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Beskrivelse:

I første række på Langelinie finder man denne moderne lejlighed.

Midt på Langelinie Allé ligger denne stilrene lejlighed i en imponerende ejendom fra 
2001, hvor der ikke er sparet på noget. Den store moderne lejlighed har en vibe af 
kosmopolitisk storby, ikke mindst på grund af beliggenheden på den berømte 
Langelinie med udsigt over Øresund og med gåafstand til Østerbro og City. Det 
bliver ikke meget bedre. 

Hvis man vil bo centralt og samtidigt uforstyrret, så er her chancen på en af 
Københavns mest eksklusive adresser. Her får man en stor overdækket terrasse 
med udsigt over Øresund, Trekoner Fortet og Refshaleøen.

De 144 kvm er godt fordelt på en rummelig entré, et stort soveværelse med en-
suite badeværelse, et kvalitetskøkken fra Multiform som hænger sammen med en 
stor L-formet spisestue og stue med direkte udgang til en stor østvendt altan. Fra 
entréen er der også adgang til et ekstra badeværelse og et disponibelt rum som 
kan anvendes til walk-in closet eller børneværelse. Der er desuden elevator i 
ejendommen og gratis parkering lige udenfor døren.

Her er tale om et kvalitetsbyggeri præget af rene linjer og flotte materialer. 
Ejendommen er omgivet af vand på begge sider og når man går ned ad 
Langeliniekajen med Øresund på den ene side og de flotte bygninger omgivet af 
skulpturer på den anden, for man en international følelse også selvom man med et 
kig til højre kan få øje på danske ikoner som den lille havfrue og Operahuset.

Velkommen indenfor!

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
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
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

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
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2001 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.700.000
Heraf grundværdi: 445.300
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 0
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
De i lejligheden værende hårde hvidevarer medfølger handelen., HFI/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: 130 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 144 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:Regnskabsmæssigt 
fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 129/5661
Adm. fordelingstal: 129/5661
Sikkerhed til ejerforening: 34.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Gæstelejlighed: I ejendommen findes en gæstelejlighed som kan lejes. 
Se videre i dokumenterne her for. 

Cykelparkering

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 Gjensidige 
Forsikring erhverv 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 1.252 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: administrator Varme betales acconto over 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.

Husdyr: Ikke tilladt

Udlejning: Tilladt. Administrator skal underrettes 

Kabel-TV: Fra YouSee, udgiften betales direkte til leverandør. 

Forbrug af vand og varme: Individuelle vand- og varmemåler. Afregnes over 
fællesudgifterne. Udgiften er anslået udfra acontoudgifter oplyst af administrator.
Udgift til varme opkræves aconto med kr. 1.251,67 mdl / kr. 15.020,04 årligt. Udgift 
til vand opkræves aconto med kr. 620,83 mdl / kr. 7.449,96 årligt

Der henvises til referat af GF 28.06.2017. 

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. 

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 0,00
Ejendomsskat 17.642,00
Fællesudgifter ejerforening 31.992,00
Rottebekæmpelse 98,00

Ejerudgift i alt 1. år: 49.732,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 46.660
Ejerskifte og flyttegebyr, anslået 2.500
Navneskilt og dørskilt, jg. 
administratorskema, anslået

1.300

I alt kr. 7.545.460

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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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Kommuneplan: Nr. 810 kommuneplan 2015, Den sammenhængende by, Grøn vækst og livskvalitet, 
Lokalplan: Nr. 197 Søndre Frihavn

Varmeplan: Varmeplan 1984 - Tilslutningspligt fjernvarme

Elvarmeforbud 1994

Spildevandsplan: Nr. 229 - Seperatkloakeret

Zonestatus: Matr. nr. 957a 99 % byzone + 1 % Landzone / Matr. nr. 957 b 100 % Byzone

Øvrige servitutter:

Offentlige planer m.v.:

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


