
Sådan handler du på 
tvangsauktion

Hvad enten du køber lejlighed, villa eller fritidshus kan der være 
store penge at spare, hvis du køber ejendom på tvangsauktion. Men 
du kan også købe katten i sækken, hvis du ikke ser dig ordentligt for.  

Vi guider dig gennem købet på tvangsauktion.

H     H     H

Redaktion: Jon Arskog, 
Berlingske Business PLUS juli 2012
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En meget anderledes 
måde at købe hus på

Det lyder besnærende, når historier om 
røverkøb på tvangsauktioner er oppe og 
vende i medierne. 

Men selv om du måske kan købe en 
ejendom på en tvangsauktion til halv 
pris af markedsprisen i nogle områder, så 
skal man være klædt overordentligt godt 
på, hvis man vil begive sig ud i køb på 
tvangsauktion alene.  

Der er faldgruber og omkostninger 
udover budsummen, som du skal have 
styr på, for at sætte prisen rigtigt og 
dermed undgå ubehagelige overraskelser 
efter hammerslaget. Lad det derfor være 
sagt med det samme: Køb af en bolig 
på tvangsauktion er ikke gør-det-selv 
arbejde for den almindelige køber. 

Det betyder dog ikke, at du ikke skal 
kaste dig ud i at købe på en tvangsaukti-
on, for det kan sagtens lade sig gøre, hvis 
du sætter du dig ind i sagerne, gør forar-
bejdet og får hjælp til de afgørende faser. 
Så skulle det ikke være umuligt at gøre en 
god handel. Du skal dog være realistisk. 
Huse til 1 krone hænger ikke på træerne 
og de billigste huse er på tvangsauktion 
af en grund. Standen lader altså ofte 
meget tilbage at ønske, og hvor der måtte 
være tale om en god beliggenhed og mu-
ligheden for »en god handel«, er der også 
andre der byder med på »de gode tilbud«.

Af Jon Arskog //jon@berlingskemedia.dk

Køb af en bolig på tvangsauktion adskiller sig på mange punkter fra køb af 
ejendom hos en mægler. Ikke mindst er ejendommen købt som beset og så 
kan man ende som ejer af ejendommen, selvom man slet ikke har vundet 
auktionen.

Ingen forbrugerbeskyttelse
En af de første ting man skal gøre sig 
klart er, at der ikke er samme forbruger-
beskyttelse, som ved et almindeligt hus-
køb. F.eks. er der ingen fortrydelsesret på 
købet, ligesom  ejendommens tilstand 

Køb af ejendom på tvangsauktion 
kræver grundig forberedelse.  
Foto: Scanpix

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS

3

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.



ikke er afdækket i en tilstandsrapport. 
Den manglende tilstandsrapport 

betyder, at der heller ikke er noget tilbud 
om ejerskifteforsikring. Der er altså ikke 
noget sted at rette et krav for skjulte fejl 
og mangler ved ejendommen efter kø-
bet. Du  aner altså dybest set ikke, om du 
køber katten i sækken, hvis du blot går 
ind fra gaden og køber en ejendom på 
tvangsauktion.

Prisen er ikke kun budsummen
Du skal også være opmærksom på, at du 
skal betale flere poster end blot dit bud 
på auktionen. Udover buddet skal der 
betales restancer i ejendommen såsom 
ejendomsskatter, brandforsikring, evt. 
fællesudgifter. Den slags udgifter er dog 
samlet i det, der i forbindelse med en 
tvangsauktion kaldes »størstebeløbet«. 
Derudover betales udgifter og afgifter 
ved selve tvangsauktionen og den efter-
følgende tinglysning. 

Normalt hænger sælger selv på reg-
ninger for forbrug af el, varme og vand, 
ligesom han selv skal svare den gæld han 
måtte have i ejendommen, som ikke 
dækkes af budsummen.

Du skal være opmærksom på, at du 
kan komme til at hænge på et større 
beløb, hvis du vinder auktionen, men 
ikke kan stille den krævede sikkerhed for 
auktionsbuddet. I så fald kan du komme 
til at hænge på forskellen mellem dit bud 
og det næsthøjeste bud krone for krone. 

