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Beskrivelse:

LIEBHAVERLEJLIGHED PÅ LANGELINIE MED KONTINENTAL FLAIR

Enestående lejlighed i maritime omgivelser

Beliggende på en af Københavns mest eksklusive adresser, finder man denne 
topmoderne og lyse hjørnelejlighed. Med en placering midt på Langelinie, med 
vand på begge sider, og med gåafstand til Østerbro, er atmosfæren en symbiose af 
både kosmopolitisk storby og maritim elegance.

Samme stemning følger med ind i lejligheden, hvor man mødes af flotte 
skibsplanker og store vinduer fra gulv til loft med speciallavede træpersienner. Når 
man åbner skydedørene op ud til den store terrasse der omringer lejligheden, pibler 
det ind med dejlig havluft.

De 117 kvm er optimalt udnyttet, med fine franske døre som leder ind til den store 
spiseplads og skønne stue, som ligger i direkte forbindelse med det moderne og 
funktionelle køkken.

Det dejlige store soveværelse har egen udgang til terrassen, hvorfra man kan nyde 
udsigten over den åbne plads skabt af Bjørn Nørgaard ?Den Genmodificerede 
Havfrue?. Hjemmet har også et stort og komfortabelt flisebadeværelse, et stort 
kammer indrettet til gæsteværelse og en rummelig fordelingsentré.

Her bor man centralt og samtidigt uforstyrret i en ejendom fra 2001, præget af 
kvalitet, rene linjer og flotte materialer. Det bliver ikke meget bedre.

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. 03.03.1997-29020-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
2. 08.12.1997-174659-01 Fredningsbeslutning Lyst på 931 Østervold og 
Umatr. Østervold SE AKT 1_G-IV_623
3. 04.01.2000-884-01 Dok om skibsanløb mv lyst endeligt den 24/2-
2000 (23877)
4. 07.01.2000-2449-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Grundejerforeningsdekl. indh. bestemmelser om bebyggelse, benyttelse, 
færdsel, parke- ring mv.
5. 06.09.2000-90351-01 Dok om afløbs- og vandledninger, vej og 
pladsdannelse m.v. Vedr matr nr 956 og 957
6. 29.08.2001-106772-01 Dok. om vejudlæg eller forpligtelse hertil
7. 11.06.2002-78096-01 Dok om bolværk mv
8. 03.07.2002-90207-01 Dok om afledning af overfladevand mv
9. 03.07.2002-90209-01 Dok om afledning af vand fra parkerings- 
kælder mv Yderligere tekst Genpart findes i akt 1_M_IV_358
10. 12.08.2002-109361-01 Vedtægter for ejerforening Tillige lyst 
pantstiftende
11. 10.04.2003-55901-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
12. 13.04.2005-58798-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Vedtægter for ejerforening, tillæg
13. 16.11.2005-197636-01-S0001 Anmærkning anm hæftelser 
Tillægstekst Grundejerforeningsdeklaration, tillæg (til dagbnr 2449 lyst 
07.01.2000)
14. 15.01.2009-3894-01 Dok om kommunevej mv

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Alle matrikelnumre
957a Østervold Kvarter, København
957b Østervold Kvarter, København

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.: 957a Østervold Kvarter, København m.fl.
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig vej
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2001 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.800.000
Heraf grundværdi: 355.600
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.205.000
Grundskatteloftsværdi: 443.900

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Keramisk kogeplade: Bosch, Køle-/fryseskab: Siemens, Vaskemaskine: Electrolux, Ovn: Blomberg, Emhætte: 
Andet mærke, Opvaskemaskine: Bosch, HPFI/HFI anlæg: HPFI

,

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 3324 m2

Heraf boligareal: 111 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 117 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Adm. Fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 103/5661
Adm. fordelingstal: 103/5661
Sikkerhed til ejerforening: 34.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Til lejligheder hører en pulterkammer i kælderen. 
Cykelparkering findes udenfor og i parkeringskælder. 
I ejerforeningen findes en gæstelejlighed ejer kan leje efter aftale.

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 
Gensidige. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: For eventuelle forbehold henvises til forsikringspolicen, vedhæftet i sagens dokumenter.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.150 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: aconto Sælgers faktiske forbrug for 2017 var 7.593,39 kr for varme og 2.203 kr for vand.

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.

EF: Der er fastlagt plan for vedligehold af ejendom de næste 10 år og 
fællesudgifter er derfor øget for at dække kommende udgifter.

Udlejning: Tilladt

Husdyr: Ikke tilladt

Forbrug: Forbrug opkræves aconto per måned sammen med fællesudgifterne 
med 845,83 kr for varme og 315,00 kr for vand. 
Sælgers faktiske forbrug for 2017 var 7.593,39 kr for varme og 2.203 kr for vand. 

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.

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 22.050,00
Ejendomsskat 15.092,00
Fællesudgifter ejerforening 28.325,04

Ejerudgift i alt 1. år: 65.467,04

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.250.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 33.160
Notering af ejerskifte, anslået 2.500

I alt kr. 5.285.660

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 mv.
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Øvrige servitutter:

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Søndre Frihavn tillæg 1

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


