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Beskrivelse:

HERSKABELIG MEZZANIN-LEJLIGHED MED UDSIGT OVER SLOTSHOLMEN & 
KANALEN
Perfekt istandsat fem-værelses hjem i fredet ejendom med 1700-tals charme
Langs med Slotsholmskanalen, bag en af Nybrogades karakteristiske facader, 
finder du denne unikke perle af en lejlighed. Så snart du kommer ind gennem 
ejendommens smukke port, rammes du af ægte Københavnsk historie. 
Ejendommen som er opført i 1730, er fredet, og emmer af historisk atmosfære og 
sjælfuldhed.
   Lejlighedens 191 kvm er blevet smagfuldt renoveret med en kærlig hånd og med 
respekt for den originale stil. Her møder speciallavede snedkerier og moderne 
detaljer, en charmerende skævhed, som du bare finder i en tidstypisk 
Københavner-lejlighed som denne. Boligen inspirerer til hurtig indflytning med sine 
nymalede vægge, flotte egegulve, radiator-skjulere og originale detaljer, som stuk 
og høje paneler.
   Fra den smukke og herskabelige opgang, træder du ind i en fordelingsentre. 
Herfra går du videre ind til en voluminøs spisetue, tre stuer en-suite, der har hele 
seks vinduespartier mod kanalen, samt et stilfuldt badeværelse med bruseniche. 
Boligen ligger højt hævet over gadeniveau, så her nyder du den fantastiske udsigt 
over kanalen, men slipper samtidigt for generende indkig.
   Hjemmet byder også på et hyggeligt og unikt soveværelse med udsigt til 
Thorvaldsens Museum, og med direkte indgang til et dejligt påklædningsværelse. 
Sidst men ikke mindst, har lejligheden et anretter-rum med plads til et mindre 
spisebord, et fint køkken, der vender ind til baggården, samt et viktualierum, med 
kombineret vaske-tørretumbler. I anretter-rummet og køkkenet, kan du nyde et 
snedkerkøkken og vitrineskab der er specialdesignet i smuk amerikansk valnød. I 
ejendommen findes der en hyggelig brostensbelagt gård, med udgang til både 
Nybrogade og Magstræde.
   Her får du den sjældne mulighed for at bo i hjertet af det gamle København, i 
samme kvarter som de idylliske gader, Knabrostræde og Læderstræde. Du har 
desuden den Indre Bys kulturliv, restauranter og butikker, lige rundt om hjørnet. Vil 
du tage metroen rundt om i byen eller til lufthavnen, åbner snart Metrostationen 
Gammel Strand.
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. 03.04.1984-12162-01 Dok om bygningsfredning mv AKT 1_D-I_135
2. 29.07.1991-48368-01 Dok om bevaringspligt mv AKT 1_D-I_135 - 
løbenr. 53400
3. 04.10.1991-914669-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
4. 23.01.1995-914670-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv
5. 24.02.2005-33364-01 Dok om grundfond mv
6. 25.07.2005-121565-01 Dok om at beboelseslejligheden skal anvendes 
til helårsbeboelse og ikke til feriebolig hederne til ferieboliger. Påtaleret: 
Bygge- og Teknikforvaltningen
7. 06.11.2007-151330-01 Vedtægter for Ejerforeningen Nybrogade 24 og 
Magstræde 11 Tillige lyst pantstiftende se tillige tillæg og påtaleberettiget
9. 21.11.2013-1004980471 Tillæg til Vedtægter lyst 06.11.2007-151330-
01  T I L L Æ G
11. 28.08.2017-1008980279 tillæg til 06.11.2007 -151330-01  Tillæg til 
vedtægter for Ejerforeningen Nybrogade 24/Magstræde 11
12. 13.10.2018-1010188655 Salgs- og Pantsætningsforbud

Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: Kommuneplan 2015.

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.: 20 Snarens Kvarter, København
BFE-nr. 122753
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1730 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 5.050.000
Heraf grundværdi: 552.900
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.940.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
HFI/HPFI: ja, Antenne: Kabeltv, Køleskab: Siemens, Komfur: Siemens, Køle-/fryseskab: Siemens, Emhætte: 
Thermex, Opvaskemaskine: Bosch, Vaske-/tørre maskine: AEG

,

Abonnementer:

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 166 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 191 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 166/1.508
Tinglyst fordelingstal: 166/1.508
Adm. fordelingstal: 166/1.508
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende.
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse.

Brugsret og fællesfaciliteter

Cykelparkering i gård og vognport.

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 Alm. Brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Jfr. forsikringspolicen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 6.664 Forbrug: 0
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: 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.

Udlejning: Ja, jfr. vedtægternes § 26.
Husdyr: Ja, jfr. vedtægternes § 25.2.

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.

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: 
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 29.400,00
Ejendomsskat 0,00
Fællesudgifter 45.540,00
Grundfond 22.428,00

Ejerudgift i alt 1. år: 97.368,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.000.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 43.660
Notering af ejerskifte, ejerforeningen 1.440

I alt kr. 7.045.100

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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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

Jyske Bank Prioritetslån 4.640.000 4.640.000


