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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

Beskrivelse:

Denne charmerende herskabslejlighed fra 1732 finder man i hjertet af det gamle 
København, langs Slotsholmskanalen mellem de hyggelige gader Knabrostræde 
og Naboløs.

Så snart man åbner ejendommens høje hoveddør, rammes man af ægte 
Københavnsk historie. Inde i lejligheden mødes man af en smuk og lys opholdsstue 
med en imponerende udsigt over Christiansborg og Thorvaldsens Museum. Stuens 
franske døre åbner op til en elegant en suite spisestue som også har flotte vinduer 
ud mod Nybrogade.

Spisestuen leder ind til et dejligt soveværelse med et strejf af parisisk romantik. I 
forlængelse af soveværelset ligger der et sødt børneværelse og et smukt 
nyrenoveret badeværelse. Lejlighedens køkken har charme, karakter og kig til et 
historisk gårdmiljø. Endvidere findes der et gæstetoilet i stil med lejlighedens 
badeværelse.

Lejligheden på 112 kvm, oser af 1700-tals karakter med elegant stukkatur, 
fyldningsdøre, høje paneler, marmorpejs og unikke detaljer fra en svunden tid.

Velkommen indenfor!
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Ifølge BBR er samlet areal 112 kvm, hvoraf 82 kvm er registreret som 
boligareal og 30 kvm registreret som erhverv. 
Kommuneplan: Kommuneplan 2015
1. 1918-05-27 Dok om indrykning af trappe mv, Indeholder økonomiske 
forpligtelser, se akt 
2. 1945-05-30 Dok om bygningsfredning 
3. 1951-02-08 Dok om bygningsfredning mv 1_P-I_239 
4. 1951-06-30 Dok om udskiftning af en vandlås for gulvafløbet mv, Resp 
lån i off midler 1_P-I_239 
5. 1951-08-31 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_P-I_239 
6. 1972-06-09 Vedtægter for ejerforening, Om resp se akt 1_P-I_239 
7. 1975-01-08 Dok om evt gæld til ejerfor, Om resp se akt, Tillige lyst 
pantstiftende. 
8. 1983-06-07 Dok om elerl nr 2, 7, 8 og 12 må ikke drives erhverv mv 
1_P-I_239 
9. 1984-04-03 Dok om bygningsfredning mv 1_P-I_239 
10. 1984-09-24 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
11. 1991-10-04 Dok om fundering og grundvandssænkning mv 
12. 1995-01-23 Dok om fjernvarme mv 
16. 2016-03-08 Vedtægt for Ejerforeningen Nybrogade 8 / Snaregade 5

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.: 4 Snarens Kvarter, København
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Elovne, elpaneler
Opført/ombygget år: 1732 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 3.550.000
Heraf grundværdi: 473.200
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 2.257.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Komfur: Gram, Keramisk kogeplade: Gram, Emhætte: Andet mærke, Køle-/fryseskab: Electrolux, Opvaskemaskine: Siemens, 
Vaskemaskine: Electrolux, Tørretumbler: Blomberg, Fredningsstatus: Fredet, HPFI/HFI anlæg: HFI, HPFI/HFI anlæg: HPFI, 
Antenne: Ingen, Del af fællesloft

,

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Brugsret og fællesfaciliteter

Der er et fælles loftsrum, men det er ikke delt ind i aflåste rum- blot et stort rum. 

Arealer

Tinglyst areal: 100 m2

Heraf boligareal:  m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 112 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 15/140
Tinglyst fordelingstal: 15/140
Adm. fordelingstal: 15/140
Sikkerhed til ejerforening: 10.000
I form af:Kr. 5.000 Vedtægter lyst panstiftende. Kr. 
5.000 pantebrev til ejerlejlijligheds foreningen
Forhøjelse af sikkerhed: 43.000
I form af: Vedtægter lyses pantstiftende
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  insekt: Nej rørskade: Nej
Forbehold: Oplysning fra ejerforeningen er ikke modtaget endnu, hvorfor pris og dækning på forsikringen ikke kendes.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 15.000 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Elovne, elpaneler
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: Anslået Der henvises til sid. 5

Andre forhold af væsentlig betydning:

Forurening:
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.

BBR og tinglyste arealer:
Der gøres opmærksom på, at BBR-Meddelelsen af d.23.10.2017 oplyser et samlet 
areal på112 kvm, hvoraf 30 kvm udgør erhverv. 

Udlejning: Ja jvf.vedtægtens § 19.  

Husdyr: Nej jvf. vedtægter

Opkrævningsgebyr:
Jvf. administratorskema oplyses det, at der opkræves et opkrævningsgebyr på 
kr.10,00 pr. kvartal hvis tilmeldt PBS ellers kr. 40,00 pr.kvartal, hvis ikke tilmeldt 
PBS

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
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 22.575
Ejendomsskat 0
Fællesudgift 33.750
Opkrævningsgbyr jvf. EF Skema 40

Ejerudgift i alt 1. år: 56.365

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris/udbetaling: 6.795.000 / 340.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 42.460
Forhøjelse af sikkerhed 43.000

I alt kr. 6.880.460

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 mv.
Udgifter til tinglysning, herunder pantebreve
Udgifter til ejerforening, f.eks. indskud til ejerforening, ejerskift.
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Forhold opvarmning: 
Ejendommen opvarmes med el.
Udgift til el er indeholdt både el til alm. forbrug og til opvarmning. Der foreligger p.t. ikke oplysninger om 
sælgers faktiske udgifter.
Udgift til varme, vand og vandafledning er anslået indtil oplysninger foreligger fra sælger/forsyningsværker.

Standardfinansiering kan ikke opnås, idet ejerskiftelånet skal reduceres med tinglyst sikkerhed til 
ejerforeningen.

Ejerforeningen skal gennemføre en renovering af facade mod gården mv. Her henvises til referat fra 
generalforsamling af d. 20.06.2017. Renoveringen vil finansieres både igennem optagelse af fælleslån 
samt egen indbetaling efter foredelingstal.

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

BRF 
kredit/Renteti
lpasningslån

Rentetilpas
ningslån

2.556.507 2.543.394 2.559.672 DKK -0.0386 41.851 24,50 0.3749 0.00 0.00


