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Beskrivelse:

HISTORISK OG HERSKABELIG CHARME PÅ KANSLERGADE
Prægtig femværelses lejlighed med indbygget altan

Det er i den storslåede ejendom Kanslergården, lige ved siden af Fælledparken, at 
du finder denne herskabelige og smukke femværelses lejlighed. Den hundredårige 
ejendom fra 1919 er fredet og gemmer på såvel politisk danmarkshistorie, som 
klassisk atmosfære og et dejligt socialt gårdmiljø. Bag den røde murstensfacade 
med de charmerende indbyggede altaner og den fornemme glasdør, venter en 
imponerende opgang med mange originale detaljer. Gennem den smukke entrédør 
i lakeret egetræ, træder du ind til et varmt og personligt hjem på 178 kvm.

Fra den rummelige entré, går du direkte ind til en lys og dejlig opholdsstue med 
indgang til både spisestuen, samt lejlighedens rummelige kontor. Via spisestuens 
søde gang, venter et særdeles charmerende køkken, med tilhørende 
anretterværelse, der leder dig videre ind til hjemmets indre private rum. Her findes 
to smukke soveværelser og et skønt moderne badeværelse, smagfuldt renoveret 
med respekt for husets stil.

De klassiske herskabelige træk, går som en rød tråd igennem lejlighedens 
værelser. De højloftede rum har fornem stuk i forskellige variationer, fyldningsdøre, 
smukke plankegulve, sprossevinduer og radiatorskjulere. Som et ekstra plus, har 
du desuden din egen skønne indbyggede altan.

Kanslergården er et prestigebyggeri som på mange måder fremstår som en lille 
?landsby? i det centrale Østerbro. Kanslergade er en stille U-formet sidevej til 
Jagtvej, med Fælledparken lige ved døren og et stenkast til Østerbrogades 
butikker, restauranter og transportmuligheder.

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:

Se ejendommens blad i tingbogen, vedhæftet sagens dokumenter.

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): 
HPFI/HFI anlæg: HFI, Komfur: Smeg. En enkelt plade virker ikke, Køle-/fryseskab: Smeg, Emhætte: Andet 
mærke, Opvaskemaskine: Miele, Vaskemaskine: Andet mærke, Tørretumbler: Andet mærke

,

Abonnementer:
Fælles antenne med tilslutningspligt jf. vedtægterne § 27.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 4836 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 154286
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1920 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 3.850.000
Heraf grundværdi: 439.600
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.257.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Arealer
Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 167 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 178 m2

Øvrige arealer: ingen

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 167/15067
Adm. fordelingstal: 167/15067
Sikkerhed til ejerforening: 38.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er brugsret til loftsrum og kælderrum. 
Gård
Fælleslokal i kælder

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 Almindelig Brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se police 91638665, vedhæftet ejendommens dokumenter.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 24.840 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: administrator Varme opkræves aconto sammen med fællesudgifterne, 2.070 kr 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.

Husdyr: Ja i mindre omfang, dog ikke hund jf. Vedtægternes § 24. 

Udlejning: Ja, jf. Vedtægternes § 24. 

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

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 fællesudgift: Der ligger et forslag fra bestyrelsen om en forhøjelse 
af fællesudgiften med 587 kr per måned. Nuværende fællesudgifter er dog 
gældende ind til generalforsamling 2020. 

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: 
Ingen

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 22.575,00
Ejendomsskat 0,00
Fællesantenne 2.661,00
Fællesudgift 31.566,00

Ejerudgift i alt 1. år: 56.802,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 8.750.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 54.160
Notering af ejerskifte, anslået 1.500
Navneskilt ejerforeningen 700

I alt kr. 8.806.360

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

Realkredit 
Danmark/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

5.008.000 4.916.110 5.037.046 DKK -0.0696 43.074 115,00 0.1661 0.00 0.00


