
Tips till dig som funderar på  
att köpa hus eller bostadsrätt
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Visst är det kul att gå på visningar och fundera på hur man skulle  
inreda i rummen som man kikar runt i? När du sedan har hittat  
huset eller lägenheten som passar just dig kommer den där  
speciella, pirrande känslan. Lite som att bli förälskad.  
 Att skaffa nytt boende är spännande, men innebär för de flesta  
också en hel del nytt att hålla reda på. 
 Vi på Sparbanken Syd vill hjälpa dig till en så enkel bostadsaffär  
som möjligt, och i den här broschyren har vi samlat användbara  
tips från bankrådgivare, familjejurist och mäklare. 
 Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till  
något av våra kontor. 

Vi följer dig hela vägen hem
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Tips från bankens privatrådgivare

Lånelöfte
Det första du bör göra innan du börjar gå på visningar är att skaffa  
dig ett lånelöfte. Det anger vilken prisnivå som är rimlig utifrån  
dina ekonomiska förutsättningar, och hur mycket du kan få låna.  
Lånelöftet får du snabbt och kostnadsfritt, och när det är klart är  
du redo att lägga ett bud när ditt drömboende dyker upp. 

Viktigt att du känner dig trygg
Det annonserade priset för en villa eller en bostadsrätt säger inte  
allt om vad den kommer att kosta i praktiken. Försäljningspriset  
kan bli högre än utgångspriset efter budgivning. För villor och  
andra fastigheter tillkommer utgifter för lagfart och pantbrev och  
för bostadsrätter måste du förstås även räkna in månadsavgiften. 
 För att du ska känna dig trygg i samband med bostadsköpet är det 
också viktigt att gå genom ditt behov av försäkringar. Värt att tänka på 
är även att prata med en jurist för att få hjälp med att skriva testamente 
och eventuella samboavtal. Att starta ett månadssparande skapar 
också en trygghet inför framtiden. Våra rådgivare kan hjälpa till med att 
hitta rätt lösningar just för dig, boka gärna in ett rådgivningsmöte. 

Kostnadsfritt handpenningslån i 3 månader
När du skriver kontraktet för ditt bostadsköp betalar du normalt  
en handpenning om 10 % av köpesumman. Vi erbjuder ränte- och  
kostnadsfritt lån till handpenningen i 3 månader, under förutsättning  
att du fullföljer ditt köp och belånar bostaden genom Sparbanken Syd.
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Tips från mäklaren

Låt det ta tid att hitta det rätta boendet. Genom att gå på ett  
antal visningar får du en bra känsla för vad du söker och inte söker.  
Ett bostadsköp är ett stort och oftast långvarigt beslut, så både  
bostaden i sig och området den ligger i måste kännas rätt i magen. 
 För att försäkra dig om att du inte betalar ett överpris: jämför 
det begärda priset med liknande objekt i närheten och räkna även 
in eventuella renoveringsarbeten i den totala kostnaden. Många 
gånger kan det vara klokt att välja ett boende som inte kräver  
alltför stora förbättringar. 

Din undersökningsplikt
Oavsett om det är hus eller bostadsrätt du tittar på gäller att du  
som köpare har undersökningsplikt. Om du inte själv är kunnig inom  
byggnadskonstruktion är det en god idé att anlita en besiktningsman, 
men kom ihåg att det ändå finns områden som du själv ansvarar för  
att kontrollera (t ex el, VVS, enskilt avlopp, skorsten och eldstäder, 
garage och uthus). 

Bostadsrättsföreningens ekonomi
Vid köp av bostadsrätt kan man nöja sig med en besiktning av bad- 
rummet, men här ska man också förvissa sig om att bostadsrätts- 
föreningen har en god ekonomi. Om föreningen har planer på större  
investeringar inom en snar framtid (t ex renoveringar, stambyten  
eller tillbyggnader) är det sådant som kan komma att påverka din  
månadsavgift avsevärt. 
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Tips från familjejuristen

Juridik är kanske inte det första man vill tänka på när man ska skaffa  
nytt boende. Men när man flyttar ihop, som sambo eller gift, kan det  
vara bra att prata med en familjejurist. Juristen hjälper dig att få koll 
på vad som gäller för just er familjesituation och ert boende. 