Og så er der den spidsfindighed at 
du kan komme til at hænge på et bud, 
selvom du slet ikke har vundet auktio-
nen. Det gælder, hvis det viser sig, at den 
der vandt auktionen foran dig ikke er i 
stand til at købe ejendommen alligevel. 

At du vinder den pågældende auktion 
er heller ikke ensbetydende med, at det 
er dig, der får lov til at købe ejendom-
men, da skyldner eller panthavere kan 
kræve en 2. auktion, hvis de skønner at 

buddene har været for små. Men her skal 
man være opmærksom på, at kommer 
der ikke andre og højere bud på 2. auk-
tion, gælder højeste bud fra 1. auktion 
stadig.

Søg hjælp fra start
Der er altså en del faldgruber ved at købe 
på tvangsauktion og det anbefales derfor 
at søge rådgivning hos professionelle. 
Rådgivning er alfa og omega og benytter 
du dig af øges dine chancer for at gøre et 
godt køb på en tvangsauktion.

Få også en byggesagkyndig til at gen-
nemgå ejendommen inden auktionen. 
På den måde får du klarhed over ejen-
dommens stand, hvad den er værd, hvor 
meget der skal investeres og hvor meget 
du i sidste ende bør og vil betale for ejen-
dommen. 

Salgsopstillingen bør også gennem-
gås minutiøst med en boligadvokat, der 
kender til alle de juridiske aspekter og 
faldgruber vedrørende køb af ejendom-
me på tvangsauktion. Boligadvokaten 
kan forklare alle elementerne af salgsop-
stillingen og regne på hvad det kommer 
til at koste dig, at købe ejendommen ved 
forskellige bud. 

Det anbefales også, at få en advokat til 
at repræsentere sig i retten. En af landets 
større advokatkæder annoncerer for 
tiden med priser for rådgivning til alle 
de juridiske faser af tvangsauktionen for 
lige under 18.500 kr. Men faserne kan 
også købes enkeltvist i forskellige pakker.

 Y På de følgende sider kan du 
læse mere for forløbet på en tvangs-
auktion og mere detaljeret hvad du 
skal være opmærksom på.
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I princippet begynder din jagt efter 
boligen på tvangsauktion med et kig i 
Statstidende eller rettere Statstidende.
dk, hvor alle tvangsauktioner skal offent-
liggøres. Andre steder du kan kigge er det 
lokale dagblad, eller nogle af de tjenester 
på nettet, der på lidt mere tilgængelig vis 
videreformidler oplysninger om forestå-
ende tvangsauktioner. 

Eksempler på velfungerende net-
tjenster er tvangsauktioner.dk og itvang.
dk. Her kan du søge alle landets tvangs-
auktioner på landkort eller liste. Det 
giver et godt overblik – særligt hvis du er 
på udkig efter et sommerhus.

Hos itvang.dk, der samarbejder med 
Boliga.dk, kan du også abonnere på de 
tvangsauktioner du måtte finde interes-
sante i dit geografiske interesseområde.

Der er lidt forskel på de to sites, men 
på begge sites kan du læse en beskrivelse 
af ejendommen, se billeder, der dog som 
regel kun er udefra og finde alle andre re-
levante oplysninger om ejendommen og 
auktionen, såsom salgshistorik, hvor og 
hvornår tvangsauktionen skal finde sted, 
om det er første eller anden auktion, og 
hvad højeste bud evt. var på den første 
auktion. 

Du kan også finde henvisninger til BBR 
oplysninger og i tilfældet itvang.dk også 
få at vide om huset stadig er til salg hos 
en ejendomsmægler, hvilket giver mu-

Sådan køber du på 
tvangsauktion
Køb af ejendom på tvangsauktion er ikke så lige til. Men de juridiske spids-
findigheder og ukendte begreber behøver ikke at afholde dig fra at gå i gang. 
Her får du en gennemgang afkøbet på tvangsauktion. 

lighed for at give et bud direkte til sælger 
før eller mellem auktionerne, og derved 
købe et hus til en god pris på mere sikre 
vilkår. 

Det fremgår også, hvilken advokat der 
har begæret ejendommen på tvangs-
auktion og hos denne kan du indhente 
en salgsopstilling, hvis den da ikke kan 
downloades pdf. 

