
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:

Eksklusiv & detaljerig Penthouse med egen tagterrasse, udsigt til Øresund og privat 
parkeringsplads i kælderen! Mulighed for 1 ekstra værelse! 
Bolig: Nybygget og eksklusiv Penthouse fra år. 2020, med materialer af høj kvalitet 
og elegante detaljer, ydermere gulvvarme i hele lejligheden. Boligen er en af de få 
lejligheder i ejendommen, hvor der er direkte adgang fra opgangen og man derfor 
ikke skal gøre bruge af den udendørs svalegang. Tillige er netop denne bolig 
beliggende, så den ikke generes af fremtidigt byggeri og man vil derfor bevarer 
såvel udsigt-og sol samt privatliv i fremtiden. 
Parkeringen kan klares på den private-og medfølgende parkeringsplads i kælderen, 
derfra går turen til lejligheden på toppen via. ejendommens elevator. 
Ankomst i yderst rummelig og aflukket entré, med god skabsplads og praktisk 
håndvask. Der er fra entréen adgang til rummeligt værelse, med stort 
indbygningsskab og fransk altan. I forlængelse af entréen er der adgang til 
mellemgang, hvorfra lejlighedens badeværelse tilgås, her er bl.a. Grohe 
rainshower, dugfrit spejl, 30*60 klinker og vaskesøjle fra Siemens. Tillige adgang til 
Masterbedroom med 2 franske altaner orienteret mod Øresund, samt stort 
indbygningsskab med integreret lys. Fra mellemgangen er der elegant trappeløb til 
lejlighedens 1. sal-og dens altoverskyggende hjerte, det store-og gennemgående 
alrum, der byder på rummelig stue, wc, lækkert åbent køkken, terrasse og ikke 
mindst, udsigt til Øresunds bølger og et vidunderligt lysindfald. Alrummets størrelse 
gør, at der efter behov kan etableres 1 ekstra værelse. (se plantegning for forslag) 
Det stilfulde køkken er fra HTH, samt med alle nødvendige kvalitets hårde 
hvidevarer fra Siemens, ydermere bl.a. granitbordplade, Quooker, lysdæmper og 
elegant LED sokkel belysning. I forbindelse med køkkenet er der plads til stort 
spisebord, hvorfra udsigten til Øresund kan nydes. I forlængelse af køkkenet 
adgang til niveaufordelt terrasse, orienteret mod Øst og med udsigt. 
Via. trappeløb er der adgang til kirsebæret på toppen af kransekagen, den private-
og solrige tagterrasse. Herfra er der en vidunderlig udsigt, uanset i hvilken retning 
du lader blikket falde – Øresund i Øst, skibakken i Nord, Amagers tage mod Syd og 
det bagvedliggende ”Strandlodskvarter” mod Vest. De ca. 40 m2 gør at her er god 
plads til at indrette sig med spisebord, Lounge, grill, blomster og planter, eller 
måske et udekøkken eller drivhus – kun fantasien sætter grænser og den skal ikke 
være stor, for at forestille sig hvilke magiske sommeraftner der kan nydes her. 
Til lejligheden medfølger privat parkeringsplads i aflukket kælder, samt rummeligt 
depotrum. 

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.:
Lokalplan: Strandlodsvej
Lokalplan: Ved Amagerbanen Syd
Kommuneplan: R19.C.9.3
Kommuneplan: R19.O.9.6
Tinglyste servitutter:
1. 30.08.1909--942682-01 Dok om grøft mv -

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): 
Emhætte: Siemens, Køle-/fryseskab: Siemens, Opvaskemaskine: Siemens, Ovn: Siemens, Ovn: Siemens, 
Induktionskogeplade: Siemens, Vaskemaskine: Siemens, Tørretumbler: Siemens

,

Abonnementer:
Ingen.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Ejendomsdata:
Ejendommen

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Må benyttes til: Helårsbeboelse
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 3972 Sundbyøster, København
BFE-nr. 6017441
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Vej: Privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 2020 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2018
Offentlig ejendomsværdi: 5.995.000
Heraf grundværdi: 656.940
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 3.097.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Arealer
Tinglyst areal: 112 m2

Heraf boligareal: 112 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 124 m2

Øvrige arealer: 

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter: Tinglyst fordelingstal
Tinglyst fordelingstal: 124/4143
Adm. fordelingstal: 124/2.633
Sikkerhed til ejerforening: 40.000
I form af: Pant sikkerhed
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Kælderrum (Privat), P-plads i kælder (Privat), Cykelparkering, Fællesrum

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: Dækning er anslået som værende standard, da nærmere information fra administrator afventes.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 9.300 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: 
Oplysningerne stammer fra: anslået 

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.

Forbrugsudgifter
A/C varme pr. md. kr. 775 (anslået)
A/C vand pr. md. kr. 250 (anslået)

Husdyr
Tilladt jf. ejerforeningens vedtægter 

Udlejning
Tilladt jf. ejerforeningens vedtægter 

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.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: A2015.
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Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 32.125,00
Ejendomsskat 0,00
Ejendomsskat, anslået 21.608,00
Fællesudgifter (inkl. p-plads), anslået 25.999,00
Rottebekæmpelse, anslået 50,00

Ejerudgift i alt 1. år: 79.782,00

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: 375.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 28.540 md./ 342.480 år. Netto ekskl. ejerudgift: 24.949 md./ 299.388 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: 07.12.2020. 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: 7.494.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 1.750
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 7.497.250

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:

2. 27.11.1911--942683-01 Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil 1_Q-III_341 - korrekt dato 29.11.1926 - 
lb.nr. 5768 - 
3. 29.11.1926--942684-01 Dok om vejudlæg eller forpligtelse hertil - 

4. 23.05.1942--1680-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 
5. 23.05.1942--901680-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
6. 25.03.1943--11441-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 

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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7. 20.10.1944--4617-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 
8. 31.10.1944--4908-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
9. 11.01.1945--6911-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
10. 11.01.1945--6913-01 Dok om fælles brandmur/gavl mv 
11. 16.02.1946--9276-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
12. 25.04.1946--642-01 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
13. 28.03.1947--11731-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 
14. 26.04.1947--572-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 
15. 20.01.1950--6706-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 
16. 11.03.1950--7959-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv - 
17. 23.06.1950--2159-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
18. 21.12.1951--6284-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
19. 17.11.1952--5528-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 
20. 04.02.1953--7388-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
21. 11.02.1955--8439-01 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om resp se akt 
22. 13.05.1955--858-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv - 

23. 14.03.1956--8360-01 Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering - 
24. 08.01.1957--7289-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
25. 13.11.1962--5777-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
26. 14.01.1974--420-01 Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv 
27. 23.01.1995--942685-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F 13 I) 1_F-I_13 
28. 02.12.1997--165569-01 Dok om luftfartshindringer mv Forprioritet 
29. 26.04.2006--63647-01 Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns 
Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er 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 
30. 21.04.2017--1008620200 Deklaration om over- og gennemkørselsret samt anlæg og drift af P-kælder
31. 13.09.2017--1009168227 Deklaration vedr. spildevandsledning
32. 17.08.2018--1010036750 Deklaration om adgangs- og brandvej
33. 17.08.2018--1010039798 Deklaration om adgangs- og brandvej
34. 10.12.2019--1011453601 Jordforurening


