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Aldrig har de huse, vi udstiller på Byg og Bo,  
været mere arkitektonisk interessante og sam-
tidig skånsomme over for miljø og klima. Alle 
boliger på udstillingen er designet med henblik 
på maksimal nytte og komfort samt et meget lavt 
energiforbrug. Byggefirmaerne bruger alle en 
række smarte og energibesparende teknologier, 
som du og miljøet får glæde af, hvis du vælger at 
bygge nyt. 

Træf grønne valg
Vi har lagt klima-overliggeren højt, men du har 
mulighed for at lægge den endnu højere. Gen-
nem dine valg af materialer, energikilder og 
komfortteknologier i boligen kan du mindske 
klimapåvirkningen endnu mere. Eksempelvis kan 
du ved at installere en varmepumpe, jordvarme 
eller lignende, helt undgå tilslutning til den loka-
le varmeforsyning.

Kloge tilvalg er vejen til en klimavenlig bolig. 
Men det er kloge fravalg også. Efter mange år, 
hvor ønskerne typisk gik i retning af mere plads, 
når man byggede nyt, er fænomenet ’down- 
sizing’ blevet mere fremtrædende.
 
Hvor lidt kan du egentlig nøjes med? Masser  
af værelser er da skønt – men de koster at bygge,  
opvarme og vedligeholde. En mindre bolig er 
mere klimavenlig. Og måske kan de sparede  
penge føre til bedre livskvalitet på andre måder; 
fx ved at gå ned i arbejdstid?

Byg nyt og få det helt rigtige
Vi er alle forskellige, og vi har forskellige ønsker 
til og drømme om, hvordan vi gerne vil bo. Fælles 
er dog, at vi bedst kan virkeliggøre vores drøm-
me, når vi bygger et nyt hus fra grunden.

Begynd med et besøg på Byg og Bo. Træd inden-
for i de forskellige huse og mærk, hvor du føler 
dig bedst tilpas. Og tag så en snak med et eller 
flere byggefirmaer om, hvordan dine ønsker  
til komfort, plads og klimavenlighed bedst imø-
dekommes. Firmaerne ved alt om, hvilke mulig- 
heder der er for at bygge økonomisk og bære-
dygtigt på én gang.

God læselyst med kataloget. 

Vi håber, at det giver dig lyst til at besøge os på 
Byg og Bo-udstillingen!

Indhold

Profilmagasinet BYGogBO 2020 er trykt 

i 1.500 eksemplarer, 1. oplag.

Udgiver: 

BYG og BO – et udstillingssamarbejde

mellem 8 byggefirmaer og Nordea.

Redaktion:

Heidi Høgdall · Design Studio Hoegdalls

Søren Bilgrav Nielsen · Bilgrav Kommunikation

Signe Dichmann Andersen · Dichmann/Lauridsen

Flyt ind i en 
klimavenlig 
fremtid
Drømmer du om at bo klimavenligt? Og må det gerne være i et flot 
og velindrettet hus, hvor der er tænkt over alle detaljer? Så er det 
et rigtig godt tidspunkt at besøge årets Byg og Bo-udstilling.

I dette katalog kan du  
studere plantegninger  
og læse om de mange 
spændende huse i 
Byg og Bo udstillingen.
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Bæredygtige tips til dit nye hus

Grønne  
valg du ikke  
fortryder
Du har mange muligheder for at gøre dit nybyggeri mere bæredygtigt. 
Her kan du læse om nogle af de mest populære valg, danske nybyggere 
træffer for at mindske deres aftryk på miljø og klima.

Se efter bæredygtige byggematerialer
Flere og flere tænker miljø og klima, når de væl-
ger materialer til deres byggeri. Hvis du tænker 
på at gøre det samme, er det vigtigt, at du ser 
på materialets vej helt fra vugge til grav. Her er 
eksempler på nogle af de mange faktorer, der er 
med til at afgøre, hvor bæredygtigt et produkt er:

• Hvor stammer materialet fra?
• Hvordan bliver det produceret?
• Hvor meget energi og CO2 koster transporten?
•  Hvor meget spild er der i processen  

fra oprindelse til opførelse?
• Hvor længe holder produktet? 
•  Kræver det meget vedligehold,  

evt. med miljøbelastende midler?
•  Kan materialet genbruges,  

eller skal det kasseres efter brug?

Vælg den optimale varmekilde
Hvilken varmekilde er den mest bæredygtige? 
Det afhænger af flere faktorer, herunder grun-
dens beliggenhed, boligens energibehov, varme-
kildens klimaaftryk samt økonomien. 

Eksempelvis kan fjernvarme være en bæredygtig 
løsning, hvis den kommer fra et varmeværk, der 
anvender overskudsvarme fra en lokal virksom-
hed. I det tilfælde kan det være mindre klima-
venligt at etablere en alternativ energikilde, fx 

en varmepumpe. Ofte er fjernvarmen endda ført 
frem i forbindelse med byggemodningen af om-
rådet, og hvis man så ikke tilslutter sig fjernvar-
men, er dén investering, miljømæssigt set, spildt.  
I mange andre tilfælde kan jordvarme, varme-
pumper, solceller mv. være oplagte energikilder. 
Vi ser nu nybyggeri, der kan klare sig helt uden 
tilslutning til den kollektive energiforsyning. 

Optimér glasarealerne
Vinduer tilfører varme til boligen, men er også 
den del af facadearealet, hvor varmen slipper 
ud. Når en ny bolig er tegnet, skal der udarbejdes 
en energiberegning, hvori det indgår, hvor meget 
varme, vinduerne trækker ind i huset, samt hvor 
meget varme der slipper ud igen.  Umiddelbart 
lyder det som en god ide at få tilført så meget 
gratis varme som muligt. Men man skal finde en 
god balance, hvor huset ikke bliver overophedet 
og ulideligt at opholde sig i om sommeren. Det 
kan føre til, at man skal bruge penge på at ned-
køle huset igen, og så er den gratis varme energi-
teknisk set pludselig ikke gratis alligevel.

Der er flere måder at regulere vinduernes var-
mebalance på, fx med solafskærmende vinduer. 
Hvad der er det rigtige for dit nye hus, afhænger 
af størrelsen på vinduesarealerne, hvordan de  
vender i forhold til verdenshjørnerne og dine 
personlige ønsker til komfort mv. 

Gå efter et lavt energiforbrug
Bygningsreglementet i Danmark sørger for, at 
alle nye boliger har et meget lavt energiforbrug, 
sammenlignet med for blot 10-15 år siden. Det 
er sket ved en række stramninger med lovkrav, 
som nye huse skal leve op til. 

De stramme energiregler skyldes, at op mod 40 
procent af Danmarks samlede energiforbrug går 
til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. 
Det har derfor stor betydning, at vi minimerer 
energiforbruget her. Du kan vælge at gå end-
nu længere end de gældende lovkrav. Du kan 
for eksempel minimere antallet af lyskilder 
og elektriske apparater og installere et større  
solcelleanlæg. 

Eksperterne i dit byggefirma 
hjælper dig med at træffe  

bæredygtige valg
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Fællesskaber i byer og lokalsamfund
Mennesker i dag har gennemsnitligt flere pen-
ge mellem hænderne end tidligere, og det ekstra 
overskud bruger mange af os på at gå ud. Vi går 
på restaurant, café og køber takeaway. Vi melder 
os ind i fællesspisningsordninger og deltager i fle-
re aktiviteter udenfor hjemmet, blandt andet i de 
fitnesscentre, der efterhånden findes i selv mindre 
bysamfund. 