Hvad skal du betale?
Det helt store spørgsmål er naturligvis, 
hvad man skal betale, når man køber 
på tvangsauktion. Kigger man over det 
ganske land er nogle bud på tvangsauk-
tioner så lave som én krone. Og det lyder 
jo som et røverkøb – hvilket det også kan 
det være.  

Men der er udgifter udover selve bud-

Af Jon Arskog //jon@berlingskemedia.dk

Alle tvangsauktioner skal annonceres 
i Statstidende, der i dag er er elektro-
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summen, du skal betale. Det drejer sig 
om: »størstebeløbet«, auktionsomkost-
ningerne, auktionsafgift på 0,5 pct. af 
budsummen, tinglysningsomkostninger 
på 0,6 pct. af budsummen og 1400 kr. for 
selve tinglysningen. Men det bør så også 
være det.

»Størstebeløbet« er et begreb, som er 
vigtigt i forbindelse med en tvangsauk-
tion. Det dækker blandt andet over salær 
til rekvirenten (den advokat, der har 
begæret tvangsauktionen), rekvirentens 
udlægsomkostninger i forbindelse med 
den pågældende tvangsauktion, even-
tuelle skyldige ejendomsskatter, vej- og 
kloakbidrag, vandafgifter og  andre 
offentlige bidrag, samt brandforsikring 
m.m.

»Størstebeløbet« skal betales før pant- 
og udlægshaverne betales og hvad der 
er væsentligt at vide er altså, at det skal 
betales udover selve budsummen.

Men hvor meget det så er, afhænger af 
hæftelserne – gælden – i huset. For at få et 
indblik i økonomien i ejendommen må 
salgsopstillingen læses grundigt igen-
nem. Af den fremgår det, hvilke krav der 
er på ejendommen og hvor stort »største-
beløbet« er.

Den lille og den store sikkerhed
Ejendomskøb på tvangsauktion skal 
ikke betales kontant og på dagen i retten, 
men vinder du auktionen skal du stille 
et kontant beløb eller en banknoteret 
check – ikke dankort eller kreditkort 
og heller ikke egen check – til sikkerhed 
umiddelbart efter auktionens afslutning. 

Størrelsen af den totale sikkerhed 
afhænger af, hvor store restancer der er 
i ejendommen, hvor store hæftelser der 
kræves indfriet, hvor stort størstebeløbet 
er og ikke mindst hvor stor budsummen 
ender med at blive. Det beløb der ende-
ligt skal stilles til sikkerhed kan således 
først beregnes efter auktionen. 

Den samlede sikkerhedsstillelse 
beregnes, ifølge itvang.dk, efter følgende 
formel:

Restancer + 25 pct. af de hæftelser, der 
kræves indfriet + evt. friværdi i forhold til 
budsum + størstebeløbet

Sikkerhedsstillelsen er delt op i to dele 
og består af en »lille« og en »stor« sikker-
hedsstillelse. 

Den lille sikkerhed er fastsat af den på-
gældende retskreds og er den der betales 
kontant på auktionsdagen. Størrelsen 
varierer fra retskreds til retskreds. Nogle 
steder er den 7.000 kr. andre steder er den 
25.000 kr. Hvor stor den lille sikkerhed 
er, oplyses hos rekvirenten eller findes på 
itvang.dk.

»Den store sikkerhed« er det resteren-
de beløb af den totale sikkerhedsstillelse 
og skal deponeres senest syv dage efter 
auktionens afslutning evt. i form af en 
bankgaranti. 

Af salgsopstillingen fremgår det, hvor 
stor sikkerhedsstillelsen vil være ved en 
given budsum – ofte ejendomsværdien. 
Men med salgsopstillingen i hånden er 
det muligt på itvang.dk både at beregne, 
hvor meget du skal byde på ejendommen 
og hvor stor den »store sikkerhedsstil-
lelse« i så fald vil være. 

Tjek ejendommen igennem
Når du har fået afklaret, om du umid-
delbart har råd til at købe ejendommen 
er næste skridt at få tjekket ejendommen 
igennem for fejl og mangler. 

