
10 GODE TJEKPUNKTER TIL DIG, 
DER SKAL TIL AT KØBE BOLIG 

KLAR-TIL-KØB
TJEKLISTEN



ER DU KLAR TIL BOLIGKØB?

Der er mange ting at overveje og holde styr på, når du skal til at købe 

bolig. Som fx, hvor meget kan du købe for? Og hvor meget vil du 

egentlig sidde for? Hvad er forskellen på en energimærkning og et 

el-tjek? Og hvorfor er det nu, refusionsopgørelsen også er så vigtig, 

når du køber bolig? 

Det ved vi rigtig meget om hos Frøs Sparekasse, hvor vi lever for at 

give god rådgivning. Også til boligkøbere. Derfor har vi sammensat  

 

en lille tjekliste, som giver dig et hurtigt overblik over de punkter,  

du skal have tjek på for at blive klar til køb.

Med Frøs Sparekasse ved din side får du kompetent sparring i  

forhold til din boligøkonomi, lige fra det konkurrencedygtige lån til 

købsaftale. Vi er altid værd at spørge.

Rigtig god fornøjelse med de 10 gode råd



FØR DU
KØBER



Læs din 
salgsopstilling
Salgsopstillingen er en slags udvidet boligannonce, hvor du kan læse – og lære – meget mere om den bolig, du har forelsket dig i.  
Her finder du alt det med småt, som fx finansieringsforslag fra mægler, ejerudgift og estimeret kontantbehov til udgifter ved køb. 
Ejerudgiften er den samlede betegnelse for udgifter til bl.a. en evt. grundejerforening, ejendoms- og ejendomsværdiskat, reno- 
vation og andre lignende udgifter i forbindelse med at eje en bolig. Kort sagt, så er bruttoudgiften den månedlige udgift på  
boligen før skat, det beløb som bliver trukket fra din konto, mens nettoudgiften er den månedlige udgift efter skattefradraget  
er indregnet. 

Tjek  
tilstandsrapporten
En tilstandsrapport er kort sagt en lægeerklæring på boligen. Den er udarbejdet af en byggesagkyndig, der går boligen  
igennem fra A til Z og sammenholder resultatet med de oplysninger, sælger har opgivet. Den færdige rapport giver dig et  
overblik over boligens generelle tilstand og eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres. Det er vigtigt at skrive sig bag øret,  
at tilstandsrapporten vurderer boligens tilstand i forhold til andre boliger af samme art og alder. 



Mere om 
energimærkning og el-tjek
Du kender sikkert energimærkningsordningen fra dit køleskab eller din vaskemaskine, jo mere grønt dit produkt er, jo bedre er det 
for miljøet – og din økonomi. Samme energimærkningsordning gør sig også gældende ved salg af bolig. Boligen får karakter for 
sit energiforbrug, fra A1 til G2. Energimærkningen kan også indeholde forslag til dig som køber til forbedringer af forbruget af el, 
vand og varme. Når du køber en bolig, er det (også) vigtigt, at elinstallationerne er i orden. Sælger er forpligtet til at få et el-tjek. 
Den færdige el-attest er udarbejdet af en fagkyndig el-installatør, der tjekker boligen igennem og giver dig et indblik i, hvad der 
gemmer sig bag stikkontakterne.

Husk 
5% reglen
Når du står over for at skulle købe bolig, skal du huske, at du skal have en opsparing klar. Pengeinstitutter må ikke længere 
udlåne hele beløbet til boligkøb. Det er altså op til dig, som boligkøber, selv at skaffe 5 procent af boligens pris plus 
omkostninger til advokat, skøde m.v. til egenbetalingen. 



NÅR DU
KØBER



Vælg det rette  
boliglån
Hvad er det rigtige boliglån for dig? Fast eller variabel rente? Afdragsfrit eller ej? Hos Frøs Sparekasse mener vi ikke, at boliglån 
bare har noget med bolig at gøre. Det handler om helhedsbilledet. Derfor kan vi heller ikke sige på forhånd, hvilket lån vi vil 
anbefale, du vælger. Det kræver en masse indsigt i dig, din økonomi og dine drømme for fremtiden. Til gengæld for al den snak 
får du en god kop kaffe og et solidt bud på et boliglån, der matcher din økonomiske situation og giver dig luft til at leve det liv, du 
ønsker. Både på kort og lang sigt.

