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Beskrivelse:

UDSØGT HERSKABSLEJLIGHED I HJERTET AF INDRE BY
Nyrenoveret fem-værelses lejlighed med Vor Frue Kirke som nabo

På hjørnet Fiolstræde og Skindergade, i kernen af den Indre By, står en flot og 
fredet ejendom fra 1838. Indenfor porten venter en verden af ægte Københavnsk 
charme, der emmer af klassisk elegance og stil.

Stilen forstætter inde i lejligheden, hvor den løftes til et endnu højere niveau. Her 
venter et eksklusivt hjem på 210 kvm, som er renoveret til perfektion, men med 
sans for de herskabelige detaljer. Hjemmets udsøgte materialer, som det smukke 
sildebensparket i eg, og de velvalgte farver og tapeter fra Tapet Café, får 
lejligheden til at fremstå som et unikt og personligt hjem.

Hvert af de fem værelser udstråler kvalitet og charme. Entréens fordelingsgang 
byder på skjult garderoberum og adgang til to højloftede stuer en-suite. Hjemmets 
store køkken/alrum charmerer med sin hjørneplacering og velafstemte 
snedkerkøkken.

Fra køkkenet kommer du ind til et drømmesoveværelse med et tilhørende 
luksuriøst badeværelse. Herfra kan du nyde udsigten over Vor Frue Kirke fra det 
fritstående badekar. I soveværelset er der desuden direkte adgang til en walk-in 
closet med vaskemaskine. I lejligheden findes også et smukt gæstesoveværelse 
med et privat en-suite badeværelse.

Det her er et hjem hvor du kan opleve det bedste af København fra første parket, 
og hvor du har det hyggelige summende byliv lige udenfor døren.

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. 11.11.1111-925056-01 Årlig jordskyld til Universitetet, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, se akt
2. 04.01.1836-925057-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
3. 17.11.1943-5067-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
4. 31.05.1944-1345-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
5. 14.08.1962-3378-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
6. 25.06.1970-6512-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 15/9 
1988: lyst påtegning
7. 31.07.1975-11391-01 Vedtægter for ejerforening, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, se akt
8. 03.04.1984-12205-01 Dok om bygningsfredning mv
9. 14.10.1986-20291-01 Dok om bevaringspligt mv
10. 26.10.1990-62244-01 Lokalplan nr. 163 24/8 2000: Lyst påtegning
11. 04.10.1991-925058-01 Dok om fundering og grundvandssænkning 
mv
12. 10.03.1992-18482-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
13. 23.01.1995-925059-01 Dok om fjernvarme mv
14. 24.08.2000-84613-01 Lokalplan nr. 315

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: Københavns Kommune
Matr.nr.: 10 Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 116734
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1838 / 1970
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 7.250.000
Heraf grundværdi: 554.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 5.362.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
TDC koax-kabel, HPFI/HFI anlæg forefindes, Smeg komfur, Smeg køle/fryseskab, Trepol emhætte, Smeg 
opvaskemaskine, Hoover vaskemaskine, Witt induktions kogeplader

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 384 m2

Heraf boligareal: 191 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 210 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 11,43/100
Tinglyst fordelingstal: 2/18
Adm. fordelingstal: 11,43/100
Sikkerhed til ejerforening: 0
I form af: Intet tinglyst
Forhøjelse af sikkerhed: 37.000
I form af: Ejerpantebrev

Brugsret og fællesfaciliteter

Loftsrum. Loftsrum.

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 Codan. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.260 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Seneste årsopgørelse 

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: Nej

Udlejning: Ja, skal godkendes af ejerforeningen, jfr vedtægternes punkt 4.

Ejerlejligheder: Lejligheden består af 2 ejerlejligheder, nr. 14 og nr. 15.  
Grundlaget for ejendomsværdiskat for ejerlejlighed nr. 14 er anslået til kr. 
3.000.000, idet lejligheden p.t. er registreret som erhverv, men er godkendt og 
færdigmeldt som bolig.

Fredet ejendom: Ejendommen er fredet. Dette bevirker blandt andet, at der ikke 
betales ejendomsskat, samt at der er restriktioner på, hvad der må ændres på 
ejendommen. Der henvises til folder fra Kulturstyrelsen, "Når bygningen er fredet".

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.

Uoverensstemmelser BBR: Der gøres opmærksom på, at der er 
uoverensstemmelser mellem BBR–ejermeddelelsen og de faktiske forhold på 
ejendommen, idet der står 4 værelser på BBR men i lejligheden forefindes der 5 
værelser.  

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: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype, idet ejendommen er fredet.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 23.625,00
Ejendomsskat 0,00
Fællesudgifter 61.265,00
Fællesantenne 636,00

Ejerudgift i alt 1. år: 85.526,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 11.000.000
Tinglysningsafgift af skøde 67.660
Notering af ejerskifte 1.875

I alt kr. 11.069.535

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:

Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Lille Kannikestræde

Lokalplan: Fiolstræde
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

Totalkredit/O
bligationslån

Obligationsl
ån

1.489.000 1.489.000 1.488.999 DKK 3.5000 65.266 24,00 4.1518 0.00 0.00

Totalkredit/O
bligationslån

Obligationsl
ån

211.776 211.776 211.775 DKK 2.0000 61.015 4,00 2.4624 0.00 0.00

Totalkredit/V
ariabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

665.814 665.814 667.079 DKK -0.2648 15.629 26,00 0.3258 0.00 0.00

Nykredit/Ren
tetilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

1.000.000 988.758 1.001.908 DKK -0.1355 8.145 88,00 0.1024 0.00 0.00


