1757-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Om resp se SE AKT 1_B-III_398
16. 24.02.1983-5935-01 Dok om fælles gård, opholdsareal mv
17. 05.01.1989-304-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv SE AKT 1_B-III_398
18. 14.12.1989-23145-01-S0001 Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst pantstiftende. SE AKT 1_B-III_398
19. 26.02.1992-15154-01 Vedtægter for ejerforening, tillæg SE AKT 1_B-III_398
20. 23.01.1995-957124-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F 13I) SE AKT: 1_F-I_13
21. 26.04.2006-63647-01-S0001 OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.04.2006-
63647-01-S0001 og 26.04.2006-63647-01-S0002 Tillægstekst Byrde. Tillæg til dokument om 
elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er 
KE

22. 08.10.2007-136852-01 Anmærkning byrder Tillægstekst Dekl. om vedligeholdelse m.m. Yderligere 
tekst KORREKTE AKT 1_AMA_75_3
24. 15.03.2013-1004355607 § 1.
1.1 Vi har i fællesskab erhvervet ejendommen matr. nr. 75 Amagerbros Kvarter, København 
– beliggende Islands Brygge 9, 3. th, 2300 Kø-benhavn S. Ejerlejligheden ejes med 50% til hver.
1.2 Ved købet af ejerlejligheden har BVA forlods indskudt kr. 3.
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


