
Salgsopstilling 
______________________________________

Adresse: Faksegade 5, 5. TV., 2100 København Ø Sagsnr.: AR147 (5950000)
Kontantpris: 5.950.000 Ejerudgift/md.: 4.264 Dato: 01.11.2017

 

Beskrivelse:

Faksegade er en ensrettet gade i hjertet af indre Østerbro. Her er der et hav af 
hyggelige caféer og restauranter, lækre butikker og masser af indkøbsmuligheder. 
Gaden går på tværs fra Nordre Frihavnsgade til Rosenvængets Allé og ligger 
uforstyrret i forhold til trafikken på Østerbrogade og Trianglen, som ligger blot 2 min. 
væk. Rundt om hjørnet ligger det smukke villakvarter på Rosenvængets Allé, og den 
anden vej ligger søerne og Fælledparken. En ideel beliggenhed på skønne Østerbro.

Lejligheden domineres af den store og åbne stue med trappe direkte op til den helt 
private tagterrasse. Her nyder man det gode vejr, udsigten, grillmaden og samværet 
med sine venner i kulissen af Københavns tage og tårne og med Øresund og Sverige i 
horisonten. Unikt, sjældent og gennemført lækkert. 
Lejligheden rummer to soveværelser, et lækkert badeværelse med badekar og 
vaskesøjle samt et stort åbent køkken. Overalt er der lyst og indbydende, og de 
mange Velux vinduer sørger for frit udsyn til himlen. 

Lejligheden er perfekt til et kærestepar eller den lille familie, der ønsker at bo centralt i 
byen. Eller som en rigtig lækker delelejlighed til to studerende.

Velkommen indenfor!
 

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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Adresse: Faksegade 5, 5. TV., 2100 København Ø Sagsnr.: AR147 (5950000)
Kontantpris: 5.950.000 Ejerudgift/md.: 4.264 Dato: 01.11.2017

 

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Komfur, ovn - mrk. ikke oplyst, Emhætte mrk Ikea, Køle-/fryseskab mrk. SMEG, Opvaskemaskine mrk Ikea, Vaskemaskine mrk. 
Miele, Tørretumbler mrk Miele. 

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke. 
 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Der henvises til side 5

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderum. 

Ejendomsdata:

Ejendommen
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Ejerlejlighed, beboelse
Ifølge: BBR-ejermeddelelse
Kommune: København
Matr.nr.: 3351  Udenbys Klædebo Kvarter, København
Ejerl.nr.: 87
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Elvarme
Opført/ombygget år: 1903

Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr. 2016
Offentlig ejendomsværdi: 2.700.000 kr.
Heraf grundværdi: 205.400 kr.
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.627.500 kr.
Grundskatteloftværdi: 146.900 kr. 

Arealer
Tinglyst areal: 102 m2

heraf boligareal: 102 m2

heraf andre arealer. 0 m2

BBR-boligareal: 114 m2

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. fordeles efter: 109/8973
Tinglyst fordelingstal: 109/8973
Adm. fordelingstal: 109/8973
Sikkerhed til ejerforening: 50.000 kr.
I form af: Ejerpantebrev

Forhøjelse af sikkerhed:
I form af:  
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Adresse: Faksegade 5, 5. TV., 2100 København Ø Sagsnr.: AR147 (5950000)
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:  Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Codan 
Forsikring A/S
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  Insekt: Ja Rørskade: Ja
Forbehold: Dækningsomfang: Der henvises til policen, hvor forsikringens nøjagtige dækningsomfang er specificeret.

   

Andre forhold af væsentlig betydning:

Der henvises til side 5

Forbrugsafhængige udgifter:  
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 8.000 Forbrug:   

Udgiften er beregnet i år: 2017 

Ejendommens primære varmekilde: Elvarme

Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen

Oplysningerne stammer fra: Anslået
Der henvises til side 5

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.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.  

Elinstallationsrapport:  Der vil ikke blive udarbejdet Elinstallationssrapport.   

