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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:

HERSKABELIG FEMVÆRELSES LEJLIGHED PÅ FREDERIKSBERG

På grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro ligger denne klassiske 
herskabslejlighed. Her er højt til loftet, et imponerende lysindfald i de tre stuer en-
suite og tidstypiske detaljer som høje træpaneler og elegante fyldningsdøre med 
cognacfarvet glas. Alt sammen er med til at få denne lejlighed til at fremstå sjælfuld 
og unik.

Hvis man ønsker at bo på rolige Frederiksberg omgivet af hyggelige villakvarterer, 
men stadig kun en smuttur fra pulserende Nørrebro, så er her muligheden i en 
lejlighed som ligger lige i smørhullet og giver det bedste fra to verdener.

De 143 kvm er godt fordelt på tre imponerende stuer en-suite, hvoraf den ene med 
fordel kan indrettes som et værelse. Den nederste af stuerne er spisestuen og den 
byder på smukke høje træpaneler og finurlige detaljer, som et skjult indbygget 
barskab der leder tankerne tilbage på 20:erne og The Great Gatsby.

Fra spisestuen er der adgang til et stort rummeligt soveværelse samt en 
fordelingsgang som giver adgang til køkken og bad. Badeværelset er indrettet med 
nyere hvide fliser og terrazzogulv og her er både vaskemaskine og tørretumbler. I 
køkkenet finder man fine originaler detaljer som et indbygget glasskab, et 
viktualierum og en skjult dør indtil lejlighedens sidste værelse. I hele lejligheden er 
der originalt plankegulv som er med til at give karakter.

Nr. 154A ligger trukket lidt tilbage fra selve Borups Allé og der hører en fri parkering 
med til alle ejendommens lejligheder. På den anden side af gaden finder man 
Fuglebakken St. hvor der er S-togsforbindelse til resten af København. Kvarteret 
byder på en af Frederiksbergs mest eftertragtede skoler i Duevejens Skole. Her er 
alt hvad Frederiksberg og Nørrebro har at byde på af hyggelige caféer og 
specialbutikker lige rundt om hjørnet.

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

Tinglyste servitutter:

1. 08.07.2016-1007433033 Servitut med lovbestemt prioritet  
DEKLARATION
10. 06.07.2000-12762-02 Tillæg til vedtægter AKT 2_FRB_Z16
11. 24.01.2005-2685-02 Foreløbig notering af ekspropriation
14. 19.03.2013-1004444671 Deklaration om benyttelse mv
2. 30.06.1899-944575-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, vejafgift 
mv (5V959-1406), Se akt
3. 20.09.1907-944576-02 Dok om mortifikation byggeindskr facade og 
gavltegninger mv (6Q684-1850), Se akt
4. 29.11.1918-944577-02 Dok om hegn, hegnsmur mv, forpligtelse m h t 
omprobation af bygningstegninger mv, Se akt , (7S33-4645)
5. 05.05.1927-0000021602 Dok om betingelser til at overbygge grunden 
og bebygge denne mv, Se akt AKT 2_FRB_Z16
6. 09.08.1950-944578-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Se akt
7. 14.04.1951-130-02 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, 
bebyggelsesgrad og vilkår herfor mv, Se akt AKT 2_FRB_Z16
8. 13.03.1972-1830-02 Dok om parkering mv, Se akt AKT 2_FRB_Z16
9. 25.03.1992-4738-02 Vedtægter for ejerforening, Borups Alle 15-153, 
Resp lån i off midler, Se akt AKT 2_FRB_Z16

Offentlige planer m.v.:

Kommuneplan: Borups Allé

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: Frederiksberg Kommune
Matr.nr.: 16z Frederiksberg
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation:Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. 
varmluftanlæg)
Opført/ombygget år: 1929 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2016
Offentlig ejendomsværdi: 2.600.000
Heraf grundværdi: 541.500
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.650.000
Grundskatteloftsværdi: 398.700

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Køleskab: Liebherr, Komfur: Smeg, Fryser: Liebherr, Opvaskemaskine: Miele, Vaskemaskine: AEG, HPFI/HFI 
anlæg: HPFI

,

Abonnementer:
sælger opsiger sine abonnementer, og køber tegner sine.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Brugsret og fællesfaciliteter

Se sid. 5 i salgsopstillingen.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Arealer

Tinglyst areal: 2142 m2

Heraf boligareal: 128 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 143 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 483/10000
Adm. fordelingstal:
Sikkerhed til ejerforening: 30.000
I form af: Tinglyst ejerpantebrev, 2 st.
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Almindelig brand 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Se forsikringens police nr: 054 761 163

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 10.200 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2017

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Ejendommens supplerende varmekilde: Nej
Oplysningerne stammer fra: Acconto 

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.

Forbrug: Opkræves a´conto sammen med fællesudgifterne.
Varme 850 kr per måned 
Vand 225 kr per måned
Totalt: 12.900 kr per år.

Fælleslån: Sælger har del i fælleslån med kr. 43.769,69. For dette betales 575 kr 
per måned.
Restgæld for den enkelte lejlighed kan opgøres ved udgang af kvartal ved 
individuel indfrielse, gebyr kr. 1.100,- for indfrielse.

Udlejning: Ja, med tilladelse fra ejerforeningen og godkendelse af lejekontrakt
Husdyr: Ja
Hybridnet: Ja. Der findes en antenneforening, men uden medlemspligt. 

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: E.
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: Gæld udenfor købesummen: 

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 16.500,00
Ejendomsskat 9.867,00
Fællesudgifter ejerforening 21.895,00
Rottebekæmpelse 57,72
Lejlighedens del af fælleslån 6.900,00

Ejerudgift i alt 1. år: 55.219,72

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 5.700.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 35.860
Notering af ejerskifte, anslået 1.500
Ejerskifte Brunata, anslået 1.000

I alt kr. 5.738.360

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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Brugsret og fællesfaciliteter: 
Der er brugsret til loftsrum og cykelskur. 
Fælles tørreloft 
Nuværende ejer lejer af EF et loftsrum om ca 25 kvm for ca 187 kr per måned. For mulighed at fortsætte 
lejemålet, samt leje herfor, henvises til ejerforeningen.

Garage: EF har 10 garager til leje, fordeles efter venteliste. 
Parkeringspladser: Der er parkeringspladser i den ydre gård, til fælles benyttelse, ej erhverv. Se husorden.

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/Var
iabel 
forrentet 
obligationslå
n uden 
renteloft

Variabel 
forrentet 
obligationsl
ån uden 
renteloft

2.943.000 2.943.000 2.957.126 DKK -0.2100 28.594 9,00 0.0862 0.00 0.00

Realkredit 
Danmark/Obl
igationslån

Obligationsl
ån

381.403 381.403 381.402 DKK 1.0000 51.826 2,75 1.3301 0.00 0.00


