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Beskrivelse:

UNIK CITYLEJLIGHED MIDT I DET GAMLE KØBENHAVN
Fire-værelses drømmebolig fyldt med charme i kernen af Indre By

Midt bland de stemningsfyldte og krogede stræder i Københavns middelalderby, 
ligger Mikkel Bryggers Gade 3B. Her, i hjertet af den ældste del af byen, finder man 
et fabelagtigt hjem fyldt af historisk atmosfære og med en unik beliggenhed. Når 
man træder ind gennem porten mødes man af en ægte københavnsk baggård, en 
rolig og hyggelig oase, som tillhører denne velholdte ejendom fra 1847.

Den klassiske charme følger med op i lejligheden. Her forkæles man af egeparket, 
træpaneler og flotte glasdøre. De 130 kvm fordeler sig på en spændende og unik 
planløsning som man bare finder i historiske perler som denne. I den 
repræsentative stue, kan man fra de syv vinduer indtage en sjælden udsigt over 
Grand Teatrets karakteristiske facade og den skønne bystemning i Mikkel Bryggers 
Gade.

Hjemmet byder også på en hyggelig spisestue, et roligt soveværelse der vender ud 
til den stille baggård, og et fantasifuldt køkken, med historisk ynde og moderne 
hvidevarer. Her findes desuden et fint badeværelse med bruseniche og en 
rummelig entré. Lejligheden har brugsret til det hyggelige gårdmiljø og har et 
praktisk opbevaringsrum kun tre trappetrin fra entréen. Et spændende forslag om 
altaner der vender ud til gården, er nu i gang med stor opbakning.

Med adresse på hyggelige Mikkel Bryggers Gade, er det svært at kede sig. Her har 
man Grand Teatret som nabo og langs de smalle historiske stræder, ligger 
hyggelige caféer og butikker side om side. Her er man i gåafstand til det bedste 
byen har at tilbyde, blandt andet Strøget, Tivoli og Kongens Nytorv. Snart har man 
også glæde af metrolinjen Cityringen og stationen Gammel Strand.

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:

1: : 21.03.1956 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
2: 05.10.1978 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for 
prioritering
3: 04.10.1991 Dok om fundering og grundvandssænkning mv
4: 23.01.1995 Dok om fjernvarme mv
5: 18.02.2000 Vedtægter for "Foreningen af lejlighedsejere i 
ejendommen Mikkel Bryggers Gade 3-5, 1460 København K"
6: 26.04.2006 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.

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): 
Bosch køle/fryseskab, Miele vaskemaskine, Siemens komfur, Bosch ovn, Udsugning, Siemens opvaskemaskine, 
Siemens tørretumbler, Vin-køleskab medfølger ikke, Antenne: Fællesantenne, HPFI/HFI anlæg: HFI, 
Lejeforhold: Ikke udlejet

,

Abonnementer:
You-See fælles antenne via ejerforeningen.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 103 Vester Kvarter, København
BFE-nr. 169681
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig.
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1847 / 1998
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 3.350.000
Heraf grundværdi: 469.300
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.995.000
Grundskatteloftsværdi: 375.100

Arealer
Tinglyst areal: 0 m2

Heraf boligareal: 121 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 130 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 121/2032
Tinglyst fordelingstal: 121/2032
Adm. fordelingstal: 121/2032
Sikkerhed til ejerforening: 25.000
I form af: Ejerpantebrev
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: Ingen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.



Version 2.7   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

Adresse: Mikkel Bryggers Gade 3B, 1. th., 1460 København K Sagsnr.: 60AR-000202 Dato: 25.09.2019
Kontantpris: 6.000.000 Ejerudgift/md.: 5.234,00

                              

Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Via ejerforeningen hos Alm. Brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolice.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 7.933 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: Seneste årsopgørelse fra sælger Her udover er brugt kr. 2.231,87 til vand i 2018.

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.

Bevaringsværdig
Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er registreret som bevaringsværdig. 
Ejendommen er registreret som bevaringsværdig i kategori 3 ud fra en værdiskala 
fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste og 9 den laveste. Bevaringsværdien er en 
sammenfattende vurdering af bygningen, hvor den arkitektoniske og 
kulturhistoriske værdi indgår. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i 
kommuneplanen som bevaringsværdig. For nærmere information henviser vi til 
www.kulturarv.dk/information-om- bygningsbevaring. Køber opfordres til at søge 
egen rådgivning om konsekvenserne af, at bygningen er bevaringsværdig.

Husdyr: Ikke tilladt
Udlejning: Jfr. vedtægterne

Altanprojekt: Der foreligger et forslag til altanprojekt i ejerforeningen. Forslaget 
har fin opbakning og forventes at vedtages, selv om intet er afgjort endnu. Tilbud 
og tegninger findes vedhæftet i sagens dokumenter hvilke kan indhentes hos 
ejendomsmægler. 

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: 
Afgiftspantebrev stort kr. 665.000. Der henvises til ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 19.950,00
Ejendomsskat 12.753,00
Fællesudgifter 27.648,00
Rottebekæmpelse 88,27
Antenne 2.364,00

Ejerudgift i alt 1. år: 62.803,27

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 6.000.000
Tinglysningsafgift af skødet 37.660
Notering af ejerskifte 1.550

I alt kr. 6.039.210

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

Jyske 
kredit/Renteti
lpasningslån

Rentetilpas
ningslån

3.234.669 3.166.275 3.247.965 DKK -0.0735 34.886 68,00 0.1974 0.00 0.00