Kend din
købsaftale
Når du har fundet drømmeboligen, og din økonomi er på plads, skal der handles – i bogstavelig forstand. Købsaftalen skal skrives 
under. Den er udarbejdet af sælgers ejendomsmægler og indeholder oplysninger om fx kontantpris, udbetaling, finansiering, 
overtagelsesdato og medfølgende løsøre, eller kort sagt, en masse ting med småt. Det er en rigtig god idé, at købsaftalen indeholder 
både et advokatforbehold og et bankforbehold. Det betyder, at hvis din advokat og Frøs Sparekasse ikke kan godkende købsaftalen, 
er du ikke bundet af din underskrift.



Du skal også have en 
ejerskifteforsikring
Hvis du spørger os, så er en ejerskifteforsikring en rigtig god idé. Den kan give dig ro i maven i forhold til de skjulte fejl og mangler, 
der evt. kan vise sig, når du flytter ind i din nye bolig eller har boet der et stykke tid. Ejerskifteforsikringen tager generelt 
udgangspunkt i boligens tilstandsrapport, og sikrer dig i forhold til de skader, som den bygningssagkyndige eventuelt har overset 
eller ikke kunne se. Der findes også udvidede ejerskifteforsikringer af forskellig art. Hos Frøs Sparekasse anbefaler vi altid, at du 
tager en snak med din rådgiver om dine muligheder som boligkøber.

Mere om   
skøde og tinglysning
Når en bolig skifter ejer, skal der oprettes et skøde. Skødet indeholder informationer om boligkøbet, som fx købesummens 
størrelse og betaling, overtagelsesdagen og betingelser for selve overdragelsen. I dag bliver skødet oprettet online, via din 
advokat eller mægler. Det digitale skøde skal underskrives af både køber og sælger, og når det er sket, er boligen officielt din. 
Først når skødet er tinglyst, får sælger sine penge fra bolighandlen udbetalt. Tinglysning af fx fast ejendom er en offentlig 
registrering af dine rettigheder over den bolig, du lige har købt. Når du tinglyser, koster det en fast afgift plus en bestemt 
procentdel af boligens værdi eller af ejendomsværdien.



Det står der i din 
refusionsopgørelse
Refusionsopgørelse er et andet ord for regnskabet mellem sælger og dig, et regnskab der normalt bliver gjort op den dag, du 
overtager din nye bolig. Refusionsopgørelsen dækker typisk over udgifter til fx ejendomsskat, forudbetalt a conto el, vand og gas 
og i visse tilfælde også renteindtægter og -udgifter på nye lån. Alt skal gøres op, læses af og fordeles mellem dig og sælger. Alle 
udeståender skal være betalt, inden handlen er afsluttet.

Og så er der også 
skatter og afgifter til staten
Når du køber bolig, er det ikke kun udgifterne til lån, du skal lægge ind i budgettet. Der er også udgifterne til ejendomsskat, 
ejendomsværdiskat og de grønne afgifter, som opkræves af henholdsvis den kommune du bosætter dig i og staten. 
Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, er skat på den jord, din bolig er bygget på. Ejendomsværdiskatten derimod er en vis 
procentdel af den offentlige vurdering af en bolig, mens de grønne afgifter består af afgifter på dit forbrug af el, vand og varme.



Book et 
klar-til-boligkøb-møde
i din lokale filial
– og bliv klogere på din boligøkonomi og muligheder med en personlig

rådgiver fra Frøs Sparekasse.

Er du lige blevet klogere? Eller måske mere forvirret? 
Uanset hvad, så er vi klar til at hjælpe dig videre med dit boligkøb.

Bestil et tilbud på dit 
boliglån og få vores bud
inden for 24 timer*
* For at give dig det helt rigtige lån, skal vi naturligvis vide mere om dig
– det er forudsætningen for al god rådgivning hos Frøs Sparekasse. Med
afsæt i information fra dig udarbejder vi tilbud på boliglån alle hverdage.

Ny kunde?Find din 
rådgiver Bestil her

BESØG OS PÅ FRØS.DK

https://froes.dk/privat/afdelinger/
https://froes.dk/privat/bliv-kunde/ny_bank/
https://froes.dk/privat/bolig/tilbud-24-timer/
www.froes.dk