Energimærkning: Der foreligger energimærkning af 29.06.2010 med energiklassifikation: D.  Der henvises til side 5 
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Adresse: Faksegade 5, 5. TV., 2100 København Ø Sagsnr.: AR147 (5950000)
Kontantpris: 5.950.000 Ejerudgift/md.: 4.264 Dato: 01.11.2017

 

Ejerudgift 1. år: Pr. år Kontantbehov ved køb

 

Ejerudgift i alt 1 år 51.166

Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:
Totalkredit kr. 39.836
Afgiftspantebrev

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:

Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger. Derfor 
skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 300.000 Brutto ekskl. ejerudgift 26.699 md./ 320.385 år Netto ekskl. ejerudgift 22.496 md./ 269.948 år v/26,60%   
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. Nettoudgiften er lig med 
bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. 
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med 
fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: 01.11.2017
For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 
1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og 
tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/2 - 1/8 Forbehold: Der henvises til side 5
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. 

 

Ejendomsskat 4.995
Ejendomsværdiskat 16.275
Ejerforening 23.499
Rottebekæmpelse 2017 60
Afdrag på egenkapital 6.337

Kontantpris/udbetaling 5.950.000
Tinglysningsafgift af skødet 37.360
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 4.785
Ejerskiftegebyr, administrator 1.500

I alt 5.993.645

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt 
udgifter til: Finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, 
herunder juridiske, finansielle og byggetekniske.

Gæld udenfor købesummen:
Beskrivelse Beløb Pr. dato
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Adresse: Faksegade 5, 5. TV., 2100 København Ø Sagsnr.: AR147 (5950000)
Kontantpris: 5.950.000 Ejerudgift/md.: 4.264 Dato: 01.11.2017

 

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

 

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Kommuneplan: Kommuneplan 2015
Varmeplan: Varmeplan 1984 - Fjernvarme, KE Varme P/S
Spildevandsplan: 226- Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
Kulturstyrelsen: Ejendommen er bevaringsværdig - bevaringsværdi: 3.

Tinglyste servitutter :

Nr. 1 lyst d. 23.05.1859 lbnr. 942480-01 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (A/13)
Nr. 2 lyst d. 05.01.1874 lbnr. 942481-01 Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv, (G98)
Nr. 3 lyst d. 20.12.1876 lbnr. 942482-01 Tillægstekst Dok om udlæg af areal til gade, (K299)
Nr. 4 lyst d. 18.08.1879 lbnr. 942483-01 Tillægstekst Dok om at flytte et plankeværk, (M320)
Nr. 5 lyst d. 21.10.1901 lbnr. 942484-01 Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv, (O340)
Nr. 6 lyst d. 12.05.1902 lbnr. 942485-01 Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv, (R283)
Nr. 7 lyst d. 12.05.1902 lbnr. 942486-01 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (R283)
Nr. 8 lyst d. 12.05.1902 lbnr. 942487-01 Tillægstekst Dok om nogle basde og klosetrum, (R283)
Nr. 9 lyst d. 12.05.1902 lbnr. 942488-01 Tillægstekst Dok om vaskerum, (R284)
Nr. 10 lyst d. 10.11.1902 lbnr. 942489-01 Tillægstekst Dok om kælderrum, (S184)
Nr. 11 lyst d. 29.11.1906 lbnr. 942490-01 Tillægstekst Dok om færdselsret mv
Nr. 12 lyst d. 04.10.1909 lbnr. 942491-01 Tillægstekst Dok om adgang til gårdlatrinerne
Nr. 13 lyst d. 06.12.1909 lbnr. 942492-01 Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Nr. 14 lyst d. 30.05.1910 lbnr. 942493-01 Tillægstekst Dok om skure mv
Nr. 15 lyst d. 04.03.1912 lbnr. 942494-01 Tillægstekst Dok om at vaskerum
Nr. 16 lyst d. 16.08.1929 lbnr. 2632-01 Tillægstekst Dok om skure mv AKT 1_E-II_50
Nr. 17 lyst d. 01.09.1947 lbnr. 3820-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-II_50
Nr. 18 lyst d. 29.06.1949 lbnr. 1867-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-II_50
Nr. 19 lyst d. 13.01.1953 lbnr. 2945-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-II_50 
- korrekte løbenr. 5749
Nr. 20 lyst d. 08.02.1963 lbnr. 9321-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-II_50
Nr. 21 lyst d. 28.05.1965 lbnr. 1739-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_E-II_50