Samboavtal och testamente
Ibland kan det vara bra att upprätta ett samboavtal för att reglera  
vem som får vad i händelse av en framtida bodelning. Om ni har lagt  
olika mycket i insats i boendet kan det vara aktuellt att upprätta en så  
kallad revers, som fördelar pengarna proportionerligt vid en eventuell  
försäljning. Att skriva ett testamente kan kännas avlägset för många,  
men kan vara till hjälp för att vara på den säkra sidan i arvsfrågor,  
särskilt om ni är ogifta eller har barn från tidigare förhållanden. 
 Separationer och dödsfall är tyvärr sådant som kan drabba alla par,  
och då är det bättre att ha tänkt efter i förväg. Det är inte lika lätt att  
tänka logiskt och komma överens när man just gjort slut, och om ens  
partner gått bort är praktiska krångligheter och en oro att bli av med  
sitt hem det sista som man önskar sig.

Rådgivning av familjejurist
Vi samarbetar med professionella jurister med specialkompetens  
inom alla familjejuridiska områden och kan hjälpa dig i livets alla skeden. 
Familjejuridik är en del av vardagen och det kan vara tryggt att få råd  
och hjälp i takt med att livet förändras.
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Bank- och botermer
Amortering: Det belopp du ska betala av 
på ditt lån vid varje betalningstillfälle. För 
privatlån och bolån är det vanligaste att 
amorteringen sker en gång per månad. 
Rak amortering innebär återbetalning i lika 
stora delar vid varje tillfälle. Det innebär att 
månadskostnaden minskar efterhand som 
man betalar tillbaka på lånet och räntedelen 
därmed blir mindre.

Anbud: Eller ”Bud” i vardagligt tal, är ett er-
bjudande om att ingå avtal. Anbud är i nor-
malt affärsliv bindande för anbudsgivaren. 
Dock är anbud om köp eller försäljning av 
eget hus eller bostadsrätt inte bindande.

Bindningstid: Den tid under vilken lånevill-
koren (t ex räntenivån) för ett lån är oför-
ändrade.

Boendekostnad: I boendekostnaden räknar 
man in alla kostnader som är relaterade till 
bostaden, d v s lånekostnader (amortering 
samt ränta efter skattelindring i form av 
ränteavdrag), driftskostnader samt ev. avgift 
(om bostaden är en bostadsrätt).

Bolån: Lån mot säkerhet i bostaden (fastig-
het eller bostadsrätt). Nya bolån får inte 
överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.

Bunden ränta: Ränta som ligger fast på en 
viss räntenivå under viss bestämd tid ex  
3 månader, 1−5 år.

Driftskostnader: Kostnader för själva boen-
det, såsom uppvärmning, el, vatten, sotning, 
renhållning, försäkringar, reparationer, etc.

Fast egendom: Ägodelar av jord samt vad 
enligt jordabalken anses höra till jorden, eller 
satts dit för stadigvarande bruk. Bl a bygg-
nader och fast inredning som hör till dessa 
som t ex staket och träd på rot.

Fastighet: Visst markområde eller mark-
område med befintlig bebyggelse och  
övriga anläggningar som enligt lag utgör fast 
egendom.

Fastighetsinskrivningen: Inskrivnings- 
åtgärder beslutas av Fastighetsinskrivningen 
som är en del av Lantmäteriet. Fastighets-
inskrivningen hette fram till 2011 Inskriv-
ningsmyndigheten (IM) och detta namn 
används fortfarande i folkmun.

Förfallodag: Den dag då ränta och amorte-
ring ska finnas tillgängliga hos långivaren.

Gäldenär: Den som står i skuld till en annan 
person (borgenär).

