
LEMPELSER



LEMPELSER



LEMPELSER



LEMPELSER



KONSEKVENSER







KONSEKVENSER







VÆRDITAB
fra ejendomsmæglers
skønsrapport

“Jf. konklusion på svaret i spørgsmål 1, henviser skønsmanden til, at de 
planlagte nye altaner i sagens bilag 40, vil begrænse udsynet til himlen
betydeligt, og derved vil dagslystilførslen reduceres markant. Dette vil have en
negativ indvirkning på kontantprisen, som således også reduceres, derved at 
daglysforhold har en væsentlig betydning for lejlighedens værdi.

På baggrund af svarene i spørgsmål 1, 2 og 3 vurderes kontantprisen til at være
dkr. 6.000.000,- dd. og dkr. 5.700.000,- efter de planlagte altaner er opført. Det 
forringede dagslysforhold reducerer derved isoleret set kontantprisen med 
dkr. 300.000,-.

Da der er tale om en stuelejlighed er der forventeligt indblik i lejligheden, dog 
er dette begrænset til ikke at være et direkte indkig i dag. Ved opførsel af den 
planlagte altan opsat hos 6B, st.th. give en beskuer direkte indkig igennem
vinduerne i 6B, st.tv.

Den planlagte altan over stuevinduet i 6B, st.tv. begrænser himmelkigget
betydeligt, hvorimod altanerne på vestfløjen ikke begrænser udsynet.

På baggrund af svarene i spørgsmål 1, 2 og 3 vurderes kontantprisen til at være
dkr. 6.000.000,- dd. og dkr. 5.400.000,- efter de planlagte altaner over for 
sagsøgers lejlighed og ovenover sagsøgers lejlighed er opført. Det ændrede
indkig ift. naboens terrasse hhv. det ændrede himmelkig ift. altanen ovenover
sagsøgers lejlighed ændrer kontantprisen med hhv. dkr. 300.000,- og dkr. 
300.000, i alt dkr. 600.000”



VÆRDITAB
”Jeg var nede hos jer i går, hvor 
jeg viste dig nogle billeder af de 
altaner, der er blevet sat op i 
vores baggård.

Jeg ville sætte stor pris på, hvis 
du kan maile mig dit skøn på et 
evt værditab på min lejlighed, 
hvis jeg nu skulle beslutte mig for 
at sælge.”

Hej Eva 

  

Det er altid svært at komme med noget konkret, da det kommer an på de købere der er i markedet og 
hvordan de forholder sig.  

  

Men umiddelbart snakker vi måske 200-300.000 kr.  

  

Venlig hilsen 
 
Alexander Vogel  
Daglig leder  
 
 

 
 
LokalBolig Indre Østerbro ApS 
Randersgade 49 · 2100 København Ø 
 
T: 43 58 23 33 · M: 31 49 64 04 
Mail: avo@lokalbolig.dk · www.lokalbolig.dk  
CVR: 3091 3167 



Kære  

  

Tak for din mail og snak over telefonen. 

Jeg estimerer at altaner for tæt på køkkenvinduet kan medføre et værditab op mod 100.000 kr. i nuværende 
markedsniveau. Der er taget højde for dette ved prisfastsættelse af  Ålborggade 32, 3. tv. 

Det er et vejledende estimat, der kan variere f ra lejlighed til lejlighed i ejerforeningen. Estimatet må ikke 
videreudleveres eller videresendes.  

Jeg vil gerne give dig en uforpligtende salgsvurdering af  din lejlighed, hvis det har din interesse. 

  

God dag. 

 

  

De bedste hilsner 

Nybolig Østerbro  
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