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Beskrivelse:

UNIK CITYLEJLIGHED MED UDSIGT OVER SLOTSHOLMEN
Lejlighed med 1700-tals atmosfære i hjertet af København K

Langs Slotsholmskanalen, bag en pudset laksefarvet facade, finder man denne 
unikke citylejlighed, i en fredet og charmerende ejendom opført i 1732. Så snart 
man åbner ejendommens høje hoveddør, rammes man af ægte Københavnsk 
historie.

Inde i lejligheden mødes man af en pæn entré der åbner op til to smukke og lyse 
stuer en-suite hvor begge to har en enestående udsigt over Christiansborg, 
Thorvaldsens Museum og kanalen.

Lejligheden på 111 kvm, oser af 1700-tals charme og historisk atmosfære med 
elegante fyldningsdøre, høje paneler, en klassisk svensk kakkelovn og unikke 
detaljer fra en svunden tid.

Ved siden af spisestuen finder man et stille soveværelse der vender ind til et roligt 
gårdmiljø med gule bindingsværkshuse. I forlængelse af soveværelset ligger der et 
fint kontor og et smukt badeværelse med parisisk charme. Lejlighedens hyggelige 
køkken med spiseplads, har karakter og kig til det historiske gårdmiljø.

Her får man den sjældne mulighed for at bo i hjertet af det gamle København, i 
samme kvarter som de hyggelige gader, Knabrostræde og Læderstræde, tæt på 
den Indre Bys kulturliv, restauranter og butikker. Desuden åbner Metrostationen 
Gammel Strand som en del af den nye Cityring i løbet af sommeren 2019.

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:

Kommuneplaner: 
Kommuneplan 2015, 2018 og spildevandsplan.

Tinglyste servitutter:
1. 27.05.1918-914522-01 Dok om indrykning af trappe mv, Indeholder 
økonomiske forpligtelser, se akt
2. 30.05.1945-9999-01 Dok om bygningsfredning
3. 08.02.1951-6723-01 Dok om bygningsfredning mv Korrekt akt 1_P-
I_239
4. 30.06.1951-1867-01 Dok om udskiftning af en vandlås for gulvafløbet 
mv, Resp lån i off midler Akt 1_P-I_239
5. 31.08.1951-2922-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv Akt 
1_P-I_239
6. 30.04.1980-14132-01-S0001 Dok om evt skyld til ejerfor, Om resp se 
akt , Tillige lyst pantstiftende.
7. 07.06.1983-18328-01 Dok om elerl nr 2, 7, 8 og 12 må ikke drives 
erhverv mv Akt 1_P-I_239
8. 03.04.1984-12157-01 Dok om bygningsfredning mv Akt 1_P-I_239
9. 04.10.1991-914523-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
10. 23.01.1995-914524-01 Dok om fjernvarme mv
12. 08.03.2016-1007135876 Vedtægt for Ejerforeningen Nybrogade 8 / 
Snaregade 5

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.: 4 Snarens Kvarter, København
BFE-nr. 129553
Zonestatus: Byzone
Vand: Almen vandforsyning
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Elovne, elpaneler
Opført/ombygget år: 1732 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.600.000
Heraf grundværdi: 473.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.310.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Gorenje køleskab, Voss komfur, Thermor emhætte, Gorenjo fryser, AEG opvaskemaskine, AEG vaskemaskine, 
Asko tørretumbler, Special syede rullegardiner til hele lejligheden

,

Abonnementer:
Kabel-TV / YouSee.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 99 m2

Heraf boligareal: 99 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 111 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:Afventer 
administratorbesvarelse
Tinglyst fordelingstal: 15/140
Adm. fordelingstal: 15/140
Sikkerhed til ejerforening: 48.000
I form af: Byrde lyst pantstiftende og hæftelse
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: Ingen

Brugsret og fællesfaciliteter

Fælles loftsrum. Fælles gård.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring i Alm. Brand. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolicen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 27.644 Forbrug: 2018
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Elovne, elpaneler
Ejendommens supplerende varmekilde: Kamin
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug Beløbet indeholder udgift til varme og øvrig el.

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.

Fredning:
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".

Husdyr: Nej, jfr. vedtægtens § 18.
Udlejning:  Ja, jfr. vedtægtens § 19.

Renoveringsprojekt: Der er vedtaget renoveringsprojekt (tag, skorstenspiber, 
bindingsværksfacade, favle, sokler, vinduer og døre m.v. , jr. referat af 
generalforsamlingen den 20.06.2017 med bilag. Projektet er imidlertid endnu ikke 
startet pga. koordinering med Slots- og Kulturstyrelsen.

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: Ikke omfattet af energiloven, idet ejendommen er fredet.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Ejerpantebrev opr. kr. 700.000 og afgiftspantebrev opr. kr. 787.000. Nej, jfr. ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 23.100,00
Ejendomsskat 0,00
Husforsikring 0,00
Fællesudgifter 33.752,00
Fællesudgifter, gebyr 40,00
Fællesantenne 0,00
Rottebekæmpelse 0,00

Ejerudgift i alt 1. år: 56.892,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.500.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 40.660
Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring, 
anslået

20.000

Tinglysningsafgift af skødet, anslået 41.260

I alt kr. 6.601.920

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


