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Beskrivelse:

Velkommen til én af Københavns bedste adresser. Havnegade løber fra Nyhavn til 
Knippelsbro langs Københavns kanal, og her er der stille, eksklusivt og mondænt 
med kun 5 min. til Kgs. Nytorv og Københavns pulserende byliv.

Fra lejligheden er der en fantastisk udsigt ud over vandet. Ligeud ligger 
Christianshavn og de mange smukke pakhuse ned til vandet. Kigger man mod 
venstre ligger Operaen og Skuespilhuset med den nye gangbro hen over kanalen, 
og kigger man til højre ligger Knippelsbro og Den Sorte Diamant. Bedre udsigt 
findes nærmest ikke i København. 

Den smukke herskabelige lejlighed på 4. sal har 3 meter til loftet, original stukkatur i 
alle rum og fine franske døre mellem de 3 stuer en-suite. Overalt i lejligheden er 
mange originale detaljer bevaret fra husets oprindelse i år 1900. I køkkenet er det 
gamle ildsted i køkkenet bevaret, og i badeværelset er der originalt terrazzogulv. 
Lejligheden rummer en lang fordelingsgang med adgang på venstre side til køkken 
og badeværelse og på højre side til de tre stuer en-suite. For enden af gangen 
ligger det store mastersoveværelse, som har udsigt til det fine gårdmiljø. 

En herskabelig perle i centrum af byen med en fantastisk beliggenhed og 
enestående udsigt.

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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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

1. 1870-05-16 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (52/139) 
2. 1912-05-06 Dok om skure mv, (83/26) 
3. 1963-01-28 Dok om transformerstation mv, Ikke til hinder for 
prioritering 1_F-I_128 
4. 1966-12-29 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_F-I_128 
5. 1970-01-06 Vedtægter for ejerforening, Havnegade 35/Peder 
Skramsgade 27, Om resp se akt, Tillige lyst pantstiftende. 1_F-I_128 
6. 1970-03-13 Dok om varme- og varmt vand, Resp lån i off midler 1_F-
I_128 
7. 1972-02-21 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_F-I_128 
8. 1978-09-27 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1_F-I_128 
9. 1981-04-06 Dok om saneringsplan mv 
10. 1981-07-15 Dok om fælles gård, opholdsareal mv 
11. 1985-07-10 Dok om lejeforhøjelser 1_F-I_128 
12. 1991-10-04 Dok om fundering og grundvandssænkning mv 1_S-I_50 
13. 1993-12-21 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
14. 1995-01-23 Dok om fjernvarme/anlæg mv, (akt F 13 I), Vedr 297 
15. 2006-04-26 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 

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.: 336 Øster Kvarter, København
Zonestatus: Byzone
Vand:
Vej:
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1900 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 3.250.000
Heraf grundværdi: 441.800
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.995.000
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Vaskemaskine: Miele, Fryser: Miele, Tørretumbler: Miele

,

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Brugsret og fællesfaciliteter

Brugsret til loftrum.

Arealer

Tinglyst areal: 114 m2

Heraf boligareal: 114 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 122 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 41/1000
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 42.000
I form af: Pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  insekt: Nej rørskade: Nej
Forbehold: 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.204 Forbrug: 0

Udgiften er beregnet i år: 2016

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)

Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme

Oplysningerne stammer fra: Sælger

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.

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: 

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: 375.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 34.855 md./ 418.260 år. Netto ekskl. ejerudgift: 27.965 md./ 335.580  år v/ 28.6 %  
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: 30.06.2017. 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: - . Forbehold: 
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. Danske Bank

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 19.950
Ejendomsskat 11.271
Husforsikring 0
Fællesudgifter ejerforening 28.700
Renovation 0
Rottebekæmpelse 72
Fællesantenne/Kabel-tv 5.997

Ejerudgift i alt 1. år: 65.990

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris/udbetaling: 7.495.000 / 375.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 46.660
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 7.543.160

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.
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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

2.853.000 2.762.146 2.875.394 DKK 0.1720 23.760 9,67 0.3499 0.00 0.00