Det giver anledning til eftertanke, når du skal byg-
ge nyt. Måske kan du undvære ’det store køkken’ og 
motionsrummet derhjemme? Måske vil du faktisk 
få en bedre løsning, hvis du går efter mindre plads?

Hvad er det rigtige for dig?

Der er ingen krav til, om du skal bygge stort eller småt. Vi er alle 
præget af normer og tillærte ideer om, hvordan et drømmehjem 
skal se ud. Men måske er det på tide at stille spørgsmålstegn ved 
normerne og finde ud af, hvad der giver mening lige præcis for 
dig? Måske er småt i virkeligheden bedre end stort? 

Mindre hus, mere bæredygtighed
Trenden ’downsizing’ er ved at vokse sig 
stor. Du har sikkert hørt om den, og måske 
virker den attraktiv for dig. Gennem mange 
år har normen været at bygge større og stør-
re, men nu oplever vi flere nybyggere, der  
efterspørger mindre boliger. Nogle gør det, 
fordi de ønsker at have færre ting, som re-
gel for at frigøre økonomi til andet, fx rejser.  
Andre gør det for at bo mere bæredygtigt. 
Og i virkeligheden er der vel ikke noget 
mere bæredygtigt eller klimavenligt, end at  
forbruge mindre? 

Endelig drømmer mange om et nemmere liv 
uden endeløse to do-lister med vedligehol-
delsesopgaver. Som husejer slipper du aldrig 
helt for at vedligeholde, men et nybygget hus 
af overskuelig størrelse er måske det nærme-
ste, du kommer på drømmen om et lækkert 
hjem uden en masse arbejde.

Mere plads i økonomien
For flere og flere er det vigtigt med økono-
misk råderum. Mange rådgivere anbefaler 
at indrette sin økonomi således, at én kan 
gå arbejdsløs i en periode. Men det handler 
ikke kun om tryghed; også om at give sig selv 

mere fleksibilitet. Nogle vil gerne have råd til 
at rejse mere, andre til at gå ned i arbejdstid, 
andre igen til at tage en ny uddannelse. Du 
kan opnå mere økonomisk råderum ved at 
bygge mindre og bo billigere. I mange år har 
vi oplevet nybyggere bruge hele budgettet, 
men i takt med ønsket om mere fleksibilitet i 
livet, ser vi flere, der bevidst bygger billigere, 
end deres egentlige økomoniske formåen. 

Men kan man bo hyggeligt i et nyt hus?
Vi møder af og til familier, som går uden om 
nybyggeri, fordi de er bange for at ende med 
et stort hus med sterile rum. De siger, at de 
ønsker mere sjæl i deres hjem. Derfor går 
de typisk efter et ældre hus, i et etableret 
kvarter, hvor haven er vokset op. Så indgår 
de andre kompromiser, fx en mindre optimal 
indretning, mangel på opbevaringsplads, en 
højere varmeregning og mere vedligehold. 
Men, det er faktisk muligt at bygge et nyt hus 
med hygge og sjæl, for eksempel en mindre 
bolig med en velvalgt materialesammensæt-
ning, en gennemtænkt have med høj hæk fra 
starten, træer og så videre. Det er et spørgs-
mål om, hvor du ligger dine prioriteter, og så 
at stille spørgsmålstegn ved den sædvanlige 
måde at tænke hus på. 

Byg personligt  
  stort eller småt
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PATIO  det nye uderum 
med læ og privatliv

I år viser vi vores nye model PATIO, som er en 
funkisvilla med et helt lukket gårdhavemiljø, 
hvor der er plads til leg, hygge og privatliv.

Det viste hus er tegnet med udgangspunkt i 
grunden, terrænkoter og verdenshjørner. Gæster 
ankommer til huset via den store åbne glasentré, 
hvorfra der er indblik i patioen. Den rummelige 
entré deler huset op i en fælles/voksenafdeling 
og en børneafdeling.

Til venstre er gangen med badeværelse, tre gode 
lyse børneværelser og et bryggers med direkte 
adgang til den store isolerede dobbelte garage – 
her er der også plads til hobby og opbevaring. Til 
højre ligger soveværelse med bad og nedgang til 
køkken-alrum og stue.

Huset følger terrænet og derfor er de sydvend-
te rum, som indeholder køkken, alrum og stue,  
sænket 40 cm. Herved opnås der under samme 
tag en god loftshøjde og mulighed for store vin-
duespartier i familiens fælles rum. I det åbne 
samtalekøkken er der indbygget et depot med 

arbejdsplads og en dejlig stor alkove med vin-
due mod syd.

Vinduespartier i alrum og stue åbner op mod 
husets centrale uderum, patioen. Patioen er det 
uderum, man ikke ved, at man har manglet, før 
man har prøvet et bo med det. Kun fantasien 
sætter grænserne; i patioen er der mulighed for 
at lave legerum, udekøkken, spiseplads, lounge-
miljø eller en grøn oase. Den indbyggede over-
dækning kan benyttes, når duggen falder. Fra pa-
tioen kan man se tværs gennem alrummet og ud 
mod syd. Overalt i huset er der anvendt gode ma-
terialer i den høje kvalitet og standard, der ken-
detegner et hus fra 2-PLAN HUSET. Udvendigt er 
der lagt vægt på et moderne og tidløst design, 
hvor skarpe kanter og rene linjer er kombineret 
med et moderne vedligeholdelsesfrit materiale-
valg såsom træ-alu vinduer med 3-lags glas, su-
perwood og sålbænke i skifer. 

Om 2-PLAN HUSET
Vi er et familieejet byggefirma og har igennem 
44 år leveret individuelle arkitekttegnede villaer 

til kvalitetsbevidste kunder over hele landet.  
Vi opfører huse som funkis, med ensidet tag,  
sadeltag, valmtag og huse i forskudte plan,  
1- og 2-planshuse, samt huse med parterre. Vi 
fuldmurer selvfølgelig også. Mest kendte er vi for  
vores unikke hustype T-HUSET®. 

Vi har egne faglærte håndværkere og bygge- 
ledere, samt egen tegnestue og arkitekt, som  
vores kunder er i direkte dialog med. Herudover 
samarbejder vi med en fast stab af underleve-
randører tilknyttet 2-PLAN HUSET A/S gennem 
mange år. Dette sikrer vores kunder en individu-
el og unik bolig af høj kvalitet og, lige så vigtigt, 
et positivt og trygt byggeforløb. Jeres livs måske 
største investering fortjener en kompetent og 
professionel rådgivning. Vi tager os tid til at sam-
tale, vi lytter til jeres ønsker og drømme, og er 
ikke bange for at udfordre jeres tanker for at kun-
ne opnå det optimale resultat både med hensyn 
til arkitektur, indretning og økonomi.

2-PLAN HUSET A/S | Erritsø Bygade 44 | 7000 Fredericia | Tlf. 75 94 05 22 | info@2-planhuset.dk | www.2-planhuset.dk2-PLAN HUSET A/S | Erritsø Bygade 44 | 7000 Fredericia | Tlf. 75 94 05 22 | info@2-planhuset.dk | www.2-planhuset.dk

2-PLAN HUSET

Beboelse:  216,7 m2 
Garage:  57 m2 
Overdækninger:  33,8 m2 
Grund:  937 m2

2-PLAN HUSET A/S

Grundlagt: 1976
Antal huse pr. år: 40-50
Kategori:  Individuelle enfamiliehuse,  

arkitektprojekter, rækkehuse
Geografi: Jylland, Fyn, Sjælland
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Vi har fortiden til  
at bygge din fremtid
Velkommen til fantastiske 206 velindrettede 
kvadratmeter. Vinkelhusets klassiske udtryk  
med blødstrøgne, grå-lige mursten med sort- 
brune nuancer, tag belagt med sorte beton-
tagsten og facade med gesims, fuldendes af  
den murede dobbelte garage. Kom og oplev en 
moderne bolig med masser af wauw-effekt. 

