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Beskrivelse:

PENTHOUSE LEJLIGHED MED KÆMPE TERRASSE
Moderne linjer og bekvemmelighed mellem Østerbro og havnefronten

Velkommen til det skulpturelle byggeri Nordlyset, centralt placeret i den hyggelige 
og maritime bydel Amerika Plads. Dette roste boligbyggeri fra 2006, giver et 
ekspressivt indtryk med sine rene hvide linjer og spændende glaskunst, der skaber 
et unikt farvespil på facaden. Den tidsløse arkitektur forstætter ind i elevatoren og 
op til 5 sal, hvor denne fantastiske 124 kvm penthouselejlighed venter.

Vel inde, mødes du af et smukt lysindfald der strømmer ind fra de store 
vinduespartier, og luften emmer af en herlig stemning af både havneharmoni og 
storby atmosfære. Hjertet af lejligheden er et stort og luftigt køkken/alrum med 
skydedøre der leder ud til den misundelsesværdige terrasse. Lejligheden har en 
dejlig hjørneplacering, og den L-formede terrasse, der strækker sig rundt om alle 
boligens værelser, sikrer sol fra morgen til aften.

Her findes også to fine soveværelser og to moderne badeværelser med bruseniche 
og vaskesølje. Har du overnattende gæster, kan du leje gæstelejligheden i 
ejendommens stueetage. Lejligheden er blevet totalrenoveret i 2017, og de 
kvalitetsbeviste materialevalg, går som en rød tråd gennem hjemmets rum. Her få 
du elegante køkkenelementer fra Køkkensnedkeren, velvalgte tapeter og vægfarve 
fra Farrow & Ball, og egegulve fra Trækompagniet. Under Nordlyset, ligger en stor 
parkeringskælder, hvor du nemt kan tage elevatoren direkte op til din hoveddør.

På Amerika Plads kan du nyde mødet mellem en urban og levende bydel, og et 
skønt havnemiljø. Kvarteret præges af en international stemning og du bor tæt på 
Amerika Kaj, Østerbro, Kastellet og Langelinje. Du har desuden cykelafstand til 
både Østerport- og Nordhavn station. Begge to, bliver indenfor kort tid en del af den 
nye Metro linje.

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. 21.08.1995-416888-01 Dok om pasning af promenade og plads tillige 
anden ejendom.
2. 13.05.1997-60654-01 Dok om hjælpeledninger/kloakledninger
3. 05.11.1997-150969-01 Dok om vej mv.
4. 06.09.2002-124892-01 Lokalplan nr. 347
5. 31.03.2003-50328-01 Dok om vejudlæg mv Påtegning på servitut lyst 
05.11.1997 (150969)
6. 19.03.2004-40844-01 Påtegning på byrde lyst 21.08.1995 (416888) 
om pasning af promenade og plads.
7. 15.07.2004-106358-01 AKT 1_M-IV_34 Tillægstekst Lejekontrakt om 
mobilsuganlæg, indeholdende køberet Resp visse pantehæftelser
8. 22.09.2004-140209-01 Dok om grundejerforening, veje, 
parkeringsanlæg mv
9. 22.09.2004-140224-01 Vedtægter for Grundejerforeningen Amerika 
Plads
10. 28.02.2005-34793-01 Vedtægter for ejerforening Tillige lyst 
pantstiftende
11. 24.09.2008-102212-01 Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst 
Vedtægter for ejerforening, tillæg
12. 20.03.2009-26120-01-S0001 Vedtægter for Grundejerforeningen 
Amerika Plads, tillæg, tillige lyst pantstiftende på matr nr 954, 962, 963, 
964 Østervold
13. 09.12.2014-1005900088 Prioritet Prioritet i forhold til andre 
servitutter, der                              også har forprioritet, afgøres af                              
anmeldelsestidspunktet.  Fælles spildevandsledninger
Offentlige planer m.v.:

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.

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

,

Abonnementer:

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 967 Østervold Kvarter, København
BFE-nr. 105846
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat Fælles / Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2006 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 3.350.000
Heraf grundværdi: 494.800
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.415.000
Grundskatteloftsværdi: 494.100

Arealer
Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 113 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 124 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Adm. Fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 113/10082
Adm. fordelingstal: 113/10176
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 40.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende

Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 

Brugsret og fællesfaciliteter

Fælles gårdanlæg og cykelparkering. 
Fælles tagterrasse.

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 Købstædernes 
Forsikring. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Policenr: 53415111

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 11.400 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: administrator Varme og vand betales acconto sammen med fællesudgifter, per kvartal for 
varme 2.850 og vand 1.440 kr.

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, jf. husorden. 
Udlejning: Ja, med bestyrelsens godkendelse jf. husorden og vedtægter § 23. 
Pulterkammer: Pulterkammeret i lejligheden er sløjfet i forbindelse med 
ombygning. Sælger lejer et kælderrum i bygningen til 400 kr per måned.
Parkering: Parkeringskælder under bygningen. En p-plads koster 1400kr per 
måned.

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.

Forhøjelse af fællesudgifter: 
På GF er der talt om en eventuel forhøjelse af fællesudgifterne, grundet dyrere 
vedligehold end budgetteret. 

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: B.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 24.150,00
Ejendomsskat 15.922,00
Rottebekæmpelse 88,27
Fællesudgifter 18.620,00
Grundfond 1.695,00

Ejerudgift i alt 1. år: 60.475,27

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 8.700.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 53.860
Notering af ejerskifte, anslået 1.500
Navneskilt ejerforeningen, anslået 375

I alt kr. 8.755.735

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:

Lokalplan: Pakhusvej 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

Realkredit 
Danmark/Var
iabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

3.537.000 3.537.000 3.549.026 DKK -0.3300 14.148 27,75 -0.1451 0.00 0.00


