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Beskrivelse:

I anden række til Amager Strandpark, finder man dette moderne og 
indflytningsklare rækkehus fra 2016 i to etager med en skøn sydvendt have. Det er 
et funktionelt murstenshus hvor de 96 kvm er optimalt udnyttet. Fra forhaven går 
man direkte ind til stueetagen hvor man mødes af en praktisk entré og et 
indbydende køkken i valnøddetræ.
 
Køkkenet fortsætter videre ind til en lys stue hvorfra der er direkte udgang til en 
skøn sydvendt terrasse og baghave. På stueetagen er der desuden et gæstetoilet 
med vaskemaskine og tørretumbler. En elegant trætrappe leder op til første sal 
hvor tre behagelige soveværelser og et fint badeværelse venter.
 
Boligen er nærmest grafisk i sit udtryk og de smukke rene linjer skaber det perfekte 
fundament for en personlig stil. Standarden er tiptop og det er lige til at flytte ind og 
sætte sit eget præg, på én gang. Til ejendommen er det muligt at leje sin egen P-
plads.
 
Her bor man i et dejligt nyt hus, med gåafstand til en af Københavns bedste 
badestrande, indkøbsmuligheder og caféer. Der er desuden kun få skridt til 
Øresund Metro der sikrer adgang til både den Indre By og Lufthavnen på under ti 
minutter. I nærområdet findes der også Fitness.dk, børnehaver og skoler.
 
 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. 17.02.1937-10951-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til 
hinder for prioritering
2. 01.03.1947-11060-01 Luftfartshindringer i 25 m højde over terrainet 
eller derover kræves tilladelse fra Min. f. off. arbejder. Forprioritet
3. 22.02.1972-2215-01 Dok om vandforsyning mv
4. 18.01.1979-1891-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til 
hinder for prioritering
5. 23.01.1995-942536-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
6. 22.01.2004-11099-01 Foreløbig ekspropriationsfortegnelse i anledning 
af anlægget af Østamagerbanen. Tillige anden ejendom, Akt H 513 III
7. 07.12.2004-175444-01 Fortegnelse ved foreløbig notering af eks- 
propriation.
8. 10.10.2005-172429-01 Forløbig notering af ekspropriation
9. 26.04.2006-63647-01 Byrde. Tillæg til dokument om 
elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. 
P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og 
DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 
26.04.2006-63647-01, 26.
10. 22.05.2014-1005370679 Tillige tinglyst under 22.05.2014-
1005370679, 30.01.2014-1005124160, 27.06.2014-1005450767 og 
20.10.2014-1005744777 se tillige på ejendomme jfr. pkt. 2 i vedtægt  
VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Amager Strand
11. 05.09.2014-1005620582 Byggeret
12. 08.10.2014-1005709424 Deklaration
13. 03.12.2014-1005881186 Jordforurening
14. 30.04.2015-1006334228 Deklaration vedrørende parkeringspladser

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.: 3770 Sundbyøster, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Privat fælles
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 2016 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.400.000
Heraf grundværdi: 413.100
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.365.000
Grundskatteloftsværdi: 440.000

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Siemens, Vaskemaskine: Siemens, Komfur: Siemens, Emhætte: Siemens, Opvaskemaskine: 
Siemens, Tørretumbler: Siemens, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Lejeforhold: Ikke udlejet

,

Abonnementer:
sælger opsiger sine abonnementer, og køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 3868 m2

Heraf boligareal:  m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 96 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:Administrativt 
fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 96/3851
Adm. fordelingstal: 96/3851
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

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 HDI Danmark, 
dansk filial af HDI Global SE, Tyskland 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: se police for eventuelle forbehold.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 2.972 Forbrug: 0,63 ton
Udgiften er beregnet i år: 2016

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Nej
Oplysningerne stammer fra: Energimærke Sælgers faktiske forbrug i 2017 var 4.663,64 kr. Der opkræves forbrug aconto: 
vand 7.200 kr/år varme: 8.640 kr/år.

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. 
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven. Se bilag.

Forureningsstatus: Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 efter 
Jordforureningsloven. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning. Se 
bilag om jordforurening samt svar fra region hovedstaden. 

Forbrug: Vand og varme opkræves aconto sammen med fællesudgifterne, 
lejligheden har individuel måler. Der opkræves aconto: vand 7.200 kr/år varme: 
8.640 kr/år. Sælgers faktiske forbrug i 2017 var 4.663,64 kr. 

Internet: Individuelt, sælger bruger YouSee

Grundejerforening: G/F Amager Strand. Kontingent inkluderet i 
fællesudgift. https://amagerstrand.probo.dk 

Vicevært: Ejerforeningen har en vicevært tilknyttet

Parkering: Sælger lejer en parkeringsplads for 3.185,00 incl. moms pr. kvartal. Ny 
lejer kan overtage pladsen, såfremt dette meddelse arkitektgruppen, køber skal 
også skal betale et depositum. 

Boligbeskatning: Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder 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: A2015.

https://amagerstrand.probo.dk
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 13.650,00
Ejendomsskat 14.045,00
Rottebekæmpelse 63,24
Fællesudgift ejerforening 9.655,76

Ejerudgift i alt 1. år: 37.414,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.500.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 34.660
Ejerskifte ejerforening, anslået 3.375

I alt kr. 5.538.035

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 mv.
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Energimærke: Sælger gøres opmærksom på, at alle energimærkninger i dag er gyldige i 10 år fra 
udstedelsestidspunktet.

Øvrige servitutter:

15. 27.05.2015-1006409994 Vejudlæg
16. 30.06.2015-1006528487 Deklaration om byggeret, friareal og parkering
17. 22.06.2016-1007388630 Servitut om byggeret, relaksation m.m.
18. 29.06.2016-1007404791 V E D T Æ G T E R for EJERFORENINGEN KRIMSVEJ 5-9

Offentlige planer m.v.: 
Lokalplan: Krimsvej
Lokalplan: Krimsvej tillæg 2
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

Totalkredit/V
ariabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

3.339.551 3.339.551 3.365.599 DKK 0.1539 126.411 28,00 0.4684 0.00 0.00


