
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 kommer du til at bo i et attraktivt område på Østerbro med gåafstand til 
Østerbrogade, Fælledparken, S-tog, bus, Poul Henningsens Plads Metro samt 
gode til- og frakørselsmuligheder til City og Nordsjælland. Der er mange 
indkøbsmuligheder i nærområdet bl.a Rema1000, Netto, Føtex, Fakta, Irma, Meny, 
samt kort afstand til fitness, pizzeria, bager og frisør, som ligger på den anden side 
af gaden. 

Lejligheden er beliggende på 1. sal i ejendommen, hvor man finder en flot og grøn 
fælles gårdhave - og fra lejligheden er der flere udgange til gårdhaven og terrassen 
med fliser.

Ejendommen har mange gode faciliteter bl.a. mulighed for privat parkeringsplads, 
stor præsentabel hall med tre elevatorer, fælles vaskeri i kælderen, privat 
cykelparkering og opbevaringsrum i gården, der er grøn og rolig. 

Selve lejligheden er løbende renoveret med bl.a. nyt egetræ plankegulv fra 2021, 
ny terrasse dør fra soveværelse 2021, ny hoveddør fra 2018, nyere el-installationer 
med LED lys dæmpere og indbygget LED lys.
 
Indretning : 

Entre med plads til garderobe, indgang til flot hvidt køkken med masser af skabe og 
udgang til gårdhaven, spisestue i åben plan med både køkken og den store lyse 
stue hvor der er god plads til hele familien, og masser af lys. 
Mellemgang, værelse, stort badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og 
gulvvarme, stort soveværelse med udgang til gårdhaven. 
En virkelig unik lejlighed, der med de flere udgange til gårdmiljøet virker som et lille 
selvstændigt hus. 

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:

Offentlige planer m.v.:
Kommuneplan: R19.B.2.32
Tinglyste servitutter:
1. 01.12.2020--1012490266 Servitut om Metro
2. 05.01.1874--962105-01 Dok om vej mv, gangsti mv . 
3. 23.04.1883--962106-01 Dok om færdselsret mv 1_I-II_507 
4. 25.04.1910--962107-01 Dok om vej mv, Indeholder økonomiske 
forpligtelser, se akt, (B/32) .

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): 
Køle-/fryseskab: Bosch, Opvaskemaskine: Siemens, Vaskemaskine/tørretumbler : Siemens, Ovn: Smeg, 
Keramisk kogeplade

,

Abonnementer:

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 4281 Udenbys Klædebo Kvarter, København
BFE-nr. 149070
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
Opført/ombygget år: 1970 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 1.850.000
Heraf grundværdi: 81.900
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.312.500
Grundskatteloftsværdi: 87.100

Arealer
Tinglyst areal: 84 m2

Heraf boligareal: 84 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 93 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:oplyses af 
administrator
Tinglyst fordelingstal: 84/10041
Adm. fordelingstal: oplyses af administrator
Sikkerhed til ejerforening: 35.000
I form af: Byrde lyst pantstiftende
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Gårdmiljø, opbevaringsrum i gården, kælder med parkeringspladser mod 
betaling kr. 270,- pr. måned.

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

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Oplyses snarest af administrator
Forsikringsselskab: oplyses snarest af administrator
Særlige forhold ved forsikringen: Oplyses snarest af administrator

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.300 Forbrug: 
Udgiften er beregnet i år: 2021

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: aconto indbetaling Det oplyste forbrug er den årlige aconto indbetaling. 
Der indbetales derudover kr. 3.240,- i aconto vand årligt.

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 ejendomsvurderingslov 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.

Renovering af gårdmiljø : 
Der er vedtaget en renovering af gårdmiljøet, og arbejdet forventes igangsat 
medio/ultimo august og det er planlagt at vare ca 6 uger. Arbejdet indebærer at 
plantekasser skal demonteres og senere genetableres med en del af den 
oprindelige beplantning. Sælger betaler udgiften hertil.

Parkeringsplads : 
Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i ejendommen til kr. 270,- pr. 
måned. 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 12.075,00
Ejendomsskat 2.784,00
Fællesudgifter 18.139,00

Ejerudgift i alt 1. år: 32.998,00

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: 260.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 19.801 md./ 237.612 år. Netto ekskl. ejerudgift: 17.308 md./ 207.696 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: 07.07.2021. 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: 5.195.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 32.350
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 5.228.850

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:

5. 15.03.1920--962108-01 Dok om kloakanlæggene mv, (O/104), Tillige lyst pantstiftende. . 
6. 30.04.1936--0000046301 null
7. 30.04.1936--0000046401 null

8. 30.04.1936--0000046501 null
9. 01.10.1968--5549-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering 1_I-II_507 
10. 09.10.1970--23950-01 Dok om parkering mv, alene tilkommer ejeren af lejl 1 1_I-II_507 

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.

Ingen.

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



Version 2.9   E/SO/ COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 6

11. 26.03.1971--4180-01 Dok om udlæg af areal 1_I-II_507 
12. 05.08.1971--10521-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 1_I-II_507 
13. 28.01.1878--0096210901 null
14. 23.01.1995--962110-01 Dok om fjernvarme mv, (F13I) 1_F-I_13 
15. 22.02.2001--35757-01 Deklaration indeholdende bestemmelser om 32 parkeringspladser eller 
indbetaling til en parkeringsfond m.v. 1_I-II_507 

16. 22.01.2002--10401-01 Vedtægter for ejerforeningen Tåsingegade 29 Tillige lyst pantstiftende 1_I-
II_507 
17. 26.04.2006--63647-01-S0001 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