Nr. 22 lyst d. 27.05.1971 lbnr. 9917-01 Tillægstekst Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for 
prioritering AKT 1_E-II_50 - korrekte dato 23.07.1971
Nr. 23 lyst d. 06.11.1972 lbnr. 18214-01 Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 
1_E-II_50
Nr. 24 lyst d. 03.06.1977 lbnr. 895-01 Tillægstekst Dok om kld lokaler fremtidig er til brug for ejeren af ejerl 
29mv AKT 1_E-II_50
Nr. 25 lyst d. 23.01.1995 lbnr. 942495-01 Tillægstekst Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F-13-I Filnavn: 
1_F-I_13
Nr. 26 lyst d. 29.10.2002 lbnr. 150389-01 Tillægstekst Vedtægter for ejerforeningen Rosenoden AKT 
1_E-II_50
Nr. 27 lyst d. 12.10.2005 lbnr. 174665-01 Tillægstekst Tillæg til vedtægter for E/F Rosenoden AKT 1_E-II_50
Nr. 28 lyst d. 26.04.2006 lbnr. 63647-01 Tillægstekst 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, 26.04.2006-63647-01-S0001 og 26.04.2006-63647-01-S0002 Filnavn: 1_P-I_625 

Andre forhold af væsentlig betydning:
Områdeklassificering:
Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret 
som lettere forurenede, jf. § 1 i lov om ændring af lov om forurenet jord. Denne ejendom er derfor også 
områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger under kriterierne for 
kortlægning som forurenet, men over et defineret mindstekriterium.

Husdyr:
Tilladt - Dog med henvisning til vedtægternes § 19.5. Der må holdes husdyr i det omfang, de ikke er til gene 
for de øvrige beboere. Max en hund pr. lejlighed i henhold til husorden pkt. 6.

Udlejning:
Tilladt - Med bestyrelsens godkendelse, jf. husorden. 

Ejerforening:

Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontant-
værdi

Valuta Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Rest-
løbetid

ÅOP Saldo fra-
dragskonto

Særlige over-
tagelsesvilkår

Garanti-
stillelse

Kontant 
regulering

Realkredit Danmark/F1K FlexLån® Kontantlån 2.759.000 2.729.683 2.755.072 DKK -0,07 30.404 25,00 0,95 Nej

Realkredit Danmark/F1K FlexLån® Kontantlån 306.000 302.748 306.220 DKK -0,07 5.514 27,00 1,70 Nej
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Sælger oplyser, at der afholdes arbejdsdag i Ejerforeningen 2 gange årligt. Udeblivelse fra arbejdsdag koster 
kr. 300,-

Uoverensstemmelser på BBR-ejermeddelelsen:
Der gøres opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem BBR-ejermeddelelsen og de faktiske 
forhold på ejendommen, idet der er 3 værelser og ikke 4 værelser i lejligheden. Sælger oplyser, at der 
ligeledes er en tagterrasse hvortil der kun fra denne lejlighed. Denne fremgår ikke af ejendommens 
BBR-ejermeddelelse. 

Ejerudgifter:
I perioden 1.6.2017 til 31.12.2017 opkræves via fællesudgifter et ekstraordinært bidrag som afdrag på negativ 
egenkapital. Udgiften er medtaget i ejerudgiften.
 

Energimærkning:
Køber er gjort opmærksom på, at gyldigheden af den i forbindelse med handlen udleverede energimærkning 
er forlænget til 7 år, jf. energimærkningsbekendtgørelsen.

 

Forbrugsafhængige udgifter
Ejendommen opvarmes med elvarme

Varme
Der foreligger p.t. ikke oplysninger om sælgers faktiske udgifter. Udgiften til varme er anslået.

EL: Iflg. acontopkrævning fra DONG af d. 05.04.2017 anslåes et forventet årsforbrug på 5.071 khW, svarende 
til en udgift på kr. 11.391,77. El til opvarmning er inkluderet i det oplyste forbrug.
Fjernvarme: der opkræves kr. 100,00 pr. mdr. fra administrator, svarende til kr. 1.200,00 p.a.

 
 
Standardfinansieringsforbehold:
Standardfinansieringen skal evt. reduceres med sikkerheden til ejerforeningen: kr. 50.000,- i form af tinglyst 
ejerpantebrev.
 


