
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 lejligheden for dem, der gerne vil bo i en moderne bygning tæt på indkøb, 
shopping og Metro i Ørestad. 
Lejligheden er i flere niveauer og har en loftshøjde ud over det sædvanlige i de 
fleste rum, præcis som udsigten, der på én gang både indeholder en "New York 
sky line" og den smukkeste natur og vandudsigt. 
Ejendommen blev opført i 2010, tegnet af Bjarke Ingels (BIG). Kåret til verdens 
bedste boligbyggeri af World Architecture Festival i 2011. Foreningen byder på et 
væld af gode faciliteter såsom vinklub, jul- og sommerfest, restaurant og café i 
bygningen, 2 daginstitutioner, 6 legepladser i en radius af 500 meter, en sund 
ejerforening, parkeringsmuligheder, fælles grillplads mod Amager Fælled hvor man 
kan hygge med vennerne, og meget meget mere. Der er naturligvis elevator i 
ejendommen, og en stort kælder med pulterrum, og cykel- parkering. 
På det fredede område, Amager Fælled, er der en natur, der indbyder til gå- og 
løbeture og det er muligt at få et glimt af Bambi og hendes familie i skovbrynet og 
komme helt tæt på gæs, køer og får. Indkøbsmuligheder og offentlig transport 
findes lige om hjørnet. Man kan tage Metroen til Indre By, eller bare tage et smut til 
Field's for at shoppe. Royal Arena, skøjtehallen, Fitness og skoler er også tæt på 
ejendommen. Området er i opblomstring, og her bor både unge og ældre, især 
unge familier slår sig ned i området p.g.a. den smukke natur, og den hurtige 
adgang til alt det man behøver i en travl hverdag. 
Indretning : 

Entré med plads til garderobe, stort badeværelse med hvide klinker, stort 
vaskeskab, rummelig bruseniché og nyere, kombineret vaske/tørretumbler. Fra 
entréen er der trappe op til lejlighedens perle, nemlig den store stue i åben plan 
med køkkenet, der er hvidt og med masser af skabe. Rummet har en speciel 
stemning, og lyset strømmer ind af vinduespartierne p.g.a. loftshøjden på 3,76 
meter. Fra stuen/køkkenet er der udgang til altanen, hvor morgen- og 
formiddagssolen kan nydes. På altanen er der et indbygget opbevaringsrum der er 
stort nok til at opbevare havemøbler, og grill m.m. Soveværelset er rummeligt, og 
der er et fint skab med god plads til garderoben. Fra soveværelset er der også 
udgang til altanen. 
Der er flotte egetræsgulve i lejligheden. 

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. 23.01.1995--954229-01 Dok om fjernvarme/anlæg mv 1_F-I_13 
2. 02.12.1997--165569-01 Dok om luftfartshindringer mv Forprioritet 
3. 20.12.2002--178196-01 Vedtægter for vandlauget I Ørestad. Tillige 
tinglyst under 04.10.2017-1009227454. 
4. 28.02.2005--34995-01 byrder Dekl. vedr. terrænændring, 
omprofilering af vejoverflader m.v. omkring visse stationer i Ørestaden. 
Vedr.matr.nr. 182,271,360 Eks og 919 Suo. 
5. 24.11.2005--203923-01 Dekl om afledning af spilde- og overfladevand 
mv. 
6. 03.01.2007--965-01 Dok om vejudlæg 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): 
Køle/fryseskab - Scholtes, Opvaskemaskine - Scholtes, Indbygningsovn - Scholtes, Vaske/ tørremaskine - 
Samsung, Induktions-kogeplade Siemens, Emhætte - Exhausto

,

Abonnementer:
Der er Fibia via 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.: 965 Sundby Overdrev, København
BFE-nr. 138772
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Offentlig / privat
Kloak: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
Opført/ombygget år: 2010 
 
Vurdering og ejendomsværdiskat

Offentlig vurdering pr.: 2021
Offentlig ejendomsværdi: 1.250.000
Heraf grundværdi: 265.000
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 966.000
Grundskatteloftsværdi: 218.800

