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Beskrivelse:

Midt i den attraktive Porcelænshave, på hjørnet af Smallegade, finder man nummer 
2A i det historisk og toprenoverede, Porcelænshuset fra 1861. Porcelænshaven er 
blandt Frederiksbergs mest eksklusive og centrale adresser hvor Royal 
Copenhagens historie er evigt nærværende og hvor man blot bor et stenkast fra 
Frederiksberg Have.

Den moderne indgang byder velkommen med det karakteristiske musselmalede 
mønster på døren. Elevatoren fører op til 5 etage hvor denne topmoderne 
penthouse lejlighed på 133 kvm venter. Den store entré med sine brede 
egeplankegulve, leder ind til det imponerende køkken / alrum med altan. Her får 
man en autentisk industriel følelse med højt til loftet, synlige loftbjælker og stolper 
som giver et ekstra New-Yorker look. Fra altanen kan man se over Frederiksbergs 
tage helt ned til rådhuset.

På femte etage er der desuden et skønt soveværelse, ligeledes med udgang til 
altan, og et moderne badeværelse med vaskesøjle. Fra entréen tager man trappen 
op til en dejlig lys hems med plads til soveværelse og lounge. Rummet føles luftigt 
og harmonisk med hyggelige skråvinduer der sikrer lys hele dagen.

I 2005 blev ejendommen omdannet til ejerboliger fra tidligere at have fungeret som 
drejestue for Den Kongelige Porcelænsfabrik. Man kan stadig mærke den unikke 
industrielle stil i både lejligheden og kvarteret. Her bor man tæt på Frederiksbergs 
bedste spots. 100 meter fra lejligheden åbnes den gamle havelåge til Frederiksberg 
Have og går man ned langs hyggelige Smallegade når man Gammel Kongevej, 
Falkoner Allé og Frederiksberg Centret. Derudover er der gåafstand til nærmeste 
metrostation på Fasanvej.

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:

Facaderenovering / ventilationsprojekt. Se dokumentation fra 
ejerforening og administrator. Delvis finansieret igennem fælleslån med 
mulighed for kontant indfrielse. 

Tinglyste servitutter:

1. 15.04.1998-10179-02 Dok vedr tilmeldelse til oliebranchens miljø 
pulje (OM). Påteleberettiget er OM. Efter år 2005 kan enhver ejer aflyse 
aftalen
2. 12.02.2004-4248-02 Anmærkning Akt A 26 Tillægstekst Lokalplan nr. 
130
3. 03.06.2005-172257-02 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Vedtægter for grundejerfor. porcelænshuset lyst på matr. 
26A,26DP,26EQ,26BÆ delnr. 15
4. 10.10.2005-34857-02 Aftale om leje af mobilsuganlæg, køberet m.m. 
Uopsigelig i 20 år. Lyst på delareal nr. 3,4,5,9,10,26 og 27 af 26 a vedr. 
resp. se akt
5. 03.11.2005-37927-02 Vedtægter for Ejerforeningen Porcelænshuset
6. 05.05.2006-12653-02 Tillæg 1B til vedtægterne for E/F
8. 15.01.2014-1005086168 Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen 
Porcelænshuset

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Den Kongelige Porcelænsfabrik
Kommuneplan: Porcelænshaven/Smallegade

Grundejerforening Porcelænshaven www.porcelænshaven.dk 

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.: 26ff Frederiksberg
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1861 / 2006
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.350.000
Heraf grundværdi: 652.800
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.890.000
Grundskatteloftsværdi: 511.900

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 

,

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 127 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 133 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 127/4127
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Brugsret til depotrum

Ejendomsret til altan

Husdyr tilladt jf. vedtægter

Udlejning tilladt jf. vedtægter

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 Alka 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: For videre information, se police nr. 1086388797. Vedhæftet i sagens bilag.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.960 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: administrator Forbrug opkræves aconto med 830 kr/mdr for varme og vand 530 kr/mdr. 
Individuelle måler.

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.

Ejendomsskat: 
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. 

Facaderenovering / ventilationsprojekt: 
Der gøres opmærksom på at der skal foretages en renovering af facade og 
ventilation. Se dokumentation fra ejerforening og administrator. Projektet er delvis 
finansieret igennem fælleslån med mulighed for kontant indfrielse. Aktuel oplysning 
er at 74.471 kr delgives denne lejlighed, giver en månatlig betaling om 1.318 kr per 
måned. Oplysningerne kan komme til at ændres. 

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 12.669,00
Rottebekæmpelse 74,37
Fællesudgift ejerforening 28.524,00

Ejerudgift i alt 1. år: 60.167,37

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 8.100.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 50.260
Notering af ejerskifte ejerforening, anslået 1.250

I alt kr. 8.151.510
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Ejerforeningens hjemmeside: http://www.porcelaenshaven.dk

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