Da der i forbindelse med en tvangs-
auktion ikke udarbejdes hverken til-
standsrapport eller energimærke, og da 
der således ikke gives tilbud om ejer-
skifteforsikring, bør du få en byggesag-
kyndig til at gennemgå ejendommen og 
udarbejde en rapport for de skader der 
skal udbedres med prisoverslag. 
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Advokaten, der har rekvireret tvangs-
auktionen, vil normalt fastsætte et 
tidspunkt, hvor alle interesserede kan 
besigtige ejendommen inden auktio-
nen. Udnyt muligheden, da det i så fald 
formentlig bliver den eneste fremvisning 
– og husk at tilmelde dig, så du er sikker 
på at den bliver gennemført. Er der ikke 
fastsat en fremvisning. kan du anmode 
om at få mulighed for at gennemgå ejen-
dommen. 

Find dit maksimum
Når ejendommen er gennemgået og den 
byggesagkyndige har udarbejdet sin rap-
port med prisoverslag, har du et overblik 
over, hvad der skal laves på ejendommen 
og sådan cirka hvad det skal koste. 

Herefter tjekker du salgsopstillingen 
for hæftelser på ejendommen, ejen-
domsværdien, kvadratmeterprisen for 
området, prisen på de boliger, der er til 
salg i området og priserne på de boliger 
der tidligere er handlet på vejen. De tre 
sidstnævnte er det muligt at finde på 
Boliga.dk, hvor du også kan være heldig 
at finde den pris ejendommen har været 
til salg for tidligere.

Med de oplysninger indenbords ved 
du hvad ejer skylder i ejendommen, hvad 
husene i området normalt koster og der-
med kan du vurdere, hvad en realistisk 
pris vil være.

Om ikke andet kan alle disse oplys-
ninger tilsammen give dig et fingerpeg 
om, hvornår du har betalt for meget for 
ejendommen. 

Men det der er afgørende for den pris 
du skal betale på auktionen er, hvor me-
get kreditorerne i sidste ende vil gå med 
til af at give afkald på. 

Ifølge Tvangsauktioner.dk er det i et 
normalt boligmarked realistisk at spare 
op mod 150.000 kr., hvilket skulle mod-
svare de udgifter realkreditforeningen 
selv ville have ved at overtage ejendom-

men, men som boligmarkedet er her i 
midten af 2012 ses realiserede handler på 
tvangsauktion til markant lavere priser. 

Det eneste du kan gøre er at finde ud 
af, hvad du maksimalt vil give for ejen-
dommen og ellers følge udviklingen på 
auktionen.

På side 11 kan du se et eksempel på en 
de økonomiske forhold i en tvangsauk-
tion.

Få bankgarantien på plads 
Skal købet finansieres, vurderes det af 
bank og realkredit som et hvilket som 
helst andet huskøb. Derfor er det vigtigt 
at tage banken med på råd fra begyndel-
sen. Vil de overhovedet være med til et 
huskøb? Hvad kan du købe for? 

Har du ikke kontanter til den store 
sikkerhedsstillelse senest syv dage efter 
auktionen, og derfor skal bruge en bank-
garanti, er det en god idé, at gå i banken 
inden auktionen, gøre forarbejdet og få 
mandatet til den. Så ved du, hvor du står 
på auktionsdagen og skal ikke til at slås 
med banaliteter og eventuelle bekoste-
lige misforståelser bagefter.

På auktionsdagen
I tiden op til auktionen er det vigtigt at 
tjekke enten på tvangsauktioner.dk eller 
itvang.dk, om der er nogen udviklinger 
i forhold til auktionen. Den kan nemlig 
blive aflyst, hvis skyldneren opnår en af-
tale med kreditor eller evt. har fået solgt 
ejendommen. Du kan evt. abonnere på 
ændringer i forhold til den pågældende 
auktion.

Når auktionen på dagen skal til at 
begynde, annoncerer fogeddommeren 
auktionen over den pågældende ejen-
dom. Så er auktionen i gang og dørene 
lukkes. Vær der derfor i god tid og hav 
kontanter til den lille sikkerhedsstillelse 
med.

Udover fogeddommeren og de in-

BUSINESS

BUSINESS.DK/PLUS

7

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.



teresserede købere er rekvirenten 
(panthavernes advokat), panthavere, og 
sandsynligvis også ejeren eller dennes 
advokat tilstede. De potentielle købere 
tager plads på tilhørerrækkerne. 

