
Salgsopstilling
Formularens standardtekst er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Organisationerne har ikke været inde over den konkrete sagsopstillingens indhold. Disse er alene angivet af ejendomsmægleren i samråd med 

sælger.
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Beskrivelse:

Her kan du flytte direkte ind i en helt nyistandsat lejlighed med nyt køkken, flotte 
lyse afhøvlede trægulve, hvidmalede vægge m.m.

Området er fyldt med hyggelige caféer, barer, gode restauranter i gåafstand fra 
lejligheden, og man bor tæt på Nørrebroparken, Stefansgadekvarteret, Jagtvej og 
Jægersborggade. Der er masser af transportmuligheder tæt på, bl.a. Metro ved 
Nuuks Plads, Nørrebros runddel og Nørrebro Station. For bymennesker, der elsker 
byens puls og uendelige muligheder for hyggelige aftener er dette et fantastisk 
område at bo i. 

Ejendommen fra 1935 er veldrevet, og der er løbende har renoveret ejendommen 
med bl.a. udskiftning af faldstammer, gennemgående renovering af gårdmiljøet, der 
er aflåst, og har flere hyggelige kroge, med borde og bænke, som kan nydes hele 
foråret og sommeren.
Der er fælles vaskeri, tørre rum, kabel tv og hybridnet. 

Indretning : 

Entré med plads til garderobe, badeværelse med hvide klinker, og brus, stor lys 
stue med god plads til både spise-og opholdsafdeling, og udgang til altan, flot nyt 
køkken med masser af skabe og udsigt til det hyggelige gårdmiljø, stort 
soveværelse beliggende ud mod den rolige grønne gård. Der er lyse plankegulve i 
lejligheden. 
Der er hjemfaldspligt på lejligheden, som er udskudt til 2055.

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: Camilla Lindhard
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Tinglyste servitutter:
Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: R19.O.3.32
Kommuneplan: R19.B.3.16
Tinglyste servitutter:
1. 04.11.2020--1012403377 Servitut om metroskakt og boret tunnel
2. 01.03.1935--8310-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1_I-II_360

Der henvises til side 5 for øvrige servitutter.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Gasblus, Indbygningsovn, Emhætte, Opvaskemaskine, Køle/fryseskab

,

Abonnementer:
Der er YouSee i ejendommen.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 5649 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 157164
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
Opført/ombygget år: 1935 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 960.000
Heraf grundværdi: 94.400
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 661.500
Grundskatteloftsværdi: 100.400

Arealer
Tinglyst areal: 48 m2

Heraf boligareal: 48 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 52 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: 48/13139
Tinglyst fordelingstal: 48/13139
Adm. fordelingstal: 48/13139
Sikkerhed til ejerforening: 30.000
I form af: Ejerpantebrev
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum, vaskeri, tørrerum, cykel kælder.

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:Ejerforeningens ejendomsforsikring hos Top Danmark 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: 

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: via ejerforeningen.
Forsikringsselskab: Top Danmark
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til policen

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.176 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2021

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: aconto Det oplyste forbrug er den årlige aconto indbetaling.

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.

Om boligbeskatning
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 er trådt en ny ejendomsvurderings lov i 
kraft, der betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, der 
offentliggøres i 2020, vil blive beregnet ud fra ændrede principper. Oplysningerne i 
denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. 
Disse forhold kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetaling, og køber 
opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Hjemfaldspligt : 

Der er hjemfaldspligt på lejligheden, der er udskudt til 2055. 

Udlejning : 

Er tilladt - bestyrelsen og administrator skal have kopi af lejekontrakt. 

Husdyr : 

Er ikke tilladt i foreningen. 

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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Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 6.085,80
Ejendomsskat 3.209,00
Fællesudgifter 15.888,00
Rottebekæmpelse 37,25
Antenne 1.908,00

Ejerudgift i alt 1. år: 27.128,05

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter 
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover 
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen. 

Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 115.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 8.589 md./ 103.068 år. Netto ekskl. ejerudgift: 7.508 md./ 90.096 år v/25.6 %  
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. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.

Forudsætninger for standardfinansieringen
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: 16.07.2021. 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. Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link 

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside

Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 2.250.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 15.250
Notering af ejerskifte, anslået 2.000

I alt kr. 2.267.250

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: 
Købers rådgivere i forbindelse med handlen.

https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
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Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Lettere 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 - ejermeddelelse : 
Køber er bekendt med at BBR-ejermeddelelsen er et udtryk for de oplysninger kommunen har fået fra 
nuværende eller tidligere ejere. Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen ikke er målt op i 
forbindelse med handlen, hvorfor oplysningerne i vedlagte BBR, kan variere i forhold til de fysiske forhold 
på ejendommen.

Sikkerhed til G/F - Reduktion af standardfinansieringen : 

Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet realkreditlånet skal reduceres 
med tinglyst sikkerhed til grundejerforeningen.

Ny vurderingslov og beskatningsaftale : 
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt boligskattesystem i kraft pr. 1. 
januar 2020. Det forventes dog, at ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye 
boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, 
fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes endnu ikke. 
Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har 
udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Det nye 
boligskattesystem kan have indflydelse på købers fremtidige skattebetalinger, og køber opfordres til at 
søge egen rådgivning herom.

Øvrige servitutter:

3. 01.03.1935--8312-01 Dok om tilbagekøbsret for Kbh kommune, lyst påtegninger Indeholder 
bestemmelse om hjemfald. - Tilbagekøbsret udskudt for enkelte ejerlejl. - se lyste påtegninger . 
4. 01.03.1935--8316-01 Dok om fælles spildevandsafløb, Resp lån i off midler 1_I-II_360 

5. 01.03.1935--8317-01 Dok om tilvejebringelse af lovbefalet adgang 1_I-II_360 
6. 01.03.1935--8318-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1_I-II_360 
7. 24.06.1935--1792-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 1_I-II_360 

Tingslysningsafgiftsreduktion: Gæld udenfor købesummen: 
I forbindelse med handlens berigtigelse, vil sælgers pant (på nær pant i form af 
skadesløsbreve) blive omdannet til afgiftspantebreve ud fra hovedstolsprincippet. Køber kan 
herefter anvende afgiftspantebrevene til opnåelse af tinglysningsafgiftsreduktion. Der henvises 
til ejendommens blad i tingbogen (hæftelsesrubrikken) for nærmere information vedr. 
størrelsen på købers forventede tinglysningsafgiftsreduktion. Ovenstående gælder dog ikke for 
pant hvilende på flere ejendomme, hvis den solgte ejendom relakseres fra pantet, eller 
såfremt det er fraveget særskilt i handlen.

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
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8. 04.10.1935--3607-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv 1_I-II_360 
9. 18.10.1935--3887-01 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, fælles gård, opholdsareal 
mv 1_I-II_360 
10. 23.07.1936--2257-01 Dok om skure mv 1_I-II_360 
11. 14.07.1941--2720-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_I-II_360 
12. 22.06.1946--2900-01 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, fælles gård, opholdsareal 
mv 1_I-II_360 

13. 23.12.1946--8244-01 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, fælles gård, opholdsareal 
mv Rette dagbogsdato: 13.12.1946. 1_I-II_360 
14. 09.12.1965--7147-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_I-II_360 
15. 12.02.1973--3264-01 Vedtægter for ejerforening 1_I-II_360 
16. 23.01.1995--205704-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F-13-I 1_F-I_13


