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Beskrivelse:

CHARMERENDE LEJLIGHED MED ALTAN MIDT PÅ FREDERIKSBERG
Fire-værelses lejlighed et stenkast fra Frederiksberg Allé

Hvis drømmen er at bo midt i den idylliske og unikke stemning på Frederiksberg, så 
er du kommet til den rette adresse. På den rolige sidevej Kochsvej mellem 
Frederiksberg Allé og Vesterbrogade ligger et sjælfuldt hjem, der opfylder alle 
ønsker til en klassisk Frederiksberg lejlighed.

Det er svært at undgå at blive både nysgerrig og charmeret, når du træder ind i 
denne smukke murstens ejendom fra 1898. Bag den karakteristiske facade venter 
dig et hjem på 101 kvm. klar til at flytte ind i.

Fra entréen og fordelingsgangen når du alle lejlighedens rum. Her kan du glæde 
dig over to flotte stuer en-suite med klassiske smukke detaljer som franske 
dobbeltdøre og stuk, samt udgang til en skøn vestvendt altan med unik udsigt over 
Frederiksbergs tage. I denne fine lejlighed findes også et meget stilfuldt 
badeværelse med bruseniche, et behageligt soveværelse, der vender ind til 
gården, samt et hyggeligt køkken med spiseplads ved vinduet. Her findes desuden 
et værelse, der egner sig perfekt til et dejlig walk-in garderobe. 

Hjemmet gennemsyres af både hygge og herskabelighed med højt til loftet, smukke 
plankegulve, dybe vindueskarme med skabe, samt smukke fyldningsdøre. 

Den misundelsesværdige beliggenhed midt på Frederiksberg indbyder til 
søndagsbrunch på Frederiksberg Allé, shopping på Gammel Kongevej eller 
løbeture i Frederiksberg Have. Du kan desuden cykle hjem på bare fem minutter 
efter en tur i byen eller fra koncerten på Vega. I 2019 åbner metrostationen 
?Frederiksberg Allé? ved Platanvej nogle få skridt fra lejligheden.

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:

1: 25.07.1855 Dok om hegn, hegnsmur mv, (2N 187-521)
2: 08.09.1858 Dok om hegn, hegnsmur mv, vej mv, (2Q88-685)
3: 08.09.1858 Dok om vej mv, (2Q 89-686)
4: 31.08.1859 Dok om vej mv, (2Q 702-1129)
5: 31.08.1883 Dok om indskr iht benyttelse (4I 386-280)
6: 15.10.1886 Dok om bebyggelsesindskr (4Y 102-1776)
7: 08.07.1887 Dok om hegn, hegnsmur mv, benyttelsesindskr (4X 928-
1324)
8: 01.06.1888 Dok om gangsti mv, kloak (4Ø 461-946)
9: 17.04.1896 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (5Q
10: 04.03.1898 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (5U614-482)
11: 04.03.1898 Dok om fælles brandmur/gavl mv, (5T 783-483)
12: 20.02.1914 Dok om WC i gården mv, (7C 327-500)
13: 28.04.1916 Dok om skure mv, (7E 851-920)
14: 24.11.1931 Dok om køkken og spisestue mv, Se akt
15: 01.11.1947 Dok om luftfartshindringer mv SE OGSÅ 
AKT:2_FRB_GR_A1

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.: 62u Frederiksberg
BFE-nr. 193689
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1898 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 2.500.000
Heraf grundværdi: 290.800
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.627.500
Grundskatteloftsværdi: 235.600

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfur mrk: Gorenje, Køle/fryseskab: Liebherr, Emhætte mrk: Blomberg, Opvaskemaskine: Bosch, 
Vaskemaskine: Samsung, HFI/HPFI

,

Abonnementer:
Hybridnet.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 90 m2

Heraf boligareal: 90 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 101 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 90/887
Tinglyst fordelingstal: 90/887
Adm. fordelingstal: 90/887
Sikkerhed til ejerforening: 30.000
I form af: Skadesløsbrev
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af:Ingen forhøjelse, jfr. 
administratorbesvarelse.

Brugsret og fællesfaciliteter

Loftrum nr. 2. Cykelkælder. Tørrerum.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:via ejerforeningen hos If 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 8.550 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: 
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: Ja, dog med bestyrelsens godkendelse og vilkår jfr. husorden og 
vedtægternes § 9 stk. 2.
Udlejning: Ja, dog med bestyrelsens tilladelse og med vilkår jfr. vedtægternes § 9 
stk. 3.
Arbejdsdage: Ja. Deltagelse er frivillig.
Forhøjelse fællesudgifter: Nej

Bevaringsværdig
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er registreret som bevaringsværdig. 
Ejendommen er registreret som bevaringsværdig i kategori 3 ud fra en værdiskala 
fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste og 9 den laveste. Bevaringsværdien er en 
sammenfattende vurdering af bygningen, hvor den arkitektoniske og 
kulturhistoriske værdi indgår. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i 
kommuneplanen som bevaringsværdig. For nærmere information henviser vi til 
www.kulturarv.dk/information-om- bygningsbevaring. Køber opfordres til at søge 
egen rådgivning om konsekvenserne af, at bygningen er bevaringsværdig.

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: D.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Afgiftspantebrev stort kr. 837.000.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 16.275,00
Ejendomsskat 5.831,00
Fællesudgifter 17.280,00
Grundfond 3.240,00
Rottebekæmpelse 55,50

Ejerudgift i alt 1. år: 42.681,50

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.400.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 40.060
Debitorskifte, ejerpantebrev til 
ejerforeningen, tinglysningsafgift 
(ekspeditionsgebyr til advokat ikke 
medregnet)

1.660

I alt kr. 6.441.720

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:

16: 15.09.1955 Dok om tank til oliefyringsanlæg
17: 05.03.1982 Dok om saneringsplan mv
18: 14.11.1983 Dok om benytt af gårdarealer mv, Se akt
19: 23.08.1984 Dok om huslejekontrol
20: 22.06.1987 Dok om saneringsplan mv, tabserstatning, Se akt, Vedr ejl 1,3,4,6

21: 02.04.1996 Tillæg til vedtægter lyst den 20/12-1968
22: 09.12.1999 Lokalplan nr. 105
23: 02.08.2000 Vedtægter for E/F
Planer: 
Lokalplan 105. Kommuneplan 2017 og 2016.

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

Realkredit 
Danmark/Var
iabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

300.000 300.000 301.860 DKK 0.1400 2.070 25,50 0.2861 0.00 0.00

Realkredit 
Danmark/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

206.000 201.334 209.347 DKK 0.2224 1.591 112,00 0.3744 0.00 0.00