Husets naturlige samlingspunkt er det store, 
gennemgående køkken-alrum. Her er god plads 
til familiens hverdag og den indbyggede bænk 
opfordrer til hygge og selskab.   

Rummets næsten 34 m² har skråloft med akustik-
felter, ovenlysvinduer og store vinduespartier, 
der giver dejligt lysindfald og en behagelig rum-
fornemmelse. Køkkenet er indrettet med eksklu-
sivt inventar i farven mørk sand med sorte greb, 
sort vask og armatur samt mørke bordplader.

Tag de tre trin ned i opholdsstuen og lad det 
smukke rum betage dig. Loft til kip og store  
vinduespartier giver lys og luft. Vinduerne i gav-
len er ligeledes til kip, og brede vindueskarme 
er omdannet til hyggelige siddepladser. Den ene 

væg er udført som en elegant og rustik listevæg 
i gyldent træ, der både skaber akustisk velvære 
og samtidig giver varme til rummet. Fra opholds-
stuen er der indgang til soveværelset, der har 
walk-in closet og eget lækkert badeværelse med 
dobbeltbrus og indbygget shampoohylde.

Køkken/alrummet adskilles fra entré og gang 
med en stilfuld ”newyorker-væg” i en smuk kom-
bination mellem glas og sort stål. Det markante  
look binder boligen sammen og skaber et let  
udtryk. Resten af huset rummer tre gode børne- 
værelser, badeværelse, bryggers og vaske/stryge- 
rum med udgang til det fri. Begge badeværelser  
har stilfuldt hvidt inventar, hvide helstøbte  
bordplader, runde spejle med lys og væghængte  
toiletter med skjult cisterne. Gulvene i hele  
huset – undtagen i værelserne og soveværelset,  
hvor der er trægulve – er belagt med kvadratiske,  
grå klinker i et enkelt og råt look. Vinkelhuset har 
flere overdækkede terrasser og kroge med læ.

Fra garagen er der direkte indgang til husets 
bryggers. Gulvet i garagen er forsynet med klin-
ker, og det store rum kan også snildt bruges til 

fest eller indrettes til fitness. Et spændende hus 
hvor der er kælet for detaljerne – både hvad  
angår materialer, udstyrsniveau og farvevalg.  
En bolig hvor lys, højt til loftet og behagelig  
rumfornemmelse er i højsædet. 

Huset er isoleret iht. BR2018 Lavenergiklasse og 
er forsynet med solceller.

eurodan-huse
Over 40 års erfaring og 12.000 byggede huse  
er din garanti for et professionelt og trygt byg-
geforløb. Vi går op i, at kvalitet, godt håndværk  
og højt udstyrsniveau bliver matchet perfekt 
med funktionalitet, finish og konkurrencedygtige 
priser. 

Besøg os i vores udstillingshuse og showrooms 
eller lad dig inspirere på vores hjemmeside,  
hvor du også kan bestille katalog eller booke et 
uforpligtende møde. Vi glæder os til at høre om 
dine husdrømme og til i fællesskab at få dem ført 
ud i livet.

eurodan-huse | Bredskifte Allé 7 | 8210 Aarhus V | Tlf. 70 23 73 88 | salg@eurodan-huse.dk | www.eurodan-huse.dkeurodan-huse | Bredskifte Allé 7 | 8210 Aarhus V | Tlf. 70 23 73 88 | salg@eurodan-huse.dk | www.eurodan-huse.dk

eurodan-huse

Beboelse:  206 m2 
Garage:  52 m2 
Grund:  1.006 m2
Overdækninger:  33,5 m2

eurodan-huse

Grundlagt: 1978
Antal huse pr. år: Mere end 500
Kategori: Enfamiliehuse
Geografi: Danmark

VÆRELSE
11,5 m2

VÆRELSE
11,5 m2

VASKE/ 
STRYGERUM

6,3 m2
VÆRELSE
12,5 m2

KØKKEN/ALRUM
33,8 m2

OVERDÆKKET INDGANG/TERRASSE
15,3 m2

OVERDÆKKET
TERRASSE

8,1 m2

OPHOLDSSTUE
28,7 m2

SO
V

EV
Æ

R
EL

SE
12

,3
 m

2

W
A

LK
-I

N
 C

LO
SE

T
7,

5 
m

2

GARAGE
44,8 m2

CYKEL P
10,1 m2

GANG
12,2 m2 ENTRE

8,7 m2

BAD
9,4 m2

BAD
5,1 m2

BR
YG

G
ER

S
6,

5 
m

2

1716



FBA Huse

18



Træterrase

Siddetrin

Si
dd

et
ri

n

Ovenlys
1200x1200mm

Ovenlys
1200x1200mm

Ovenlys 
800x800mm

Ovenlys 
800x800mm

TØ VMFRYS

KØL

OPV.

InverterTeknik El

FUNKIS arkitektur  
tilpasset byggegrunden

FBA-teamet har brainstormet og udviklet dette  
FUNKIS hus på 190 m2. Det står klar til BYG og 
BO 2020.

Huset er valgt og tænkt til terrænet på Hørbakken 
15 og indrettet optimalt til en børnefamilie med 
2-3 børn. Huset er opdelt i 3 forskudte moduler. 
En central forhøjet bygning med køkken-alrum 
som er flankeret med voksen- og børneafdeling. 
 
Gæster ankommer til huset via den overdækkede 
indgang, og når man træder ind i entreen, får man 
et helt fantastisk KIK ud gennem huset og kan 
nyde udsigten. Herfra til det store lyse køkken- 
alrum med adgang til depot bag SVANE køkkenet.

Husets beboere ankommer til huset via garagen 
med en kæmpe skabsvæg og adgang til bryggers.

Børneafdelingen består af 3 skønne værelser på 
11-12 m2 med eget bad.

Fra alrummet træder man op i den hyggelige stue 
og forældreafdelingen med wellness-bad.

På en sommerdag er det måske vigtigst, at man 
fra alrummet træder ud i det hævede uderum 
med sydvendt udsigtsterrasse. Oplev terrassen  
og nyd et glas hvidvin på en varm solrig sommer-
dag.

Vi har valgt mørke mursten og sort mørtelfuge, 
som sammen med de eloxerede vinduer giver 
huset kant og karakter.

Oplev Kährs EVO plankegulve med en hårdhed på 
mere end 2 gange et traditionelt egeparket.

Godt indeklima er en kerneværdi. Det opnås ved 
store lyse rum og ventilationsanlæg, som sikrer 
godt indeklima og god indeluft. Også akustikken 
har været i fokus med akustiklofter og trinlyds-
dæmpning i gulve. Det er et rart sted at være.

Hos FBA bygger vi huse tilpasset kundens for-
ventninger, behov og drømme. Det gælder arki-

tektur, materialevalg og håndværksmæssig udfø-
relse og finesse. Det er vigtigt for alle parter, at 
de huse, vi opfører, spiller godt sammen med de 
naturlige omgivelser på byggegrunden.

