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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:

ENESTÅENDE TAGLEJLIGHED MED TERRASSE OG 
MAJESTÆTISK BELIGGENHED, UDEN BOPÆLSPLIGT.
I en elegant ejendom fra 1759, imellem Amalienborg og Sankt Annæ Plads, finder 
man denne eksklusive taglejlighed med terrasse. Tilbagetrukket fra Amaliegade, i 
en diskret baggård, ligger nr. 13.G i et privat og uforstyrret miljø. En af lejlighedens 
mange fordele er fraværet af bopælspligt, så det er muligt selv at bestemme, om 
boligen skal bruges året rundt eller blot i udvalgte perioder.

Den velholdte bygning er blevet istandsat i 2004 og lejligheden har beholdt en 
gennemgående klassisk stil med sildebensparket, småsprossede vinduer og en 
imponerende loftshøjde på 4,4 meter på det højeste punkt. Her er der mange 
charmerede detaljer som man kun finder i en taglejlighed, såsom skråvægge, 
kvistvinduer og fritlagte bjælker. Lejligheden er præget af en særlig international 
atmosfære som her forstærkes af en sober blågrå farve på væggene.

Lejlighedens 98kvm er fordelt på et åbent og moderne køkken/alrum, to behagelige 
soveværelser og et dejligt funktionelt badeværelse. Fra de smukke franske døre i 
stuen åbner man op til den vidunderlige tagterrasse med udsigt over dronningens 
baghave.

Lejligheden er placeret i den inderste baggård, så her bor man i ro og mag i en unik 
bolig på en af Københavns mest fornemme og centrale adresser.

Velkommen indenfor!



Version 2.3   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a

Adresse: Amaliegade 13G, 2., 1256 København K Sagsnr.: 60AR-000124 Dato: 01.12.2017
Kontantpris: 8.000.000 Ejerudgift/md.: 5.093,00

                                                                                                                                                     



Version 2.3   E/SO/ COPYRIGHT DE – Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2

Adresse: Amaliegade 13G, 2., 1256 København K Sagsnr.: 60AR-000124 Dato: 01.12.2017
Kontantpris: 8.000.000 Ejerudgift/md.: 5.093,00

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Uden bopælspligt: Boligen er ikke omfattet af reglerne for bopælspligt i 
henhold til Boligreguleringslovens bestemmelser. For mer information 
henvises til kommunens hjemmeside: www.kk.dk

Udlejning: Tilladt, jf. vedtægterne § 12

Husdyr: Tilladt med bestyrelsens skriftlige godkendelse, jf. vedtægterne 
§ 13.

Servitutter: Se side 5 i salgsopstillingen. 

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.: 406 Sankt Annæ Øster Kvarter, København
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vand
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1759 / 1948
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 3.150.000
Heraf grundværdi: 502.400
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.575.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
De i lejligheden tilstedeværende hårde hvidevarer er inkluderet i handelen., Køleskab: Andet mærke, Ovn: Andet mærke, 
Keramisk kogeplade: Andet mærke, Vaskemaskine: Miele, Opvaskemaskine: Miele, Emhætte: Andet mærke, HPFI/HFI anlæg: 
HPFI

,

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Brugsret og fællesfaciliteter

til lejligheden hører et kælderrum

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Arealer

Tinglyst areal: 91 m2

Heraf boligareal: 91 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 98 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 82/4703
Adm. fordelingstal: 82/1487
Sikkerhed til ejerforening: 41.000
I form af: Byrde lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 0
I form af: Ingen
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Codan 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: - Svampeskade, der overgår eller stammer fra tagkonstruktion på spidsloft i forhus nr.13, er ikke dækket.
- Stormskade, der rammer tagrygsten på forhus nr.13 og alle udgifter i forbindelse hermed, er ikke dækket.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.941 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: acconto varme Vand: Vandudgifter er trukket ud af fællesudgifterne i forhold til administrativt 
fordelingstal, ganget med årsforbrug jf. seneste årsregnskab/godkendte budget. Vandet udgør for nærværende ejerlejlighed kr. 
1.505,61.

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.

Der er sænkede lofter i gang, badeværelse og køkken. 

Kommuneplan: Kommuneplan 2015
1. 1808-02-01 Fjernelsesdeklaration .. 
2. 1918-03-12 Bygningsfredning .. 
3. 1949-07-13 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_P-I_74 
4. 1950-10-04 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_P-I_74 
5. 1952-12-08 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
6. 1955-09-23 Dok om vandkloset, Resp lån i off midler 1_P-I_74 
7. 1957-01-25 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
8. 1959-11-26 Dok om spildevand, Resp lån i off midler 
9. 1962-06-28 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering 
1_P-I_74 
10. 1964-01-31 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_P-I_74 
11. 1977-10-07 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp lån i off midler 
12. 1978-04-17 Byplanvedtægt 
13. 1991-10-04 Dok om fundering og grundvandssænkning mv 
14. 1991-11-15 Dok om vandforsyning mv, Ikke til hinder for prioritering 
15. 1995-01-23 Dok om fjernvarme mv 
16. 2003-07-18 Dok om fælles varmeforsyning Tillige anden ejendom.Akt.nr. H 129 
1_H-I_129 
17. 2003-07-18 Dok om fælles vandforsyning Tillige anden ejendom.Akt.nr. H 129 
1_H-I_129 
18. 2003-12-05 Dok om statslig overtagelsespligt jfr.lov om bygningsfredning § 13, 
stk. 2 1_P-I_74 
19. 2004-08-23 Vedtægter for Ejerforeningen Eigtveds Gård. Den primære 
ejerforening. Tillige lyst pantstiftende 
20. 2005-03-17 Vedtægter for ejerforening, tillæg Vedr den primære ejerforening 
Eigtveds Gård 
21. 2005-10-26 Vedtægter for Ejerforeningen Amaliegade 13D - G. Sekundær 
ejerforening. Alene lyst på ejerl nr 3, 4 og 24 - 36. 
22. 2007-06-21 Tillæg til dokument lyst 26.04.2006 om 
elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S (KE Drift A/S). 
AKT P-625 I. afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG 
Energy, cvr.nr. 20214414. 

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: C.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 15.750,00
Ejendomsskat 12.478,00
Husforsikring 0,00
Rottebekæmpelse 70,00
Fællesudgift, anslået 32.816,43

Ejerudgift i alt 1. år: 61.114,43

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 8.000.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 49.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 8.051.160

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
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Køber er gjort bekendt med, at ejerlejlighedsoplysninger er bestilt hos ejerlejlighedsforeningens 
administrator den 28.11.2017, og at disse endnu ikke foreligger. Handlen er derfor fra købers side betinget 
af, at der ikke i forbindelse med administrators svar fremkommer for køber særlige byrdefulde forhold. 

Undtaget herfra er dog forhold, som allerede er oplyst i nærværende købsaftale. Såfremt nærværende 
forbehold ønskes gjort gældende, skal det ske skriftligt overfor sælgers ejendomsmægler senest 5 dage 
efter, at kopi af oplysningerne er kommet frem til køber/købers rådgiver.

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


