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Beskrivelse:

EKSKLUSIVT OG UNIKT HJEM I TRE ETAGER I SALOMONS PALÆ
Topmoderne fireværelses lejlighed i renoveret historisk bygning to skridt fra 
Marmorkirken.
Bag Salomon Palæs storslåede facade, gemmer sig en hel verden af mystik og 
spændende historier, fra orkestrer på hemmelige etager, til biografgæster og 
fortrolige logeritualer. Denne bevaringsværdige og markante bygning blev opført i 
1867 og tegnet for Den Danske Frimurerorden.
Endnu står den lige så stolt, på bedste beliggenhed midt i det indre København, og 
indenfor venter denne nyrenoverede og eksklusive lejlighed. Her er den historiske 
arkitekturs sjæl blevet bevaret og sammen med topmoderne rene linjer, dannes et 
helt særligt og unikt hjem i tre etager og fire værelser.
Så snart man træder ind, mødes man af hjemmets unikke stil og planløsning. I 
entréen imponeres man af det åbne køkken/alrum med sin fantastiske loftshøjde og 
behagelige lysindfald. På stueetagen findes der også en hyggelig stue med fransk 
balkon og et fint og moderne badeværelse med bruseniche.
Fra køkken/alrummet går man via en trappe op til en charmerende indskudt etage. 
Her findes plads til et kontor hvor man kan nyde både loftshøjden og udsigten over 
den nederste etage. Desuden er her også en walk-in closet og det fineste 
soveværelse.
Ligesom husets historie byder også denne lejlighed på overraskelser. Fra 
stueetagen er der nemlig en trappe ned til kælder med et skønt 
mastersoveværelse, stort badeværelse med badekar og vaske-og tørretumbler. 
Her finder man også hjemmets anden og store entré, med indgang via 
ejendommens cykel-og barnevognskælder.
Velkommen til et hjem med et originalt look, unik historie og nabo med det 
eftertragtede Frederiksstaden. Inden for gåafstand venter Kongens Have, 
Amalienborg, Kastellet og butikkerne omkring Store Kongensgade. Sølvgades 
Skole ligger kun få hundrede meter væk og Metrostationen Marmorkirken åbner i 
sommeren 2019.
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. 05.02.2018-1009547679 Servitut med lovbestemt prioritet  
Helårsbeboelse
2. 08.04.1930-135-01 Dok om anvendelse,vedligeholdelse mv af plads 
AKT 1_F-I_156
3. 04.10.1991-903512-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
4. 23.01.1995-903513-01 Dok om fjernvarme mv
5. 22.02.2017-1008458479 1. Navn
6. 09.03.2017-1008494137 Tidsubestemt brugsret vedr. P plads

Offentlige planer m.v.:

Kommuneplan: Kommuneplan 2015

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.: 518 Sankt Annæ Vester 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: 1867 / 2017
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 2.550.000
Heraf grundværdi: 321.400
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.417.500
Grundskatteloftsværdi: 269.300

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle-/fryseskab: Siemens, Komfur: Siemens, Opvaskemaskine: Siemens, Vaskemaskine: Siemens, 
Tørretumbler: Siemens, Emhætte: Exhausto, HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, Bevaringsværdig: 
Klasse 3, Antenne: Kabeltv

,

Abonnementer:
Sælger opsiger sine, køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 2436 m2

Heraf boligareal: 130 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 104 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 170/10000
Tinglyst fordelingstal: 170/10000
Adm. fordelingstal: 170/10000
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum.

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 Gjensidige 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se police for evt. forbehold.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 15.588 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 Forbrug opkræves aconto per måned sammen med fællesudgifterne, med 1.299 kr 
for varme og 249 kr for vand.

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.

Forurening V2:
Ejendommen er ifølge kommunens / regionens oplysninger registreret som 
forurenet på vidensniveau 2. En forurening på vidensniveau 2 betyder, at 
miljømyndighederne har undersøgt ejendommen via jordprøver etc., og på 
baggrund heraf konstateret, at ejendommen er forurenet i større eller mindre 
omfang. Kontakt evt. ejendomsmægleren for yderligere informationer.

Om 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.

Ejerlejlighedsoplysninger mangler: 
Ejerlejlighedsoplysninger er bestilt hos ejerlejlighedsforeningens administrator men 
disse foreligger ikke endnu. Oplysninger givet i denne salgsopstilling kan komme til 
at ændres.

Uoverensstemmelser på BBR:
Der gøres opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem BBR–
ejermeddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen, idet soveværelset på a. 
sal ikke er noteret på BBR. En ændring af BBR- ejermeddelelsen kan påvirke 
ejendomsvurderingen. Det betyder, at de i salgsopstillingen anførte 
ejendomsskatter og ejendomsværdiskat kan blive ændret som følge af en 
korrigeret ejendomsvurdering. Dette vil få konsekvenser for købers fremtidige 
ejerudgift.

Husdyr: Godkendt jf. Husorden.

Udlejning: Godkendt jf. Vedtægterne.

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 14.175,00
Ejendomsskat 9.156,00
Rottebekæmpelse 67,19
Fællesudgift ejerforening 17.085,00

Ejerudgift i alt 1. år: 40.483,19

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.900.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 48.460
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 7.949.960

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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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

4.148.000 4.094.338 4.160.667 DKK -0.0556 53.136 113,00 0.2877 0.00 0.00

Realkredit 
Danmark/Re
ntetilpasning
slån

Rentetilpas
ningslån

211.000 207.758 211.124 DKK -0.2536 3.787 113,00 0.2665 0.00 0.00