Vi er et fasttømret team på 35 engagerede med-
arbejdere, som ledes af direktør og ejer Tommy 
Boldrup sammen med økonomichef Michael 
Klausen som medejer. Vi har egne arkitekter, 
egne byggeledere og egne tømrere, murere og 
malere med mange års anciennitet. Hvor vi ikke 
bygger med egne håndværkere, har vi faste sam-
arbejdspartnere.

FBA Huse blev oprindeligt stiftet af Tommys far 
Finn Boldrup Andersen i 1974, og vi er stolte af 
at være en familievirksomhed med rod i Midt-
jylland. Vi forener traditioner med effektiv og 
rationel byggestyring. Vi holder fast i det gode 
håndværk og har til enhver tid fokus på de gode 
løsninger. Vores nøgleord er: Ordentlighed, om-
hyggelighed og omtanke.

Kontakt vores kontorer i Aarhus og Viborg.

FBA HUSE | Bredskifte Allé 5 | 8210 Aarhus V | Tlf. 86 61 21 66 | epost@fba-huse.dk | www.fba-huse.dkFBA HUSE | Bredskifte Allé 5 | 8210 Aarhus V | Tlf. 86 61 21 66 | epost@fba-huse.dk | www.fba-huse.dk

FBA Huse

Beboelse:  190 m2 
Garage:  50 m2 
Overdækninger:  33 m2 
Grund:  969 m2

FBA-Huse A/S

Grundlagt: 1974
Antal huse pr. år: 50-60
Kategori:  Individuelle huse
Geografi: Jylland

OVERDÆKKET
TERRASSE

26,6 m2

ENTRÉ
4,9 m2

VÆRELSE 1
11,5 m2

VÆRELSE 2
11,4 m2

KONTOR
10,9 m2

GANG
6,3 m2

BAD 2
5,5 m2

KØKKEN-ALRUM
37,9 m2

SOVEVÆRELSE
11,5 m2

WALK-IN
7,5 m2

STUE
26,7 m2

OVERDÆKKET INDGANG
5,8 m2

BRYGGERS
10,2 m2

DEPOT
3,9 m2

GARAGE
BRUTTO 

50 m2

BAD 1
8,9 m2
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Lad HusCompagniet 
gøre din boligdrøm  
til virkelighed
HusCompagniet byder igen velkommen i et 
gennemtænkt forskudt længehus på 181 m2 
med en dejlig placering. Der er tænkt meget 
på at få et skønt lysindfald i huset via store  
vinduer og ovenlys. Du kan nyde solen hele  
dagen gennem de sydvestvendte vinduer.

Kom og oplev et godt og spændende familiehus 
fra HusCompagniet. Det er placeret på en skrå-
nende grund, der giver karakter til husets indret-
ning på grund af niveauforskelle inde i huset.
 
Huset indenfor
Huset er indrettet, så du får mest muligt ud af 
planløsningen, og så familien kan nyde hinan-
dens selskab i det rummelige køkken-alrum. Køk-
ken-alrummet har skråloft, der giver et skønt, lyst 
rum og en fornemmelse af god plads. Med stuen 
og forældreafdelingen der er sænket i forhold til 
resten af huset, skabes der en hyggelig rumfor-
nemmelse.

Køkken, bryggers og badeværelser er indrettet 
med lækre elementer fra HTH, et meget tidsløst 
design, der giver mulighed for selv at bringe sin 
personlige stil ind i huset. Fra stuen ligger der en 
dejlig overdækket nordvestvendt terrasse, der 
giver mulighed for at nyde de lange sommer- 
aftener udenfor. I forældreafdelingen er der eget 
bad med en dejlig rummelig indretning samt et 
lækkert walk-in. Børneafdelingen har tre gode 
værelser og eget bad.  Huset er moderne klassisk 
parcel i minimalistisk stil, hvor der er fokus på lys 
og rummelighed. Huset kræver minimalt vedlige-
hold og sikrer masser af tid til familien mange år 
fremover.
           
Huset udenfor
Huset er et forskudt længehus i den flotte  
Cassis mursten fra Egernsund Tegl med grå- 
hvid fuge. Gavlene er opført med mursten og 
vedligeholdelsesfrit zink eller ETEX WOOD.  
Sammen med de sorte træ/alu vinduer fra Rationel,  

giver det en smuk og spændende facade. Huset 
er uden udhæng med arkitekttagrender i sort 
zink. En lækkert beliggende grund, hvor haven  
er tænkt i niveauer som huset, hvilket giver rig 
mulighed for at nyde udelivet. 

HusCompagniet
HusCompagniet er med dig hele vejen. Vi har 
eksisteret siden 1972 og har opført mere end 
13.000 huse landet over. Hvert år bygger vi mere 
end 1.600 individuelle huse. Det vigtigste for os 
er, at du kommer trygt i hus. Derfor har vi altid fo-
kus på dig, dit liv og dine behov – at du får et nyt 
hjem, der fungerer ikke kun lige nu men flere år 
ud i fremtiden. Udvalget af kvalitetsmaterialer er 
stort, rådgivningen i top og mulighederne er rigtig 
mange. Vi sætter en stor ære i at aflevere vores 
huse til tiden og til et yderst fornuftigt prisniveau. 
Med en score på Trustpilot på 4,7 baseret på mere 
end 2.100 individuelle kundeanmeldelser får I 
her et byggefirma, der bringer jer trygt i hus.

HusCompagniet | Bredskiftevej 20 | 8210 Aarhus V | Tlf. 86 10 01 99 | info@huscompagniet.dk | www.huscompagniet.dkHusCompagniet | Bredskiftevej 20 | 8210 Aarhus V | Tlf. 86 10 01 99 | info@huscompagniet.dk | www.huscompagniet.dk

HusCompagniet

Beboelse:  181 m2 
Carport*:  51 m2 
Overdækninger:  14 m2 
Grund:  958 m2

HusCompagniet

Grundlagt: 1972
Antal huse pr. år: 1600
Kategori:  Parcelhuse, rækkehuse  

& sommerhuse
Geografi: Danmark, Sverige, Tyskland

* herunder 15 m2 skur
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KØKKEN-ALRUM
37,3 m2

STUE
24,5 m2

OVERDÆKKET
14,2 m2

SOVEVÆRELSE
10,2 m2

WALK-IN
4,4 m2

VÆRELSE 3
10 m2

VÆRELSE 1
11,4 m2

VÆRELSE 2
11,3 m2

GANG
8 m2

GANG
2,8 m2

BAD 2
10,8 m2

BAD 1
5,4 m2

ENTRE
5,1 m2

BRYGGERS
7,3 m2

REDSKABSSKUR INDV.
13,3 m2

VOGNLY
34,7 m2

DEPOT
1,6 m2
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Individuelle,  
arkitekttegnede boliger 
KFS Boligbyg byder velkommen i en moderne 
Square villa med fladt tag og et stramt arkitek-
tonisk udtryk. Huset skaber rammerne for det 
gode familieliv, hvor æstetik, kvalitet og funk-
tionalitet går op i en højere enhed.  

Velkommen indenfor
Oplev stemningen i et grundmuret, arkitektteg-
net hus. De grundmurede vægge tilfører rum-
mene sanselighed og tekstur, der fremhæves 
yderligere af ovenlys i de centrale rum. Med ud-
gang til haven fra samtlige opholdsrum og kig til 
himlen via ovenlysvinduerne er der let adgang 
til uderummene, og naturen trækkes ind i boli-
gen – æstetiske kvaliteter, der er med til at øge 
livskvaliteten i hjemmet.

Du bydes velkommen i entreen, som ligger i for-
bindelse med bryggers og husets værelsesafde-
ling med tre værelser samt badeværelse. 

