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Beskrivelse:

PENTHOUSE LEJLIGHED MED ALTAN MIDT I CITY
To-etagers drømmelejlighed uden bopælspligt og med brugsret til parkering

På Hauser Plads, midt imellem Kongens Have og Kultorvet, i et gulkalket hus fra 
1832, finder man denne flotte penthouselejlighed uden bopælspligt. Lejligheden 
ligger fredfyldt tilbagetrukket fra storbyens leben i en hyggelig baggård.

De 169 kvm er elegant fordelt på to etager. Når man træder indenfor imponeres 
man øjeblikkeligt af den åbne planløsning, der hører en ægte penthouse lejlighed 
til. Her mødes man af en lys stue med en hyggelig altan, som naturligt hænger 
sammen med en spisestue med fransk altan og et åbent moderne køkken.

Rummets brede lyse plankegulv, som løber igennem hele boligen, giver lige den 
ekstra følelse af kvalitet og stil. Fra de smukke sprossevinduer kommer der et 
skønt lysindfald fra begge sider. På denne etage finder man desuden hjemmets 
ene soveværelse, også med fransk altan, et fint kontor, samt et dejligt stort 
badeværelse med bruseniche og vaskesøjle. 

Via lejlighedens grafiske trappe, kommer man op til den øverste etage. Her venter 
et stort soveværelse med tilhørende hyggestue med pejs, samt en skøn walk-in 
closet. Her charmeres man af hyggelige skråvægge med store vinduer og fritlagte 
hvidmalede bjælker.

Hauser Plads er en fredelig og central oase midt i København City med hyggelige 
caféer og restauranter. Herfra er der gåafstand til weekend picnic i Kongens Have 
og shopping på Pilestræde og Købmagergade. Ved Nørreport kan man lave sine 
indkøb i de hyggelige Torvehaller, og her finder man også de bedste 
transportmuligheder med Tog, S-tog og Metro som kan føre en rundt i byen eller 
måske resten af landet.

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. 29.04.1918-930283-01 Dok om skure mv, (89/54)
2. 07.07.1961-2378-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
3. 30.09.1968-5258-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
4. 31.05.1976-10946-01-S0001 Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst 
pantstiftende. SE AKT 1_P-I_629
5. 24.02.1987-3201-01 Dok om bevaringspligt mv SE AKT 1_P-I_629
6. 18.08.1988-11228-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_P-I_629
7. 13.08.1990-9081-01 Lejeftale hvorefter ejeren af ejerl nr 1 har lejeret 
tillagerrum på 6m2, uops fra ejerne SE AKT 1_P-I_629
8. 04.10.1991-930284-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
9. 23.01.1995-930285-01 Dok om fjernvarme mv
10. 26.02.2007-28198-01 Dok om beskyttelse af Metroen mv.
15. 14.12.2016-1007891526 Deklaration om tilbagebetaling af støtte

Kommuneplaner, offentlige planer m.v. se sidste side:

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.: 221d Rosenborg Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1832 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 4.200.000
Heraf grundværdi: 477.700
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.782.500
Grundskatteloftsværdi: 380.900

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Ovn, Køle-/Fryseskab, Vaskemaskine, Tørretumbler, HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Emhætte, 
opvaskemaskine, Komfur

,

Abonnementer:
YouSee. Sælger opstiger sine abonnement, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 148 m2

Heraf boligareal: 148 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 169 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 89/1.000
Adm. fordelingstal: 89/1.000
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Byrde lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen

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:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Alm. Brand. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Forsikringen på ejendommen er tegnet via ejerforeningen og betales via fællesudgifterne. For mere information 
henvises til police vedhæftet sagens dokumenter.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 26.838 Forbrug: 01.05.2016-30.04.2017
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 seneste årsforbrug

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.

Udlejning: Ja med bestyrelsens godkendelse. Airbnb: Ja.

Parkeringsplads: Til lejligheden hører en parkeringsplads i gården jf. Husorden 
og Vedtægterne p. 20. 

Bopælspligt: Lejligheden har ikke bopælspligt. 

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 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 klasse 4: Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er 
registreret som bevaringsværdig. Ejendommen er registreret som bevaringsværdig 
i kategori 4 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.

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 foreligger byggeteknisk rapport vedrørende ejendommen fra 
2012.

Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationsrapport

Energimærkning: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: D.



Version 2.4   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

Adresse: Hauser Plads 16C, 2., 1127 København K Sagsnr.: 60AR-000140 Dato: 11.04.2019
Kontantpris: 7.000.000 Ejerudgift/md.: 5.658,00

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ja, jfr. ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 27.825,00
Ejendomsskat 12.950,00
Rottebekæmpelse 100,67
Fællesudgifter til ejerforening 24.924,00
Renovation/vicevært 2.088,00

Ejerudgift i alt 1. år: 67.887,67

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.000.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 43.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 7.045.160

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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Kommuneplan: 2015 og 2018.

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

4.567.657 4.428.169 4.600.868 DKK -0.0484 48.655 84,00 0.2359 0.00 0.00

Realkredit 
Danmark/Obl
igationslån

Obligationsl
ån

543.000 543.000 542.999 DKK 3.5000 23.245 23,50 5.5079 0.00 0.00


