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Beskrivelse:

DRONNINGENS TVÆRGADE 36 4.6
FUNKISPERLE MED ALTAN I HJERTET AF KØBENHAVN K

Herlig to-værelses lejlighed i arkitekttegnet ejendom

Midt imellem Kongens Have og Amalienborg ligger denne fine funkislejlighed på 74 
kvm i en ikonisk arkitekttegnet bygning fra 1957. Her får man en perfekt udnyttet to-
værelses lejlighed med en solrig altan og mange detaljer som kendetegner 
funktionalismen.

I den tidstypiske opgang kan man vælge mellem den geometriske og centralt 
placerede trappe i terrazzo sten, eller elevatoren for at komme op til lejligheden.

Fra entréen er der adgang til alle lejlighedens rum. Her findes en stor stue med 
udgang til hjemmets altan, et fint soveværelse, et dejligt køkken og et fint 
badeværelse med badekar, begge to i ægte funkisstil.

Ejendommen, som har navnet Dronningegården, regnes for en af efterkrigstidens 
mest ikoniske bygninger. Det er arkitekterne Kay Fisker og Svenn Eske Kristensen 
der står bag bygningen som blev fredet i 2006.

Dronningegården ligger trukket tilbage fra Dronningens Tværgade og 
funkisejendommen byder på fælles fitness rum i kælderen, hvor man også finder 
værksted og cykelparkering. Dronningens Tværgade strækker sig fra Bredgade til 
Kongens Have, så her bor man virkelig i hjertet af Kongens København.

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. 18.12.1956-5937-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv SE AKT 1_F-
I_503
2. 05.09.1957-3554-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til 
hinder for prioritering SE AKT 1_F-I_503
3. 22.05.1958-1193-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, 
Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt,Resp lån i off midler
4. 22.05.1958-1194-01 Dok om fælles bebyggelsesplan og fælles gård 
mv
5. 24.06.1958-2132-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_F-I_503
6. 18.08.1959-4099-01 Dok om fælles spildevandsløb mv, Resp lån i off 
midler
7. 02.02.1962-7266-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_F-I_503
8. 09.05.1963-765-01 Dok om udgifterne til ren-og vedligeholdelse af det 
i fællesskab etablerede gård-oghaveanlæg mv
9. 30.06.1966-2005-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv SE 
AKT 1_F-I_503
10. 04.10.1991-904500-01 Dok om fundering og grundvandssænkning 
mv
11. 23.01.1995-904501-01 Dok om fjernvarme mv
12. 01.04.1996-30062-01 Fredningsbeslutning SE AKT 1_F-I_503
13. 11.06.1996-59553-01 Bevaringsdeklaration i.h.t. § 15 i lov om 
bygningsfredning SE AKT 1_F-I_503
14. 17.09.2001-113514-01 Dok til Miljøministeriet, Skov- og 
Naturstyrelsen indeh. særlige bevaringsbestemmelser ved opdeling i 
ejerlejligheder, herunder oprettelse af grundfond (lov om 
bygningsfredning §§ 27 og 28) SE AKT 1_F-I_503

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.: 654 Sankt Annæ Vester Kvarter, København
BFE-nr. 0
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 1957 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2017
Offentlig ejendomsværdi: 1.950.000
Heraf grundværdi: 341.400
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.155.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køle/fryseskab Bosch., Komfur Bosch

,

Abonnementer:
Kabel-TV - individuel tilslutning. Opsætning af parabol er ikke tilladt.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Arealer

Tinglyst areal: 5206 m2

Heraf boligareal: 67 m2

Heraf andre arealer: 0 m2

BBR-boligareal: 74 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 73/12.599
Tinglyst fordelingstal: 67/12.599
Adm. fordelingstal: 73/12.599
Sikkerhed til ejerforening: 26.800
I form af: Vedtægter lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: Ingen, jfr. administratorbesvarelse.

Brugsret og fællesfaciliteter

Pulterrum. 
Husdyr: Nej
Udlejning er tilladt, dog jfr. vedtægternes § 19.
AirBnB: Nej, jfr. vedtægterne.

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 Willis 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til forsikringspolicen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 11.412 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2019

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra:  Det oplyste forbrug er á conto betalingen, idet sælgers seneste årsopgørelse ikke foreligger.

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.

Fredning
Ejendommen er fredet. Dette bevirker blandt andet, at der ikke betales 
ejendomsskat, samt at der er restriktioner på, hvad der må ændres på 
ejendommen. Der henvises til folder fra Kulturstyrelsen, "Når bygningen er fredet".

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 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: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype, idet ejendommen er fredet.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 
Der henvises til ejerforeningens seneste årsregnskab.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 11.550,00
Ejendomsskat 0,00
Fællesudgifter 20.748,00
Grundfond XXX 0,00
Renovation 0,00
Fællesantenne 0,00
Rottebekæmpelse 0,00

Ejerudgift i alt 1. år: 32.298,00

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 3.850.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 24.760
Notering af ejerskifte i ejerforeningen 2.050

I alt kr. 3.876.810

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
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 m.v.

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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Øvrige servitutter:

15. 01.03.2002-32073-01-S0001 Vedtægter for ejerforeningen Prinsessegården. Tillige lyst pantstiftende 
Tillæg tinglyst 03.08.2015-1006607267 SE AKT 1_F-I_503
16. 26.04.2006-63647-01-S0002 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.

18. 03.08.2015-1006607267 Tinglyst som tillæg til vedtægter 01.03.2002-32073-01-S0001  Tillæg til 
vedtægter lyst med dato/løbenr.: 01.03.2002-32073-01-S0001
20. 02.10.2017-1009227677 Opklassificering til offentlig vej
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: Kommuneplan 2015, 2014 og 2018

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

1.600.000 1.582.232 1.605.649 DKK -0.1216 12.544 108,00 0.1060 0.00 0.00