Det centrale køkken-alrum skaber rammerne for 
det gode liv. Her er viktualierum, vinrum, biopejs 
og ovenlys. Skillevæggen mellem køkkenalrum 

og stue samt bagvæggen i vinrummet er opført 
i rå facadesten, som giver stemning og karakter 
til rummet.

Fra køkken-alrummet er der udgang til begge hu-
sets terrasser, så måltiderne og små kaffestunder 
let kan nydes udendørs. Ved spisepladsen er der 
store vinduespartier med skydedøre, så der kan 
åbnes op og lade inde- og uderum flyde sammen.  

I stuen giver det firedobbelte ovenlysvindue 
et effektfuldt lysindfald på bagvæggen, mens 
biopejsen, placeret i skillevæggen i rå facade-
sten, skaber stemning og hygge. På regnvejrsdage 
kan du slappe af i sofaen til lyden af regnen trom-
mende på ovenlysvinduerne og ild i biopejsen. 

Forældresoveværelset har egen udgang til ter-
rassen, badeværelse en suite med dobbelt bru-
seniche samt walk-in.

Udelivet øger livskvaliteten 
Forskydninger i husets bygningskrop skaber 
gode uderum, der indbyder til ophold. Mod nord-

øst er der indrettet et hyggeligt gårdhavemiljø, 
hvor morgenkaffen kan nydes. Det flotte drivhus 
med trækonstruktion giver familien mulighed for 
at dyrke tomater, agurker og vindruer.

På vestsiden af huset giver den delvist overdæk-
kede terrasse optimale muligheder for at nyde 
de lange, lune sommeraftener med et glas fra 
vinrummet. 

Det dobbelte vognly er praktisk indrettet med 
redskabsskur, cykelparkering og direkte indgang 
til husets bryggers. 

Om KFS Boligbyg 
KFS Boligbyg er et familieejet byggefirma med 
egen arkitekttegnestue og fast, kvalitetsbevidst 
håndværkerteam. Vi kan tilbyde jer et unikt arki-
tekttegnet hus, designet fra bunden – ud fra je-
res ønsker og behov og til jeres specifikke grund. 
Vi varetager både design- og byggeprocessen, 
så I kommer trygt i mål med jeres personlige 
drømmehus inden for den fastsatte tidsramme 
og økonomi.

KFS Boligbyg | Hagensvej 48 | 9530 Støvring | Tlf. 98 37 21 81 | kontakt@kfs-boligbyg.dk | www.kfs-boligbyg.dkKFS Boligbyg | Hagensvej 48 | 9530 Støvring | Tlf. 98 37 21 81 | kontakt@kfs-boligbyg.dk | www.kfs-boligbyg.dk

KFS Boligbyg

Beboelse:  185 m2 
Vognly*:  48 m2 
Overdækninger:  36 m2 
Grund:  945 m2

KFS Boligbyg A/S

Grundlagt: 1983
Antal huse pr. år: ca. 50
Kategori:  Individuelle,  

arkitektegnede huse 
Geografi: Nord-, Midt- og Østjylland

* inkl. redskabsrum og cykelparkering
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VOGNLY
48 m2

BRYGGERS
8 m2BAD 2

6 m2
VÆRELSE 3

12 m2

KØKKEN-ALRUM
36 m2

SOVEVÆRELSE
11,5 m2

BAD 1
6 m2

WALK-IN
5,5 m2

STUE
22 m2

VÆRELSE 2
12 m2

OVERDÆKKET
36 m2

VÆRELSE 1
12 m2

GANG
8,5 m2

ENTRE
6 m2

VIKT.
2 m2

VIN
2,5 m2

SKUR

DRIVHUS

CYKEL P
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Hos Lasse Larsen 
Huse er et typehus 
ikke bare et typehus
Vi går ikke på kompromis med hverken kvalitet, 
faglighed eller leveringssikkerhed. Kvalitet er 
præcis, hvad der kendetegner et ægte Lasse Lar-
sen hus –  også på dette års Byg og Bo udstilling.

Du inviteres indenfor i entréen med arkitektoni-
ske linjer, som tillader et kig igennem hele huset. 
Entréen byder både på opbevaringsplads og et 
flot lysindfald fra siddenichen, som giver huset 
en naturlig opdeling imellem forældre- og bør-
neafdeling. Børneafdelingen er indrettet med 3 
rummelige børneværelser og et badeværelse. 

Køkken-alrummet er husets hjerte
Køkken-alrummet er omdrejningspunktet i dette 

hus og kan med sine 42 m2 rumme alt fra mad-
lavning til vinsmagning. Bag det flotte HTH-køk-
ken er der adgang til både depot- og vinrum. I 
køkkenet er der også direkte adgang til den 
charmerende urtehave, som gør, at kun fantasien 
sætter grænser for madlavningen. De store dob-
beltskydedøre i køkken-alrummet giver adgang 
til terrassen, og når vejret tillader det, kan der åb-
nes op, så køkken-alrummet og terrassen går i ét. 
I år sætter vi nye standarder for ovenlysvinduer, 
da vi har valgt et 100x300 cm ovenlysvindue i 
køkken-alrummet.  

En detalje, som ikke er til at overse, er den mu-
rede siddeniche langs den hævede stue, som 

indbyder til afslappede stunder, og som giver et 
råt udtryk til det stilrene funkishus. Siddenichen 
er muret i samme teglsten som facaden – L711 
Premium Pacific fra Strøjer Tegl.

Bring udeliv indenfor
Badeværelset er et vigtigt rum i huset, som for-
tjener stor opmærksomhed. Vi har derfor i for-
ældreafdelingen inviteret lyset indenfor med et 
stort skydeparti til et udendørs wellness områ-
de med både udebrus og en udendørs spa. Der 
er ikke længere nogen undskyldning for ikke at 
nyde livet i et nyt Lasse Larsen hus.

Lasse Larsen Huse | Egsagervej 6 | 8230 Åbyhøj | Tlf. 86 15 63 11 | ll@lasselarsenhuse.dk | www.lasselarsenhuse.dkLasse Larsen Huse | Egsagervej 6 | 8230 Åbyhøj | Tlf. 86 15 63 11 | ll@lasselarsenhuse.dk | www.lasselarsenhuse.dk

Lasse Larsen Huse

Ovenlys

SKUR
7,1 m2CARPORT

33 m2

SKRALD
1,9 m2

BRYGGERS
9,7 m2

DEPOT
3,5 m2

VIN
2,0 m2

ENTRE
16,1 m2

BAD
4,5 m2

VÆRELSE 3
11,1 m2

VÆRELSE 2
11 m2

VÆRELSE 1
11 m2

KØKKEN-ALRUM
41,9 m2

STUE
21,7 m2

GANG
9 m2

SOVEVÆRELSE
14,9 m2

BAD 1
8,6 m2UDEBRUS

11,4 m2

OVERDÆKKET 2
20 m2
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Beboelse:  199,6 m2 
Garage:  44 m2 
Overdækninger:  48,4 m2 
Wellness:  14,9 m2
Grund:  970 m2

Lasse Larsen Huse

Grundlagt: 1975
Antal huse pr. år: 100-135
Kategori:  Individuelle arkitekttegnede  

enfamiliehuse
Geografi: Sjælland, Fyn og Jylland

3332



Milton Huse

34



Familievilla anno 
2020 by Milton Huse 
På Byg & Bo 2020 præsenterer Milton Huse 
igen smuk arkitektur og håndværksmæssig høj 
kvalitet. Besøg inspirationshuset på Hørbakken 
9 i attraktive Hinnerup omgivet af natur og med 
kort afstand til alt, hvad du har brug for. Gode 
institutioner til børnene, indkøb, E45 for pend-
lere og Hinnerup by.