Rekvirenten fortæller lidt om ejen-
dommen, og det er muligt at spørge yder-
ligere til den. Når spørgelysten er stilnet 
af, fastsætter fogeddommeren overbude-
nes  mindstestørrelse – overbuddet er det 
interval buddene som minimum skal 
være over det sidste bud.

Når man byder, skal man oplyse sit 
navn og derefter sit bud. Er man den 
første der byder kan man byde frit. Der er 
nemlig ikke noget mindstebud, hvorfor 
man i princippet kan begynde med at 
byde 1 kr. for en ejendom der er flere mil-
lioner værd. Nu gælder det om at byde 
med og ganske som på film, skal bud-
dene falde inden fogeddommeren giver 
hammerslag.

Når bydelysten er ovre og domme-
ren tre gange uden nye bud har spurgt 
om højere bud, sluttes auktionen med 

hammerslag og højestbydende har som 
udgangspunkt vundet auktionen. 

Resultatet indskrives i auktionsbo-
gen og det sandsynliggøres at man rent 
faktisk kan betale auktionsbuddet. Den 
»lille sikkerhedsstillelse« betales, mens 
den »store sikkerhedsstillelse« fastsæt-
tes, som regel til betaling senest syv dage 
efter auktionen.

Inden auktionen sluttes kan der  ind-
gås en såkaldt hammerslagsaftale, hvor 
byder med det næsthøjeste bud kan få 
sit bud accepteret uden ny auktion, hvis 
højestbydende ikke kan stille sikkerhed 
inden for den fastsatte frist. For den 
næsthøjeste byder er fordelen ved det, 
at ejendommen vil kunne købes til den 
budte lavere pris og uden at denne skal 
ud i en ny konkurrence om ejendommen 
med risisko for at tabe den.

Ny akution kan begæres 
Skulle hammerslaget ikke være tilfreds-
stillende for skyldner eller rettighedsha-
vere, der f.eks. ikke har fået dækket deres 

Et kig ind i Fogedretten i Hestestræde i København. Foto: Claus Bech/Scanpix.
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tilgodehavender, kan de begære en ny 
auktion.

Dette skal ske umiddelbart efter 
auktionen, hvorefter fogeddommeren 
fastsætter et tidspunkt for en ny auktion. 
Sker det,skal den nye auktion afholdes 
indenfor seks uger. Fastsættes der en ny 
auktion skal vinderen af den første auk-
tion ikke stille sikkerhed.

Alle bud fremsat på 1. auktion er gæl-
dende indtil afslutningen af  2. auktion. 
Bydes der ikke over på 2. auktion, kan de 
bydende fra 1. auktion altså fastholdes 
på deres bud. At det gælder alle bydende 
er vigtigt at bemærke, da det næsthøjeste 
bud og så fremdeles kan komme i be-
tragtning, hvis højestbydende alligevel 
ikke kan stille den store sikkerhed. 

Har du ikke vundet den første auktion 
og er der berammet en 2. auktion, skal 
du altså ikke uden videre kaste dig over 
et andet huskøb, førend den igangvæ-
rende auktion er endeligt sluttet.

Har du budt højest på 1. auktion og for-
langer en rettighedshaver en 2. auktion, 
kan du indgå hammerslagsaftale om, at 
hvis rettighedshaveren tilbagekalder sin 
begæring om den nye auktion i perioden 
mellem 1. og 2. auktion, står du som vin-
der uden ny auktion. Det giver dig mulig-
hed for at forhandle med den pågælende 
rettighedshaver om en tilfredsstillende 
løsning og undgå en 2. auktion.

Kommer det alligevel til 2. auktion og 
ender du som køber indbetales den fulde 
sikkerhed, størstebeløbet og auktions-
afgiften med det samme auktionen er 
hævet.

Betaling af auktionsbudet
Selve auktionsbudet betaler du til de af 
sælgers kreditorer, som i prioriterings-
rækkefølgen er indenfor beløbsstørrel-
sens rækkevidde. 

Det kan foregå på to måder afhængig 
af gældens karakter: 

1) Som hæftelser kreditor ikke kan 
kræve betalt her og nu. I det tilfælde skal 
restancer og eventuelle særlige afdrag 
betales indenfor 4 uger. For det resterende 
beløb overtages afdragsordning.

