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Beskrivelse:

DRØMMELEJLIGHED I FØRSTE PARKET TIL KONGENS HAVE

Smuk fireværelses lejlighed på bedste beliggenhed med solrig altan og parkering.

På Gothersgade, bag en koboltblå port, gemmer sig denne smukke 
drømmelejlighed. Ejendommen fra 1775, har en top beliggenhed lige foran 
Kongens Have. Her har man fri udsigt over Rosenborg Slot, og man kan fra første 
parket følge med hvordan haven ændrer karakter i takt med årstiderne.

Fra den personlige og elegante opgang, kommer man ind til en lejlighed på 157 
kvm fyldt med charme, ro og masser af karakter. Her råder en dejlig atmosfære af 
historie og hygge. Idyllisk skråtag, træpaneler og originale plankegulve er med til at 
give hjemmet en særlig personlighed.

Lejlighedens to stuer en-suite har begge en misundelsesværdig udsigt over Konges 
Have. Fra den ene stue, går man videre ind til den åbne og sociale spisestue samt 
køkkenet, som deles af en bardisk og synlige bjælker.

Fra køkkenet kommer man til et fint badeværelse med skråtag og bruseniche, og 
længst nede i lejligheden ligger det skønne og rolige soveværelse med indbyggede 
garderober. Soveværelset har direkte udgang til hjemmets dejlige altan med 
tilhørende bryggers.

Velkommen til et unikt og smukt hjem på bedste beliggenhed med Kongens Have 
som nabo og København K som legeplads. Her bor man kun et stenkast fra 
Kongens Nytorv, Nørreport Station samt butikker og restauranter i Byens Centrum.

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. 13.12.1824-929773-01 Dok om et vindue
2. 13.12.1875-929774-01 Dok om vinduer, (55/399)
3. 07.08.1964-3253-01 Byplanvedtægt
4. 11.05.1987-7292-01-S0001 Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst 
pantstiftende.
5. 12.12.1987-2468-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
6. 04.10.1991-929775-01 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
7. 23.01.1995-929776-01 Dok om fjernvarme mv
8. 04.03.2009-20360-01 Vedtægter for ejerforening, tillæg, indeh. best 
vedr salg af ejerl nr 1

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Åbenrå
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.: 131 Rosenborg Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
Opført/ombygget år: 1775 / 1906
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.850.000
Heraf grundværdi: 955.300
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.572.500
Grundskatteloftsværdi: 764.200

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

,

Abonnementer:
TV og internet fra YouSee. Opkræves individuelt.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 408 m2

Heraf boligareal: 136 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 157 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 19/100
Adm. fordelingstal: -
Sikkerhed til ejerforening: 20.000
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Brugsret til kælderrum, 
EF råder over parkeringspladser i gården
Mindre fællesrum 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 Codan. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: For evt. forbehold, se forsikringens police, vedhæftet i sagens dokumenter.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 19.914 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2018

Ejendommens primære varmekilde: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Sælger Lejligheden opvarmes med el. Forbrugen inkluderer al el til lejligheden.

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.

Generelt om boligskat: 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: Der foreligger energimærkning med energiklassifikation: F.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 25.725,00
Ejendomsskat 25.982,00
Rottebekæmpelse 101,45
Fællesudgifter ejerforening 32.964,00

Ejerudgift i alt 1. år: 84.772,45

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 8.250.000
Notering af ejerskifte, anslået 1.875

I alt kr. 8.251.875

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