Forskudt vinkelhus i ny fortolkning
Årets Milton hus er fordelt på 175 m² og ind-
rettet til at huse den aktive børnefamilie. Her er 
plads til fællesskab og til fordybelse, hver for sig. 
Huset er en minimalistisk nyfortolkning af et for-
skudt vinkelhus med integreret dobbelt garage, 
opført med sadeltag i sorte tagsten, murede gav-
le og bygget uden udhæng. Huset er muret med 
Flint W447 fra Wienerberger og en lys fuge. Med 
et sort farvevalg har man ladet vinduesrammer-
ne træde tydeligt frem, så er der en arkitektonisk 
sammenhæng til det karakteristiske sorte tag og 
zinkinddækningen. 

Vinduerne fra Rationel med 3-lags glas sik-
rer en lav varmeregning. De lige linjer og for-
skydningen i terrænet på den 959 m² store 

grund bidrager positivt til husets karakter. For-
skydningerne opleves også indendørs med en 
loftshøjde på hele 2,75 meter og et elegant 
trappetrin, der giver en god og varieret rum- 
oplevelse.

Kvalitetsbevidste materialevalg 
– og højt til loftet 
Der er direkte adgang fra garagen til husets bryg-
gers. Så uanset vind og vejr, kommer du altid tør-
skoet i hus, når du kommer til Hørbakken i bil. 
Garagen har i øvrigt 2 porte, hvilket er en prak-
tisk detalje, som mange er glade for. I bryggerset 
er der god plads til både overtøj, sko, vasketøj og 
fx en barnevogn. Børnene har deres egen afde-
ling, i direkte forbindelse med bryggerset, med 3 
gode værelser. Det ene værelse kan evt. bruges 
til kontor. 

Køkken-alrummet er ’et-trin-op’ og indrettet, så 
der er lys hele dagen. Det er familiens foretruk-
ne samlingssted. Det er i køkken-alrummet, der 
laves mad, lektier, spises og her, man har gæster. 
Med en indbygget alkove har Milton Huse skabt 
et hyggeligt rum-i-rummet, hvor store som små 

kan nuppe et hvil, fordybe sig i en bog eller byg-
ge en eventyrlig hule. Et helle i et travlt børnefa-
milieliv. Køkken-alrummet har saksespær og lyse 
gipslofter, som er gennemgående i huset. Den 
høje loftshøjde mærker man ikke på akustikken, 
da Milton Huse har valgt en særlig god akustik-
pladeløsning. Den skal opleves. 

Hver en kvadratmeter er optimeret, og bl.a. er 
der indrettet et praktisk viktualierum/depot, 
med plads til alt det, man ikke vil have fremme 
eller i skabene. Materialevalget er gennemsyret 
af gennemtænkte løsninger som fx HTH køkken 
med trælameller i eg, højskabe og underskabe 
i farven nordisk grøn og flotte Milano Eg Beige  
laminatgulve i stuen og på værelserne. 

Huset i sin helhed er placeret optimalt på grun-
den med en stor sydvestvendt have, der inviterer 
til alt fra terrasseliv til etablering af en økologisk 
urtehave, bålfest, grill-aftener eller fodboldkamp 
med naboernes børn.  

Velkommen hos Milton Huse. 

Milton Huse A/S | Plutovej 1 | 8700 Horsens | Tlf. 75 62 43 00 | info@miltonhuse.dk | www.miltonhuse.dkMilton Huse A/S | Plutovej 1 | 8700 Horsens | Tlf. 75 62 43 00 | info@miltonhuse.dk | www.miltonhuse.dk

Milton Huse

Beboelse:  175 m2 
Garage:  60 m2 
Grund:  959 m2

Milton Huse A/S

Grundlagt: 2013
Antal huse pr. år: + 500
Kategori: Parcelhuse
Geografi: Hele Danmark
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VÆRELSE
11,1 m2

KONTOR
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Byg et personligt og 
stilrent funkishjem
Skanlux byder indenfor i en tidløs klassiker, 
hvor arkitektur, indretning og materialer hol-
der i mange år. 

Skanlux Funkis er en populær byggestil, som 
kan tilpasses enhver smag og familie. Huset op-
bygges af kubistiske rum med mulighed for ni-
veauforskydning og kælder. 

Huset på Hørbakken 5
Husets hvidpudsede facade er både holdbar og 
vedligeholdelsesvenlig. Det enkle udtryk fuld-
endes af Superwood trædetaljer, murkrone med 
zinkkant og skjulte tagnedløb. 

Dobbeltcarporten har isoleret redskabsrum samt 
overdækket cykelparkering og indgang. Der er 
både en østvendt terrasse og en niveauforskudt 
dobbelt terrasse med læmur og delvis overdæk-
ning. Alle med hårdttræsplanker.

Funktionel indretning
Du bydes velkommen i en entré med stort vin-
duesparti. Herfra er der adgang til to værelser 
og badeværelse. Badeværelset har gulv-til-loft 

fliser og Unidrain afløb. Værelserne har indbyg-
gede skabe og siddevinduer. 

Husets hjerte er køkken-alrummet med en lofts-
højde på ca. 300 cm, sildebensparket af egetræ 
kombineret med en stor 120x278 cm klinke i 
køkkenet. Flot køkken fra Svane, ovenlysvinduer 
og en hyggelig alkove med AcuWood akustikpa-
neler i egetræ. Prikken over i’et er de store folde-
døre i hver side af rummet, som integrerer inde-
livet med udelivet.

I forlængelse af køkken-alrummet er der en ned-
sænket afdeling med stue, badeværelse med 
120x260 cm gulv-til-loft fliser, soveværelse og 
walk-in closet. 

Huset har desuden viktualierum, kontor, bryg-
gers, intelligent elsystem fra Niko Home Control, 
loftshøjde på ca. 260 cm, 90x90 cm klinker og 
egeplankegulv i værelser og soveværelse.

Nilan ventilationsanlæg med brugsvandsvarme- 
pumpe. Akustiklofter i køkken-alrum og stue 
samt Velfac 200 energy træ-alu vinduer med 
3-lags glas.

Overalt er der et naturligt lysindfald, og i elpla-
nen er der taget højde for både hygge, funktions- 
og generel belysning.

Sidst men ikke mindst har vi indrettet huset med 
hjælp fra spændende brands, så du kan få inspi-
ration til maling, tapet og boligindretning.

4 funkisserier
I mere end 15 år har vi specialiseret os i at byg-
ge funkishuse. Vi har den rendyrkede funkisserie 
med fladt tag i både et og to plan, men vi har 
også Forma og Celiba med henholdsvis sadeltag 
og ensidig taghældning. Uanset hvilket Skanlux 
hus du vælger, har du mange muligheder for at 
gøre huset til helt dit eget. Med udgangspunkt i 
en arkitekttegnet grundmodel tegner og bygger 
vi et hjem, der passer til dig og din familie både 
nu og i fremtiden. Huset tilpasses også din unik-
ke grund.

Tryghed i byggeprocessen
Få adgang til dokumenter, tidsplaner m.m.  
med eget login til vores online-kundeportal: 
Mit Skanlux.

