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Beskrivelse:

CHRISTIANSHAVNER-CHARME PÅ WILDERSGADE

Hyggelig fireværelses lejlighed med altan i hjertet af Christianshavn

Midt på idylliske Christianshavn, mellem Knippelsbro og Christianshavn Torv, finder 
man denne skønne fireværelses lejlighed i et fredet murstenshus fra 1858. Det 
imponerende førstehåndsindtryk af ægte Christianshavner-charme og historie 
fortsætter ind gennem den mørkegrønne port og op til hjemmets hyggelige 
værelser.

Her mødes man af et yndigt hjem på 109 kvm fyldt med karakter og autencitet. Fra 
entréen går man direkte ind til det moderne køkken, lejlighedens hjerte, som ligger 
mellem den fine spisestue og hyggelige dagligstue. Her har man også udgang til 
den sødeste altan med kig ud til den charmerende baggård.

Går man videre ind gennem stuen finder man et dejligt værelse der er perfekt som 
enten et ekstra soveværelse eller som kontor. Fra spisestuen når man det rolige 
soveværelse der vender ud til baggården og det fine badeværelse med bruseniche.

I en lejlighed som denne bliver man hele tiden mindet om historiens vingesus, 
samtidigt med at man kan glæde sig over den luksus der følger med at bo i et hjem 
som er renoveret til nutidens standard. Idylliske Wildersgade ligger på den bedste 
beliggenhed på Christianshavn. Her har man hyggelige caféer, butikker, Metro og 
Christianshavn Kanal, lige udenfor døren, og city ligger kun en kort gåtur over 
Knippelsbro.

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:

Registrering af ejerskifte kan kun ske d. 1. eller d. 15 i måneden. 
Tinglyste servitutter:
1. 31.03.1913-917493-01 Dok om skure mv
2. 07.06.1934-1340-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv
3. 10.10.1934-4034-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv, samt 
trappeadgang
4. 03.04.1937-51-01 Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen
5. 29.04.1937-544-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
6. 08.11.1957-2417-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_F-I_35
7. 12.01.1961-7095-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
8. 12.04.1988-5275-01 Dok om beboelseslejl mv
9. 23.12.1988-17002-01 Lejekontrakt med Ministeriet for Kulturelle 
anliggender Dagbogs nr. er rettelig 17042
10. 15.02.1989-2458-01 Fredningsbeslutning
11. 30.10.1989-14470-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
12. 09.04.1990-4333-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Dok 
om bevaringspligt mv
13. 09.04.1990-4334-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv

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.: 164 Christianshavns Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1887 / 1987
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.100.000
Heraf grundværdi: 248.000
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.837.500
Grundskatteloftsværdi: 227.200

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køleskab: Siemens, Komfur: AEG, Emhætte: AEG, Fryser: Siemens, Opvaskemaskine: Siemens, HPFI/HFI 
anlæg: HPFI, HPFI/HFI anlæg: HFI

,

Abonnementer:
Sælger opstiger sine og køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 923 m2

Heraf boligareal: 98 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 109 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Adm. Forderlingstal
Tinglyst fordelingstal: 42/1000
Adm. fordelingstal: 42/1000
Sikkerhed til ejerforening: 37.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum
Fælles vaskekælder 
Ifl. administrator har ejerforeningen har en vicevært tilknyttet igennem 
Scan-Park 
Husdyr: Tilladt jf. vedtægternes § 9. st. 2.  
Udlejning: Tilladt jf. vedtægternes § 9 og § 23.

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: For evt. forbehold se police inkluderet i sagens dokumenter

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 13.532 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: acconto Varme opkræves aconto over fællesudgifterne med 1.127,68 per måned.

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.

Bevaringsværdi: Ejendommen er noteret som bevaringsværdig, med en 
bevaringsværdi på 3. Læs mere om bevaringsværdi på 
http://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm

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 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: D.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 18.375,00
Ejendomsskat 7.724,00
Rottebekæmpelse 81,68
Fællesudgift ejerforening 27.660,00

Ejerudgift i alt 1. år: 53.840,68

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.900.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 36.460
Notering af ejerskifte, anslået 2.500

I alt kr. 5.938.960

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:

14. 27.04.1990-5028-01 Dok om oprettelse af grundfond mv
15. 25.06.1991-42642-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
16. 24.07.1991-51646-01 Lokalplan nr. 183
17. 04.10.1991-917494-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
18. 23.01.1995-917495-01 Dok om fjernvarme mv

19. 06.09.2000-90074-01 Vedtægter for ejerforeningen. Tillige lyst pantstiftende AKT 1_F-I_35
20. 22.03.2004-41399-01 Tillæg til vedtægter AKT 1_F-I_35
Offentlige planer m.v.:
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

Nykredit/Ren
tetilpasningsl
ån

Rentetilpas
ningslån

2.720.000 2.637.517 2.714.533 DKK 0.4264 30.450 85,00 0.6123 0.00 0.00