Arealer
Tinglyst areal: 51 m2

Heraf boligareal: 51 m2

Heraf andre arealer:  m2

BBR-boligareal: 63 m2

Øvrige arealer: 9 m2 altan

Ejerforeningsforhold
Fællesudg. Fordeles efter:
Tinglyst fordelingstal: 51/52499
Adm. fordelingstal:Der henvises til adm. 
besvarelse
Sikkerhed til ejerforening: 30.000
I form af: Anden hæftelse
Forhøjelse af sikkerhed: 
I form af:

Brugsret og fællesfaciliteter

Cykelkælder, depotrum i 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 Gjensidige. 
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja  insekt: Ja rørskade: Ja
Forbehold: Der henvises til policen.

Ejendommens nuværende forsikringsforhold: Via ejerforeningen.
Forsikringsselskab: Gjensidige.
Særlige forhold ved forsikringen: Der henvises til policen.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:

Udgift kr.: 4.557 Forbrug: 0
Udgiften er beregnet i år: 2020

Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme/blokvarme
Ejendommens supplerende varmekilde: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysningerne stammer fra: sælger Der betales særskilt for vand - udgift i 2020 kr. 2.649,-

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.

Husdyr: Det er tilladt at holde almindelige husdyr (f.eks. hund og kat), se dog 
foreningens husorden

Udlejning: Udlejning tilladt, se dog vedtægternes § 23.

Vandudgift: Der betales aconto vand kr. 2.649,- om året.

Arealer: På grund af den samlede ejendoms helt særlige karakter for så vidt angår 
adgangsforhold m.v. til de enkelte lejligheder, herunder lejlighedernes delvise 
fællesbrug af adgangsarealer, trapper, stisystem m.v. er samtlige 
beboelseslejligheder tillagt en ens andel, 12 m2, af ejendommens samlede 
adgangsareal.

Byzone: 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 nyt boligskattesystem: Det forventes, at der ultimo 2021 påbegyndes 
udsendelse af nye ejendomsvurderinger for ejerboliger og pr. 1. januar 2024 
træder et nyt boligskattesystem i kraft. Det nye ejendomsvurderings- og 
boligskattesystem betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, 
herunder beskatningsgrundlag, fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. 
Konsekvenserne heraf for nærværende ejendom 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 skattebetaling, og køber opfordres til at søge egen rådgivning 
herom. Der henvises desuden til www.vurderingsportalen.dk

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: B.
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Ejerudgift 1. år: Pr. år:

Ejendomsværdiskat 8.887,20
Ejendomsskat 7.439,00
Fællesudgifter 11.635,00
Fibia 1.548,00
Låse/dør automatik 318,00
Rottebekæmpelse 49,15

Ejerudgift i alt 1. år: 29.876,35

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: 02.12.2021. 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: 3.495.000
Tinglysningsafgift af skødet, anslået 22.750
Notering af ejerskifte, anslået 1.500

I alt kr. 3.519.250

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:

Sikkerhed til G/F - Reduktion af standardfinansieringen : 
Standardfinansieringen i nærværende salgsopstilling kan ikke opnås, idet realkreditlånet skal reduceres 
med tinglyst sikkerhed til grundejerforeningen.

Øvrige servitutter:

7. 19.12.2007--175937-01 Vedtægter for G/F Ørestad Syd, Tillige anden ejendom, Tillige lyst pantstiftende 
8. 01.07.2010--1000902802 Servitut vedr. maksimal bebyggelse mv.
9. 03.09.2010--1000980800 Deklaration om parkering og særlige fællesområder
10. 10.09.2010--1001011755 Deklaration for transformerstationer og kabler
11. 12.10.2010--1001069253 Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen 8TALLET, der er uploadet i 
bilagsbanken
13. 04.09.2012--1003842826 Tillæg til vedtægt

14. 22.06.2018--1009903649 Tillæg til vedtægter oprindelig lyst under dato/løbenummer 12.10.2010-
1001069253
Offentlige planer m.v.:
Lokalplan: Ørestad Syd tillæg 2
Lokalplan: Ørestad Syd tillæg 1
Lokalplan: Ørestad Syd
Lokalplan: Baner i Ørestaden
Kommuneplan: R19.C.10.13

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