SKANLUX | Livøvej 2A | 8800 Viborg | Tlf. 70 21 45 21 | info@skanlux.dk | www.skanlux.dkSKANLUX | Livøvej 2A | 8800 Viborg | Tlf. 70 21 45 21 | info@skanlux.dk | www.skanlux.dk

SKANLUX

Beboelse:  200 m2 
Vognly:  49 m2 
Redskabsrum:  10 m2 
Overdækninger*:  16 m2 
Grund:  963 m2

SKANLUX

Grundlagt: 2002
Antal huse pr. år: Ca. 100
Kategori: Helår & sommerhus
Geografi: Landsdækkende

* inkl. terrasse og indgang
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Vælg det
rigtige lån

Læg en plan for din gæld 
Det er samtidig en god ide at have en plan for sin 
gæld. Vil du gerne afvikle hurtigt, eller udnytte 
mulighederne for konvertering af gælden og der-
med aktivt pleje din gæld. 

Finansiering i byggeperioden
Når du skal betale dit nye hus, kan det enten ske 
ved én samlet betaling til sidst eller med rater 
undervejs i byggeperioden. Hvordan du skal be-
tale afhænger af, hvad du aftaler med byggefir-
maet. 

Skal du betale dit byggeri undervejs i byggeperi-
oden, kan du finansiere ratebetalingerne med et 
realkreditlån (forhåndslån) eller en byggekredit i 
banken. En fordel ved realkreditlånet er, at belø-
bet, du løbende skal betale, er kendt på forhånd 
for en given periode, allerede når du går i gang 
med byggeriet. En ulempe er, at du skal betale 
rente og bidrag af det fulde beløb, selvom du 
ikke skal bruge alle pengene fra starten af. 

Realkreditlånet optages på baggrund af den for-
ventede værdi af boligen. Hvis vurderingen af 
det færdige byggeri ikke bliver som forventet, 
kan lånet kræves nedbragt. 

En fordel ved en byggekredit er, at du kun beta-
ler rente af det beløb, som du faktisk trækker på 
kreditten. En ulempe er, at renten er højere end 
på realkreditlånet. 

Ønsker du at kende ydelsen på det realkreditlån, 
som efterfølgende skal afløse byggekreditten, får 
du også en omkostning til kurssikring. Hvad der 
er den bedste løsning for dig afhænger blandt 
andet af, hvornår i forløbet raterne skal betales, 
samt hvor mange penge du selv kommer med. 

Vælg det rigtige realkreditlån 
Du kan som regel optage realkreditlån på op til 
80 pct. af vurderingen af din bolig. Du kan vælge 
mellem to hovedtyper af lån: lån med fast rente 
eller lån med variabel rente. Et lån med variabel 

rente er umiddelbart billigere end et lån med 
fast rente, men her er det vigtigt at være bevidst 
om, at det, der virker billigst her og nu, kan ende 
med at blive det dyreste. 

I øjeblikket bør du især overveje et lån med lav, 
fast rente i op til 30 år. Derved skal du betale 
en historisk fast, lav rente – og får mulighed for 
at tjene på din restgæld i fremtiden. Ønsker du i 
stedet at udnytte den lave rente på kortrentelå-
net, bør du måske udnytte det lave renteniveau 
til at sikre din rente i mere end 1/2 år ved at væl-
ge fx 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Der-
med sikrer du dig en lav rente, også flere år frem 
i tiden, hvis/når renten stiger.

Lån i banken 
Skal du låne mere end 80 pct. af boligens værdi, 
eller ønsker du en stor grad af fleksibilitet, kan 
realkreditlånet kombineres med en Nordea Prio-
ritet i banken. Nordea Prioritet består af et lån og 
en indlånskonto, hvor det specielle er, at du får  

FAKTA:

HVOR ROBUST ER DIN ØKONOMI? 
Vælger du et lån med variabel rente, skal du blandt andet sikre 
dig, at din økonomi kan klare en uventet stigning i ydelsen. 

HVOR STOR EN RISIKO TØR DU LØBE? 
Vælger du et lån med variabel rente, kan du – udover en stig-
ning i låneydelsen ved en rentestigning – risikere, at din ejen-
dom er faldet i værdi, og din gæld ikke er faldet tilsvarende. 
Med et fastforrentet lån har du størst mulig sikkerhed for, at 
din ydelse ikke ændrer sig, og da lånet er baseret på obliga-
tioner med lang løbetid, vil gældens værdi falde, hvis renten 
stiger. Herved beskytter du din friværdi mod prisfald som føl-
ge af rentestigning. 

HVORDAN VIL RENTEN UDVIKLE SIG? 
Du kan ikke på forhånd afgøre, hvilken lånetype, der vil være 
økonomisk mest fordelagtig, da det afhænger af renteudvik-
lingen og udnyttelsen af de muligheder for omlægning, som 
vil opstå i lånets løbetid. Selvom det fastforrentede lån har 
en højere rente her og nu, vil selv en beskeden rentestigning 
give mulighed for at tjene langt mere på udviklingen i gæl-
dens værdi. 

Få overblik  
over dine 

lånemuligheder
”

Jonas Nockolas Christensen
Nordea · Hinnerup

Renteniveauet er historisk lavt i øjeblikket. Overvejer du at bygge et 
nyt hus, kan din timing netop nu være god, da du kan få en fornuftig 
finansiering af byggeprojektet. Der er mange overvejelser, du skal  
gøre dig, når du skal vælge det lån, der passer bedst til din økonomi, 
renteforventning og risikovillighed. 

Der er mange overvejelser, du skal gøre 
dig, når du skal vælge det lån, der passer 
bedst til din økonomi, renteforventning  
og risikovillighed.” Filialdirektør Jonas 
Nickolas Christensen giver dig overblik 

over lånemulighederne. 

Kontakt Nordea på 70 33 33 33
Prøv vores låneguide på www.nordea.dk/bolig

Nordea anbefaler 
generelt, at du 
vælger:

FAST RENTE (OBLIGATIONSLÅN), HVIS 
• du tror, at renten stiger 
• du ønsker at minimere din risiko
•  du ikke har økonomi til en  

uventet ydelsesstigning 
•  du lægger vægt på muligheden  

for reduktion af restgæld ved  
rentestigning. 

VARIABEL RENTE (KORT RENTE), HVIS 
• du tror på stabil eller faldende rente 
• du kan leve med risikoen 
•  du har råd til en uventet  

ydelsesstigning

det samme i rente på dit indlån, som du betaler på dit udlån. 
Du kan dermed bruge kontoen til at spare op og samtidigt re-
ducere dine renteudgifter. 

Du kan læse mere om Nordea Prioritet på www.nordea.dk/bolig 

Søg rådgivning 
Valg af lån er en kompliceret beslutning, og derfor bør du søge 
rådgivning i banken. Her kan du få forklaret fordele og ulem-
per ved de forskellige muligheder og se, hvordan en fremtidig 
renteændring vil påvirke netop dit lån. 

Husk,  at selvom du starter med at optage én type lån, er det 
ikke ensbetydende med, at du skal beholde det samme lån i 
hele den tid, du ejer boligen. Vi anbefaler aktiv pleje af din 
gæld og kan lave en aftale således, at du straks bliver kontak-
tet, når det er relevant at drøfte muligheden for at omlægge 
dine lån.
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Vi finansierer din grund til 0%*

At bygge ny bolig er et stort projekt, hvor der skal tages mange beslutninger. Ud over indretning og 
materialevalg er der mange økonomiske forhold at tage stilling til. Derfor handler boligbyggeriet i 
sidste ende om, at du har den rigtige mavefornemmelse, og at du føler dig tryg i processen.