2) Som hæftelser der kan kræves betalt 
i forbindelse med auktionen. I det tilfælde 
skal betaling finde sted indenfor seks 
måneder.  

Det kræver lidt egenkapital eller likvi-
ditetsgoodwill fra ens bank at handle på 
tvangsauktion, da sikkerhedsstillelsen 
først frigives, når den nye ejer har

1) indhentet alle kvitteringer (sam-
tykkeerklæringer) for betaling af de på 
auktionen fastsatte hæftelser fra alle 
berettigede på auktionen, dvs. de kredito-
rer, der i prioriteringsrækkefølgen står til 
at få dækket deres tilgodehavender,

2) tinglyst auktionsskødet, 
3) tilmeldt sig forsyningsselskaberne, 
4) tegnet forsikring på ejendommen.

Udstedelse af auktionsskøde
Auktionsskødet med de originale sam-
tykkeerklæringer og udskrift af aukti-
onsbogen fås hos fogedretten, når køber 
har opfyldt betingelserne for auktionen.
Herefter skal man selv tinglyse skødet på 
www.tinglysning.dk og slette de udæk-
kede hæftelser i tingbogen, som ikke blev 
dækket af budet på auktionen.  Udgiften 
til tinglysningen, står man selv for.

Lejere kan ikke smides ud
Når auktionen er slut og man som vinder 
har stillet sikkerhed overtages ejendom-
men i princippet med det samme og den 
tidligere ejer skal fraflytte ejendommen 
hurtigst muligt. 

Er der lejere i ejendommen forholder 
det sig dog anderledes. Lejere er omfattet 
af lejeloven og dermed gælder den hid-
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tidige lejekontrakt fortsat. De kan altså 
ikke smides ud og kontrakten kan ikke 
umiddelbart ændres.

Er det planen selv at bo i ejendommen, 
skal man derfor nøje overveje købet, hvis 
der er lejere i ejendommen. 

Skyd genvej og undgå tvangsauktionen
Du kan også prøve at undgå overhovedet 
at skulle handle på tvangsauktion med de 
faldgruber der er.

På itvang.dk kan du se om de boliger 
der er sat på tvangsauktion fortsat er til 
salg hos en mægler. Det giver en mulig-
hed for at afgive et bud på boligen, som i 
tidens trængte boligmarked ikke behø-
ver at være særlig højt for at overgå det 
typiske hammerslag på en tvangsauk-
tion.

I de tilfælde hvor der er berammet en 
2. auktion kan man endda se det højeste 

bud fra den første auktion
Der er ingen tabere ved at der forud for 

en tvangsauktion afgives et acceptabelt 
bud, da kreditorerne jo også er interes-
serede i at få en højere pris – selv om den 
måske ikke er ret meget højere – end 
prisen på en tvangsauktion. 

Og selv om en bolig på tvangsauktion 
ikke længere står til salg hos en mægler, 
så er der stadig mulighed for at købe den 
på normale vilkår. Man kan via itvang.
dk også se boligens historik og dermed, 
om den tidligere har stået til salg hos en 
mægler.

Hvis mægleren allerede har forberedt 
et salg, så vil han næppe afvise at kontak-
te sælgeren igen med et bud fra en mulig 
køber, hvis boligen er på vej på tvangs-
auktion. Det kan både udløse salær til 
mægler og en bedre pris for sælger.
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Kolonne 1 er en opgørelse over pantha-
vers samlede tilgodehavende pr. aukti-
onsdagen, herunder inkl. renter. 

I kolonne 2 og 3 er panthavers samlede 
tilgodehavende specificeret i restgæld 
og restancer. Kolonne 2 og 3 vil derfor 
være lig med kolonne 1. Hæftelser anført 
i kolonne 2 og 3 kan køber på tvangs-
auktionen forvente at overtage inden for 
budsummen. 

Det vil dog være et krav, at panthaver 
kan godkende køber som ny debitor. 
Derfor bør køber aldrig byde på en 
ejendom på tvangsauktion, uden køber 
har fået tilsagn om finansiering i sit eget 
pengeinstitut eller hos de panthavere, 
der har pant i ejendommen, hvis lånene 
ønskes overtaget. 

