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Beskrivelse:

ELEGANT HERSKABSLEJLIGHED VED SØERNE

Fem værelser og herskabelig charme midt i København

Et stenkast fra Søerne, mellem Øster Søgade og Øster Farimagsgade ligger Ole 
Suhrs Gade. Det er her man finder denne smukke og moderniserede 
herskabslejlighed på 142 kvm. Så snart man træder indenfor rammes man af 
hjemmets herskabelige atmosfære. Her præger klassiske træk som højt til loftet, 
elegante dobbeltdøre og sprossevinduer der slipper smukt lys ind i de tre stuer en 
suite.

Som en åre gennem lejligheden leder fordelingsgangen ind til hjemmets fem 
værelser. Foruden de tre stuer, hvoraf den ene også fungerer fint som 
soveværelse, findes der et roligt og tilbagetrukket soveværelse der vender ind til 
gården, et moderniseret køkken med spisestue og et skønt badeværelse. Der er 
desuden et gæstetoilet.

Ejendommen fra 1885 oser af charme og har en indbydende opgang samt et 
hyggeligt fælles gårdmiljø. Her nyder man livet rundt søerne og kan takket være 
den fantastiske beliggenhed vælge mellem det bedste København K, Østerbro og 
Nørrebro har at byde på. Frokost på Aamanns, skattejagt i antik-butikkerne på 
Ravnsborggade, lørdags indkøb i Torvehallerne eller en promenade gennem 
Botanisk Have ned til Statens Museum for Kunst.

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:

For adgang til ejerforeningens samtlige dokumenter, også historiske, 
findes der en hjemmeside med log ind. Kontakte ejendomsmægler. 
Husdyr: Tilladt. 
Udlejning: Kun tilladt med bestyrelsens tilladelse
Tinglyste servitutter:
1. 16.02.1874-921376-01 Dok om forbud mod at opføre fabrik med 
dampskorsten eller lign som medfører ulemper for naboerne
2. 18.12.1882-921377-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
3. 06.08.1883-921378-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
4. 29.09.1884-921379-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
5. 28.09.1885-921380-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv
6. 18.01.1909-921381-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om 
resp se akt
7. 12.09.1941-3944-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_K-IV_347
8. 29.02.1988-1484-01 Påbud i medfør af byggeloven
9. 23.01.1995-921382-01 Dok om fjernvarme mv
10. 05.02.2002-18435-01 Vedtægter for Ejerforeningen Ole Suhrsgade 
14

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.: 396 Nørrevold Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1885 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 3.400.000
Heraf grundværdi: 224.000
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.047.500
Grundskatteloftsværdi: 174.700

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

,

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

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 415 m2

Heraf boligareal: 130 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 142 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 130/1627
Adm. fordelingstal: 130,00/1.010
Sikkerhed til ejerforening: 29.000
I form af: Tinglyst ejerpantebrev
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Sælger har antenne fra Yousee. Ejerforeningen har hybridnet leveret af 
Tele Danmark Kabel TV. 

Brugsret til kælderrum.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:andelsboligforeningens ejendomsforsikring hos Alm. 
Brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 12.000 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: sælger Varme opkræves aconto sammen med fællesudgifterne med 3.000 kr/kvartal. Sælgers 
faktiske forbrug er ca 2.500 kr/kvartal.

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.

Nedsænkede lofter: 
Sælger oplyser, at de forsænkede lofter i lejligheden ikke opfylder 
bygningsreglementets krav til sådanne lofter, ligesom 
stærkstrømsreglementets/stærkstrømsbekendtgørelsens krav ikke garanteres at 
være opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf. Køber 
accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i 
den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i 
købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette forhold i 
købesummen.
Om 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 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.
Gårdlaug:
Ejerforeningen er medlem af gårdlaug for fællesgården Øster Søgade 32. 
Rørholmsgade 11-23, Ole Suhrs Gade 12-20. Der kan forekomme arbejdsdage. 

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: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 20.475,00
Ejendomsskat 5.939,00
Fællesudgift ejerforening 25.089,00
Rottebekæmpelsegebyr 89,59
Grundfond 2.252,00

Ejerudgift i alt 1. år: 53.844,59

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 7.550.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 47.260
Notering af ejerskifte, anslået 1.550

I alt kr. 7.598.810
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Øvrige servitutter:

Offentlige planer m.v.: 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