Handpenning: Betalas i samband  
med kontraktsskrivningen. Normalt är den 
10 % av köpeskillingen.

Inteckning: Inskrivning hos Fastighetsin-
skrivningen av visst penningbelopp i fast 
egendom, som kan ligga till grund  
för panträtt i denna. 

Som bevis på inteckningen utfärdas pant-
brev som i sin tur är den handling som pant-
sätts i banken.

Jordabalken: Lag som reglerar frågor som rör 
fast egendom.
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Kommunal fastighetsavgift: Avgiftspliktiga 
fastigheter med bostäder som är uppförda, 
dvs färdigbyggda, får kommunal fastighets-
avgift. Nybyggda bostäder 2012 och senare 
får hel avgiftsbefrielse i 15 år och bostäder 
byggda dessförinnan har avgiftsminskning 
i 10 år. För vanliga småhus är avgiften 0,75 % 
av taxeringsvärdet maximalt 8 524 kr/år 
(inkomståret 2021).

Köpebrev: Handling som upprättas när fast-
ighetsaffären fullföljts enligt köpekontraktet. 
Köpebrev utgör ett bevis på att köpeskil-
lingen betalats. Med köpebrevet som grund 
söker köparen lagfart hos inskrivningsmyn-
digheten.

Köpeskilling: Den summa som köparen beta-
lat vid ett köp.

Lagfart: Registrering av äganderätten till en  
fastighet. Lagfartsbevis utfärdas av inskriv-
ningsmyndigheten. Lagfartskostnaden är för 
närvarande 1,5 % av köpeskillingen. Se även 
Stämpelskatt.

Likvidavräkning: Den slutliga ekonomiska 
avräkningen mellan säljare och köpare.

Lånelöfte: En skriftlig förbindelse där Spar-
banken Syd på förhand garanterar köparen 
en viss bestämd maximal lånesumma.

Lös egendom: Ingår normalt inte i köpet om 
man inte avtalat om detta. All egendom som 
inte enligt lag hänförs till fast egendom.  
T ex möbler och bilar men även ett hus  
på annans mark. Bostadsrätter räknas  
juridiskt sett också som lös egendom.

Pantbrev: En fastighetsägare upplåter pant-
rätt i fastighet genom att överlämna pant-
brevet till långivaren som pant för fordran. 
För att registrera ett pantbrev tas en avgift, 
pantbrevskostnad ut av Fastighetsinskriv-
ningen på 2 % av beloppet på pantbrevet.

Provision: Ersättning som utgår till t ex fast-
ighetsmäklare för utfört uppdrag.

Ränta: Den avkastning man får på ett kapital 
eller, sett från låntagarens synpunkt, priset 
på en kredit. Räntan beräknas i viss procent 
av de insatta respektive utlånade beloppet.

Rörlig ränta: Ränta som ändras vid föränd-
ringar i det allmänna ränteläget.

Stämpelskatt: Stämpelskatt är den skatt 
man betalar vid köp av en fastighet eller 
tomträtt (lagfartskostnad), samt vid uttag av 
en inteckning i fastigheten. 

Taxeringsvärde: Det värde på en fastighet 
som ligger till grund för beskattningen. Bas-
värdet bestäms vid fastighetstaxeringen och 
justeras årligen.

Tomträtt: Rätt att mot avgift, tomträtts-
avgäld, under obestämd tid utnyttja en 
fastighet.

Överbryggningskredit: Vid försäljning kan 
säljaren tillfälligt få dubbel finansiering av 
banken under tiden som den gamla bostaden 
ska säljas. Lånet gäller vid kontrakt skrivet 
med en köpare till den gamla bostaden.
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Välkommen att bli kund hos oss.
Du utför enkelt dina bankärenden med hjälp av våra digitala tjänster 

och vårt Kundcenter. Dina rådgivningsmöten sköter du enklast via 
telefon, mail, nätmöten eller genom besök på ett av våra kontor.

www.sparbankensyd.se
Kundcenter: 0411-82 20 00, info@sparbankensyd.se
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