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Beskrivelse:

PENTHOUSE LEJLIGHED MED UNIK TAGTERRASSE PÅ FREDERIKSBERG
Fire-værelses drømmelejlighed med enestående kig til Søerne

Midt i en perfekt trekant hvor Frederiksberg C, møder både København K og 
Vesterbro, ligger Norsvej 1. Ejendommen, Hassinghus, er et pragteksempel på 
historie kombineret med moderne arkitektur. Denne klassiske palæejendom fra 
1922, blev i 2015 smagfuldt renoveret til en ejendom med eksklusive lejligheder.

Når elevatoren standser på 4. sal, venter en 124 kvm penthouse lejlighed klar til at 
blive udforsket. Hjemmet imponerer straks med en stor og lys stue med åben 
forbindelse til et køkken i tidsløs design. Fra de charmerende franske altaner kan 
du nyde den unikke udsigt over Søerne og byens tage.

I stuen fører den skulpturelle trappe op til lejlighedens private og kæmpestore 
tagterrasse. Vel oppe, tager den mageløse 180 graders udsigt over København 
næsten pusten fra dig. Nede i lejligheden ligger også tre fine værelser med skråtag, 
der kan indrettes efter behov, samt et rummeligt badeværelse med både 
vaskesøjle og flot bruseniche. Der er desuden købsret til en garage i gården.

Her har du muligheden for at bo på toppen af Frederiksberg i et arkitektonisk og 
inspirerende hjem. Kvarteret oser af Parisisk charme og byder på urbane 
restauranter, hyggelige butikker, og lange gåture rundt Søerne.

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. 21.08.1872-933261-02 Dok om sporveje (3F 256-958) (3F 263-991) 
(3O 54-647)
2. 18.11.1874-933262-02 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, skel 
(3L 164-1536)
3. 16.05.1877-933263-02 Dok om ramper (3T 874-658) (3H 416-1415)
4. 02.07.1879-933264-02 byggeindskrækninger (3V 770-674)
5. 05.11.1920-933266-02 Dok om forpligtigelse til tilbage rykning af en 
bygning (7T 194-3223) (7Q 3566), Om resp se akt
6. 05.11.1920-933267-02 Dok om skure mv, Se akt, (7T 404-3222) (7T 
579-4532)
7. 01.04.1932-1-02 Lejekontrakt med Max Fuss, Ikke til hinder for 
prioritering
8. 15.10.1934-2239-02 Ekspropriationsfortegnelse, Dok om vej mv, Se 
akt AKT 2_FRB_FL20
9. 24.04.1945-252-02 Dok om skure mv, Se akt
10. 01.11.1947-2277-02 Dok om luftfartshindringer mv SE OGSÅ AKT: 
2_FRB_GR_A1
11. 24.07.1953-2180-02 Dok om fjernelse af radiatorer mv, Se akt
12. 10.05.1961-1504-02 Dok om benyttelse af loftsrum, Se akt
13. 26.06.1962-2091-02 Dok om benyttelse af kælder mv, Se akt
14. 23.06.1969-2736-02 Lejekontrakt med Revisorfa W Kjærulff, Ikke til 
hinder for prioritering

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.: 20ge Frederiksberg
BFE-nr. 181257
Zonestatus: Byzone
Vand: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1922 / 2017
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 3.650.000
Heraf grundværdi: 332.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.890.000
Grundskatteloftsværdi: 378.600

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HPFI/HFI: Ja, Siemens køleskab, Siemens komfur, Siemens køle-/fryseskab, Siemens opvaskemaskine, 
Siemens vaskemaskine, Siemens tørretumbler

,

Abonnementer:

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 107 m2

Heraf andre arealer: 7 m2

BBR-boligareal: 124 m2

Øvrige arealer: 7 m2. trappehus

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 111/4.292
Tinglyst fordelingstal: 111/4.295
Adm. fordelingstal: 111/4.292
Sikkerhed til ejerforening: 43.000
I form af: pantstiftende vedtægt
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Nej, jfjr. administratorbesvarelse.

Brugsret og fællesfaciliteter

Depotrum i kælder. Cykelkælder.

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: Norsvej 1, 4. th., 1916 Frederiksberg C Sagsnr.: 60AR-000207 Dato: 12.06.2019
Kontantpris: 9.650.000 Ejerudgift/md.: 4.422,00

                              

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:konkret tilbud hos 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.000 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: A conto opkrævning Yderligere opkræves kr. 434 pr. måned til a conto betaling for vand.
Det oplyste forbrug er a conto opkrævningen, idet sælgers seneste årsopgørelse ikke foreligger.

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: Ja, det er tilladt at holde husdyr (hund/kat) på ejendommen efter tilladelse 
fra bestyrelsen/administrator og i øvrigt i overensstemmelse med ejerforeningens 
vedtægters bestemmelser om husdyrhold (§ 23. 2.) Hunde skal holdes i snor på 
fællesarealerne, og efterladenskaber skal straks fjernes.
Udlejning: Ja, jfr. vedtægternes § 22 samt husorden.
Korttids udlejning: Ja, dog jfr. husorden.
Arbejdsdage: Nej
Parkeringsplads: Ja

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: C.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 18.900,00
Ejendomsskat 8.221,00
Fællesudgifter 25.860,00
Rottebekæmpelse 81,03

Ejerudgift i alt 1. år: 53.062,03

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 9.650.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 59.560
Notering af ejerskifte 950
Reparationsgebyr, jfr. vedtægternes § 17, 
stk. 5

1.000

I alt kr. 9.711.510

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. 10.07.1973-6071-02 Dok om betingelser om døres ændring for byggetilladelse til opførelse af 
transformerbygning, Se akt
16. 18.12.1978-22777-02 Dok om fjernvarme mv, Se akt
17. 18.03.1986-6963-02 Lokalplan nr. 13
18. 09.02.1993-1936-02 tillæg til lokalplan 13
19. 19.06.2017-1008752263 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HASSING HUS

21. 26.06.2017-1008786614 Servitut om parkering
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Lokalplan 13 - Et område afgrænset af Vodroffsvej, Danasvej og kommunegrænsen langs 
Svineryggen
Kommuneplan 2017: Søfronten midt

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

Jyske 
kredit/Renteti
lpasningslån

Rentetilpas
ningslån

15.044.387 14.960.15
6

15.042.437 DKK -0.1276 90.217 114,00 0.0224 0.00 0.00


