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Beskrivelse af andelsboligen:

Sjældent udbudt andelslejlighed på indre Vesterbro i flot ejendom med ét af de 
fineste gårdmiljøer på Vesterbro. Området er attraktivt og man bor mellem 
Vesterbrogades mange gode butikker med kort afstand til Enghave Plads med alle 
caféerne, restauranter og Metroen.
Ejendommen fik i 2020 skiftet vinduer på facaden mod gårdmiljøet, og der er 
adgang til en af Vesterbros største og fineste gårdmiljøer med bl.a. stort fælleshus 
med toiletter, festsal, og vaskeri. Der er 17 lejligheder i alt i andelsforeningen, med 
en lav gæld, og der afdrages. Bagved ejendommen er der en mindre fælles have til 
foreningen, der grænser ud til det store gårdmiljø. Lejligheden er løbende renoveret 
og fremtræder i god indflytningsklar stand - masser af lys og god udsigt ud over 
gårdmiljøet. 

Indretning :
Mellemgang med indgang til garderobe, nyere køkken med masser af skabe i 
åbent plan med "New Yorker" glas spisestue/- eller et ekstra værelse hvis familien 
behøver det, stort værelse, fra mellemgangen er der indgang til en stor hyggelig og 
lys stue med udsigt over gårdmiljøet, stort soveværelse. Der er trægulve i 
lejligheden - og stuklofter i flere af rummene. 

Vigtig information:

Der gøres opmærksom på, at en overdragelsesaftale, 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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Ejendomsdata
Ejendommen/andelsboligforeningen:
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 531 Udenbys Vester Kvarter, København
BFE-nr.: 6024257
Opført/ombygget år: 1884 / 1999
Zonestatus: Byzone
Anvendt vurderingsprincip: Valuarvurdering 
Pr.: 2019
Værdi iflg. anv. vurderingsprincip: 37.200
Energimærkning:Der foreligger energimærkning med 
energiklassifikation: C.
Fællesfaciliteter: Vaskeri, gårdhave, mulighed for leje af festlokale 
med køkken.

Andelsboligen:
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Andelnr.: 6
Fordelingstal vedr. formuen: 95/993
Fordelingstal vedr. boligafgift: /
Evt. bemærkninger til boligafgiftens 
fordeling:

Brugsret: Kælderrum.

Arealer:
Boligareal ifølge BBR: 95 m2

Andre arealer ifølge BBR:

Inventar og løsøre:
Følgende særlig tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):
Løsøre kan tilkøbes : Siemens opvaskemaskine, Ikea køleskab

Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat)*):
Ovn , Siemens opvaskemaskine ,

*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre.

Abonnementer:
Der er YouSee og Fiberby i ejendommen som køber skal være en del af.

Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Hedebygade
Kommuneplan: R19.B.4.7

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.



Adresse: Tøndergade 3, 3., 1752 København V Sagsnr.: 43CL-000445 Dato: 24.03.2021
Købspris: 2.747.000 Boligydelse /md.: 5.508,00

Version 2.6  A/SO/ COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

 

Forsikringsforhold:
Ejendommen er forsikret via andelsboligforeningen hos andelsboligforeningens ejendomsforsikring
Præmien, der indgår i boligafgiften, dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja

Forbehold: Der henvises til policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug: 

Udgift kr.: 5.237 Forbrug: 1718 kwh
Udgiften er beregnet i år: 2021
Andelsboligens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Andelsboligens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: sælger

Ejerpantebreve i andelsboligen:
kr. 776.460,-

Øvrige udgifter vedr. andelsboligens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, andre forbrugsafhængige forhold, 
eftersyn af forsyningsanlæg samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken 
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller boligydelsen.

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.

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.



Adresse: Tøndergade 3, 3., 1752 København V Sagsnr.: 43CL-000445 Dato: 24.03.2021
Købspris: 2.747.000 Boligydelse /md.: 5.508,00

Version 2.6  A/SO/ COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

                              

Beregning af andelsboligens maksimalpris og købspris: Boligydelse: Kontantbehov ved køb:

Andel i foreningens formue *
Forbedringer og særligt tilpasset inventar
Fradrag/Tillæg vedr. vedligeholdelsesstand
Fradrag for mangler
Maksimalpris, jf. andelsboliglovens § 5
Evt. nedslag i maksimalprisen

Overdragelsessum ekskl. løsøre (købspris)

Andet løsøre, der kan købes separat, jf. side 2.
Samlet overdragelsessum inkl. løsøre 

Kr. 2.626.500
Kr. 123.197
Kr. -2.000
Kr. 0
Kr. 2.747.697
Kr. 697

Kr. 2.747.000

Kr. 8.009
Kr. 2.755.009

Boligydelse Kr. 62.031,00
Kabeltv Kr. 2.559,24
Internet Kr. 1.500,00

Boligydelse i alt pr. år Kr. 66.090,24
Boligydelse i alt pr. md. Kr. 5.508,00

Købspris/udbetaling Kr. 2.747.000
Depositum Kr. 8.000
Gebyr til administrator Kr. 9.000

I alt Kr. 2.764.000

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.

Teknisk pris:

Den tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens gæld fratrukket foreningens omsætningsaktiver i henhold til Nøgleoplysningsskema for 
andelsboligforeningen pkt. K2. Køber gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. om grundlaget for opgørelsen af 
foreningens formue er ajourført, om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til afdækning af kurs- eller renterisiko, afdragsfrie lån o.lign.. Opgørelsen 
vil derfor oftest ikke være fuldstændig retvisende. For nærmere oplysninger om foreningens økonomi henvises til Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Køber opfordres til at 
søge egen rådgiver herom.

Købspris: kr. 2.747.000
Forholdsmæssig andel af foreningens samlede gæld kr. 352.988
÷omsætningsaktiver: kr. 176.205
Teknisk pris kr. 2.923.783

* 



Adresse: Tøndergade 3, 3., 1752 København V Sagsnr.: 43CL-000445 Dato: 24.03.2021
Købspris: 2.747.000 Boligydelse /md.: 5.508,00

Version 2.6  A/SO/ COPYRIGHT DE – Virksomheden er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5

Oplysninger om andelsboligforeningen:

Venteliste: Ja
Fremleje: Nej - kun med bestyrelsens tilladelse
Husdyr: Ja

Gæld uden for købesummen:
Foreningen har en kassekredit til daglig drift som alle hæfter for. 
Byfornyelses ån med ydelsesstøtte jf. tingbogen. 

Maksimal belåning: Har andelsboligforeningen vedtaget regler om maksimal belåning af andelsboligen: Nej

Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:

Långiver Lånetype    Næste rentetilpasning     Restgæld Kursværdi Rente Udløb Afdragsfrihed Personlig hæftelse Vilkår mv.

Øvrige oplysninger om foreningens lån/økonomi:
Det oplyste afdrag på prioritetsgæld er det sidst oplyste jf. regnskabet 2019.

Køber gøres opmærksom på, at ovenstående oplysninger stammer fra andelsboligforeningens seneste regnskab/Nøgleoplysningsskema (evt. suppleret med oplysninger fra foreningen), hvorfor 
der kan være foretaget ændringer heri efterfølgende, f.eks. kan foreningen have optaget yderligere lån eller der kan være afdraget yderligere på de eksisterende lån. 