Vi finansierer købet af din grund til 0%* i rente, således at du får tid og ro til at finde dit drømmeprojekt. 

Kom godt fra start
Vi hjælper dig sikkert gennem processen – både før, under og efter boligbyggeriet. Vi hjælper dig med at regne 
ud, hvad der er råd til og hvilken finansieringsform, der passer bedst til din økonomi.  Vi hjælper dig med at lægge 
en plan og holde overblikket hele vejen, så du ikke skal bekymre dig om meget andet end indretningen og farven 
på væggene. 

Du får skræddersyede løsninger, som tager udgangspunkt i din situation, 
og vores rådgivere og boligspecialister sidder altid klar til at hjælpe dig.

Som kunde i Nordea får du
• Finansiering af byggegrund til 0%* i rente og uden oprettelsesgebyr
• En boligspecialist som sparringspartner, der vil hjælpe dig hele vejen,

til dit drømmehus står færdigt
• Et lånetilsagn på dit byggeri indenfor 24 timer
• Rabat på dine forsikringer.

Kontakt os på 70 33 33 33, alle dage 24/7, hvor du har mulighed for at aftale
et møde med en bankrådgiver. Læs mere på nordea.dk - Vil du bygge hus?

*Den variable rente på 0% kan maksimalt gælde i 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Pantet kan
omdannes jf. gældende regler vedr. ejerpant. Renten forudsætter i øvrigt, at du bruger Nordea koncernen til alle
dine daglige bankforretninger og boligfinansiering herunder endelig finansiering af byggeriet. Tilbuddet gælder for
nyoprettede lån fra 11.09.2018

Ved et lån, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 491.060 kr. 
Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 8.940 kr. Med en variabel debitorrente på 0 % og en 
løbetid på 2 år vil lånet have en ÅOP på 1,7 %. Lånet afvikles i det første år med 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til første 
års afvikling på et 30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud med 466.664 kr. Det samlede beløb, der skal betales 
tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 8.940 kr.

Fra boligdrøm  
til drømmebolig 

Byg nyt og spar penge
Vælger du at bygge et nyt hus frem for at købe 
et gammelt, har du mulighed for selv at bestem-
me. Du har medindflydelse på materialevalg og 
indretning, og dermed kan du vælge den løsning, 
der passer bedst til din økonomi, dine behov og 
drømme. Samtidig har nybyggede huse oftest 
lavere energiforbrug og lavere vedligeholdel-
sesudgifter de første mange år. Besparelser som 
kan betyde, at du muligvis kan låne til mere el-
ler have et større økonomisk råderum i forhold 
til, hvis du havde købt et gammelt hus med højt 
energiforbrug og løbende vedligeholdelse.

Hvad har du råd til?
Det første skridt er at få afklaret, hvor meget du 
har råd til at bygge for. Det er vigtigt, at økono-
mien ikke bliver så stram, at der ikke er råd til 
f.eks. en biograftur eller reparation af bilen. Der 
findes ikke en tommelfingerregel for, hvor stort 
rådighedsbeløbet skal være, når alle dine faste 
udgifter er betalt. Det afhænger helt af dine 
forventninger og forbrug. Et godt råd er at tage 
udgangspunkt i dit nuværende budget. Har du 
mulighed for at leve, som du gør i dag, når huset 
er bygget, eller skal der skæres i forbruget. Har 
du råd til at spare op? Nordea kan give dig over-
blikket over din økonomi både før og efter, huset 
står færdigt. Vi kan fortælle dig, hvad du har råd 
til, så du ved hvilke rammer, du kan agere inden 
for. Måske du har råd til mere, end du tror?

Balance i din økonomi
I Nordea rådgiver vi ud fra et helhedssyn af din 
økonomi for at sikre en optimal balance mellem 
de forskellige dele af økonomien. Typisk er boli-
gen grundstammen i økonomien og den post, der 
fylder mest i budgettet, men der kan også være 

store fordele ved at se på boligøkonomi i forhold 
til f.eks. opsparing, forsikringer, investeringer, 
pensionsordninger og forbrug.

Nordeas byggerådgivning
Der er rigtig mange ting, du skal forholde dig til 
ved selve byggeriet. Hvilken grund skal du bygge 
på, hvilket byggefirma skal du vælge, og hvilket 
hus drømmer du om. Vælger du at få dit bygge-
projekt finansieret i Nordea, vælger du kvalitet 
og tryghed til. I Nordea varetages rådgivningen 
om finansiering af byggeprojekter af en bo-
ligrådgiver i samarbejde med din bankrådgiver. 

Du bygger nok kun hus én gang i livet – men vo-
res boligrådgivere rådgiver om finansiering af 
byggeri hver eneste dag. Boligrådgiveren træk-
ker på sin erfaring fra tidligere og videregiver 
den til dig, så det skaber mest mulig værdi for dit 
byggeri. Nordeas boligrådgivere fungerer både 
som specialister i boligfinansiering og i forhold 
til de valg, du skal træffe. Vi tilbyder at udarbejde 
en finansieringsplan, så du har et samlet overblik 
over, hvor meget byggeriet forventes at koste, og 
hvordan du får det betalt. På udgiftssiden kan 
der f.eks. være grundkøb, tilslutningsafgifter, 
diverse attester, forsikringer, entreprisekontrakt, 
haveanlæg og flytteomkostninger.

På indtægtssiden får du overblik over, hvordan 
udgifterne finansieres.

... Og et budget
Ud fra finansieringsplanen laver vi i samarbejde 
et budget, så du har overblik over de månedlige 
udgifter og dit fremtidige rådighedsbeløb. Der 
tages her højde for de ændringer, som den nye 
bolig fører med sig.

Søg også råd andre steder
Vi anbefaler dig altid at søge rådgivning fra f.eks. 
en advokat og en byggesagkyndig. Advokaten 
rådgiver dig omkring det juridiske indhold i de 
forskellige aftaler, fx købsaftalen på grunden og 
entreprisekontrakten. Måske er byggeprojektet 
også anledningen til, at du har behov for at få 
oprettet et testamente. En byggesagkyndig kan 
give dig gode råd i projekteringsfasen og hjælpe 
dig med løbende at tjekke kvaliteten af byggefir-
maets arbejde. Det er vigtigt, at byggeprojektet 
er bæredygtigt fra start til slut.

Går du med tanker om at bygge nyt hus, er det en god ide at starte med at 
tage en snak med banken. Det er vigtigt at få rådgivning om byggeprojektet, 
de forskellige finansieringsmuligheder og konsekvenserne for din økonomi.

Boligrådgiver Helle Louring Møller fortæller 
om, hvordan Nordea kan give dig overblik.

TAG BANKEN MED PÅ RÅD 
INDEN DU BYGGER

Når boligdrømmen skal opfyldes, er det  
vigtigt at have de rigtige rådgivere.

”
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Grøn

Hvid

En stor tak til
vore sponsorer!

GÅ PÅ OPDAGELSE  
I EN VERDEN AF TEGL

info@randerstegl.dk |  www.randerstegl.dk 

RT 850

RT 522

RT 473

Går du i byggetanker? På vores website finder du inspiration til 
materialevalg og en lang række referencehuse. Find dit unikke udtryk 
og gå på opdagelse i et bredt udvalg af mursten, tagsten, havetegl 
belægningsklinker og meget andet.

Du finder vores visualiseringsværktøj på:  
www.randerstegl.dk/dk/visualiseringsvaerktoej



Drøm nærmere
8 inspirerende udstillingshuse på  
Hørbakken 1-9, 8382 Hinnerup

www.bygogbo.dk