Hvis køber f.eks. byder 1.500.000 på 
ejendommen, kan køber efter godken-
delse overtage DKK 1.495.000 af gælden 
til realkreditinstituttet. Restancer og 
restgælden ud over DKK 1.495.000 må 
realkreditinstituttet inkassere hos den 
oprindelige ejer af ejendommen. I ko-
lonne 4 anføres hæftelser, som ikke kan 
overtages. 

I eksemplet har grundejerforeningen 
således et krav på at få indbetalt DKK 
5.000 af budsummen på DKK 1.500.000. 
Ved bud på ejendommen skal udover 
budsummen på DKK 1.500.000 beta-
les det såkaldte »størstebeløb« - i dette 
tilfælde på DKK 51.100. 

Beløbet dækker omkostningerne 
i forbindelse med tvangsauktionen 

Sådan kan økonomien i  
en tvangsauktion se ud
Panthavere, hæftelser, restgæld og fordringer. Det gælder om at holde tungen 
lige i munden, når økonomien i en tvangsauktion skal gennemgås. Advokat 
Susanne Jakobsen fra Forum Advokater kommer med et forklarende eksem-
pel ud fra ovenstående grafik.
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og restancer til ejendomsforsikring, 
ejendomsskat m.v. Herudover skal der 
betales en auktionsafgift på 0,5% af 
budsummen. Endelig skal der betales 
tinglysningsomkostninger med 0,6% af 
budsummen i registreringsafgift og DKK 
1.400 i tinglysningsafgift. 

Når der bydes på en ejendom på 
tvangsauktion skal der stilles sikkerhed 
på selve tvangsauktionen. Sikkerheds-
stillelsen sker typisk ved en bankgaranti 
udstedt til fogedretten eller kontant 
betaling. Ved et bud på DKK 1.500.000 
på ovennævnte ejendom skal der stilles 
sikkerhed for DKK 84.369,37.
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 H Find en ejendom, som du har lyst til at byde på. De fleste tvangsauktioner kan 
findes på siden itvang.dk, hvor man kan søge på områder og ejendomstyper.

 H Derefter kan man for eksempel via boligsiden boliga.dk finde priser på tilsva-
rende boliger i området for at finde prisniveauet og beslutte, hvor meget der skal 
bydes på auktionen.

 H Tag ud og kig på ejendommen. Det arrangeres af den såkaldte rekvirent, der har 
rekvireret tvangsauktionen, og foregår typisk 8-10 dage før auktionen.

 H Alt ansvar er fraskrevet sælger, når en ejendom sælges på tvangsauktion, og der 
bliver ikke udarbejdet en tilstandsrapport. Dermed kan der ikke tegnes en ejerskif-
teforsikring, så det er klogt at tage en bygningskyndig person med på besigtigelsen.

 H Kig på salgsopstillingen, som skal indeholde vilkår og økonomi i købet. Opstillin-
gen kan indhentes ved enten fogedretten eller den advokat, der har lavet salgsop-
stillingen. Her fremgår det, hvad der skal betales ud over budsummen og honorarer 
til dine rådgivere.

 H Så skal pengene være klar, fordi der ved en tvangsauktion skal falde en kontant 
betaling hurtigt efter auktionen. Hvis du vil overtale lån, der måtte være i ejendom-
men, kan det arrangeres ved at kontakte den kreditforening, der har pant i ejen-
dommen.

 H Der er mange faldgruber ved køb på en tvangsauktion. Derfor anbefales advo-
katbistand. Advokatbistand fås fx. hos Advodan som en hel pakke til 18.750 kr. eller 
til de forskellige trin af processen. Det kan være hensigtmæssigt antage advokaten 
til de forskellige trin, da tvangsauktionen kan blive afværget i sidste øjeblik. Bistand 
til gennemgang af papirerne forud for auktionen er set hos Advodan til 1.875 kr. 
inkl. moms. Vil du have advokaten med i retten og få hjælp til formalia, skal du hos 
samme advokat betale yderligere 7.500 kr. Og vil du have ham til at tage sig af at ud-
arbejde de nødvendige dokumenter efter tvangsauktionen tager samma advokat 
yderligere 9.375 kr. inkl. moms. Regningen skal betales uanset, om købet bliver til 
noget eller ej. Også selv om der begæres en 2. auktion af enten panthaver eller ejer. 

KORT OG GODT

Sådan gør du
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