
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 er en sjælden mulighed for at erhverve et af de unikke huse med udsigt over 
havnen og Amager Fælled i horisonten.
Området er under udvikling med en del erhvervs bygninger og virksomheder, og 
området er perfekt til dem, der ønsker at bo ukonventionelt. Grunden "nr. 10" er ejet 
af en andelsforening, og består af 13 grundejere, der hver især har bygget deres 
hjem efter egne ønsker og drømme, hvilket gør området til sit helt eget. Her kender 
og hjælper man hinanden, og området er kendt for at huse beboere, der 
værdsætter originalitet. 
Københavns Kommune har vedtaget en ny lokalplan - og der vil blive bygget nye 
boliger, supermarkeder m.m i området indenfor en årrække. I 2023 kommer 
Metroen på den anden side af vejen, ved Sluseholmen, hvor der er gode 
indkøbsmuligheder. Huset grund udgør 119 m2. Der skal være 50 % erhverv og 50 
% bolig i huset, i vedtægterne nævnes : værksted, atelier og lignende samt 
eventuel dertil knyttet beboelse. Der er 2 mindre hyggelige haver omkring huset, 
den ene med udsigt over det dejlige havnemiljø. Der er ved at blive indlagt 
fjernvarme i foreningen, som køber kan tilslutte sig mod betaling.
Den unikke blå villa mangler noget færdiggørelse både indvendigt og udvendigt, og 
man må forvente at skulle renovere huset eller nedrive. Til gengæld kan man sætte 
sit helt eget præg, og huset havde oprindeligt en terrasse/veranda ud mod vandet, 
som er helt oplagt at gen-etablere - herfra vil man nemlig kunne gå ud fra det store 
køkken alrum og nyde det helt fantastiske miljø og udsigt.
Indretning :
Stueplan : 
Entre/rum med store klinker og god plads til forskellige former for erhverv, stort rum 
med separat indgang, der kan bruges som erhverv med mosaik gulv og udgang til 
hyggelig lukket have, badeværelse med flotte klinker og bruseniche, mellemgang 
med trappe til 1. salen. 
1 sal : 
Stort rum med synlige bjælker bygget i helt speciel stil - loftkonstruktionen er træets 
rødder eller på en akse, eller tallet 16, inspireret af solens stråler, her kan sagtens 
laves 2 gode værelser, meget stort køkken / alrum / stue med udsigt over vandet, 
havnen og Amager Fælled. Opgang til tagetagen med mange muligheder, bl.a. loft i 
kip eller udnyttelse af loftarealet. 

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:

  1 : 10.11.1947 - Dok. om højdebegrænsning
  2 : 28-06.1971 - Dok. om byggetilladelse, bebyggelse m.m.
  3 : 17.01.1991 - Overfredningsafgørelse 
  4 : 07.05.1991 - Dok. om affaldsdepoter 
  5 : 19.01.2000 - Dok. til Miljøkontrollen om affaldsdepoter 
  6 : 04.04.2008 - Dok. om afløbsledninger mv 
  8 : 18.12.2015 - Jordforurening
  9 : 23.03.2018 - Dekl. om adgangsvej 
10 : 13.12.2018 - Jordforurening
11 : 12.06.2018 - Jordforurening
12 : 10.12.2019 - Jordforurening

Offentlige planer m.v.:

Lokalplan: Stejlepladsen
Kommuneplan: R19.H.4.1

Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Beboelse og erhverv
Ifølge: BBR meddelelse
Kommune: Københavns Kommune
Matr.nr.: 503 Kongens Enghave, København
BFE-nr. 9406752
Zonestatus: Byzone
Vand: Offentlig
Vej: Privat / fælles
Kloak: Offentlig
Varmeinstallation: Brændeovn
Opført/ombygget år: 1998 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat  (anslået)
Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 2.100.000
Heraf grundværdi: 0
Evt. ejerboligværdi:  
Grundlag for ejd. værdiskat: 1.312.500
Grundskatteloftsværdi: 0

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): 
Hvidevarer i køkkenet medfølger.

Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.

Abonnementer:
Ingen.

Arealer
Grundareal udgør:  119 m2

- heraf vej:  0 m2

Grundareal ifølge: Andelsforeningen
Hovedbyg.bebyg.areal:  60 m2

Kælderareal:  0 m2

Udnyttet tagetage:   m2  
Boligareal i alt:  60 m2

Andre bygninger i alt:  0 m2

Bygningsareal ifølge: opmåling 
- af dato: 20-05-2021

Grundejerforeningsforhold
Sikkerhed til grf.: 
I form af: 

Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af: 

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på:anslået tilbud pga. off. tilgængelige prislister 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Nej  insekt: Nej rørskade: Nej
Forbehold: 

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: huset er ikke forsikret pt.
Forsikringsselskab: huset er ikke forsikret pt.
Særlige forhold ved forsikringen: huset er ikke forsikret pt.

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.

Køber skal godkendes som køber af andelen : 
Der gøres opmærksom på, at køber skal godkendes af foreningen, som 
andelshaver. 
Salgspris for andelen : 
Der skal indbetales kr. 284.095,- for køb af andelen. Beløbet er indregnet 
i salgsprisen. 
Huset - ikke godkendt hos Københavns Kommune : 
Huset er ikke registreret hos Københavns Kommune. Køber påtager sig 
alle forpligtelser med anmeldelse og byggetilladelse i denne forbindelse.
Ejendomsværdiskat og ejendomsvurdering: 
Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat er anslået, idet der pt. ikke 
betales ejendomsværdiskat. Køber må forvente en større udgift hertil når 
boligen godkendes. 
Fjernvarme : 
Der er pt. ikke indlagt fjernvarme men foreningen er ved at få indlagt 
hovedtilslutning, som køber mod betaling kan tilslutte sig. 
Forurening : 
Der er forurening i området og på grundene på vidensniveau 2, og køber 
skal etablere div. forhold, der afhjælper disse forhold ved ombygning 
i.h.t. de tinglyste servitutter. 
Arealer : 
Det oplyste bebyggede areal samt erhvervsareal er anslået udfra en 
tidligere opmåling af ejendommen, hvor det blev oplyst til 65 m2 + 60 
m2, samlet 115 m2. Dette areal kan dog ikke bekræftes, og køber 
anbefales at få opmålt ejendommen for en korrekt angivelse af arealet. 

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 5.000 Forbrug: brænde
Udgiften er beregnet i år: 2020

Ejendommens primære varmekilde: Brændeovn
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen
Oplysningerne stammer fra: sælger
Der opvarmes med brændeovn. Køberne må dog forvente et større beløb til opvarmning. 
Der indbetales kr. 8.400,- i aconto el til foreningen, samt kr. 1.600,- årligt i aconto vand. 

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: Ikke relevant for den pågældende ejendomstype

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.
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Kontantbehov ved køb:

Kontantpris: 3.495.000
Gebyr til foreningen vedr. registrering af køb - 
anslået

4.000

I alt kr. 3.499.000 

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.

Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 13.125,00
Ejendomsskat 0,00
Husforsikring 4.000,00
Grundejerforening 26.352,00

Ejerudgift i alt 1. år: 43.477,00

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: 175.000 Brutto ekskl. ejerudgift: 13.256 md./ 159.072 år. Netto ekskl. ejerudgift: 11.603 md./ 139.236 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: 18.08.2021. 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

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

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.

Foreningen har følgende lån : 
Spar Nord lån - kr. 810.325,- 
Spar Nord drift konto - kr. 358.398


