DET KRÆVER PROFESSIONELLE KOMPETENCER AT GENNEMFØRE EN
RENOVERING. SØG BYGGEFAGLIG RÅDGIVNING OG BISTAND FRA DEN DAG,
DU STARTER PLANLÆGNINGEN
• Sæt dig godt ind i processen og din
rolle fra start
• Afstem forventninger med de involverede
i projektet. Indgå præcise aftaler, stil
krav og følg op

Er du klar til at styre en
renovering?

• Deltag aktivt under hele processen.
I sidste ende er det i din interesse, at
renoveringen forløber godt og bliver en
succes for beboere og bygning

• Du betaler regningen for renoveringen,
og det er derfor dig, der bestemmer.
Du er bygherre
• Følg vores råd. Vi er en uvildig byggeskadefond med 25 års erfaring inden
for renovering
Læs mere på bvb.dk

OVERVEJER DU AT RENOVERE DIN EJENDOM? AFKLAR BEHOV, VISION OG
MULIGHEDER MED DISSE SPØRGSMÅL:
• Lever ejendommen op til dine behov?
• Hvilke muligheder har din ejendom?
• Hvordan er den tekniske stand?

Hvilke muligheder har
din ejendom?

• Er der potentiale for at klimatilpasse
ejendommen?
• Er der byfornyelsesmidler i din kommune?
• Hvilke støttemuligheder findes der?

• Lad dig inspirere af andre renoveringsprojekter. Se gode eksempler på
kk.dk/byfornyelse
• Drøm stort – et utæt tag kan eksempelvis
blive til tagboliger, tagterrasser eller
grønne tage
• Søg professionel økonomisk, teknik og
juridisk vejledning. Det betaler sig
Læs mere på bvb.dk

SØG ØKONOMISK, JURIDISK OG TEKNISK RÅDGIVNING ALLEREDE FRA DEN
DAG, PLANLÆGNINGEN STARTER. DET MINDSKER RISIKOEN FOR FEJL OG
PROBLEMER.
Økonomisk rådgivning fås i banken eller
f.eks. hos en revisor
Juridisk rådgivning fås hos en advokat
med kendskab til entrepriseret

Hvor finder du god
rådgivning?

Teknisk rådgivning fås hos en arkitekt- eller
ingeniørvirksomhed. Arkitekter har fokus på
det kulturelle og æstetiske, og kan definere
projektets helhed. Ingeniører har fokus på
det tekniske byg- og driftsbare

• Vælg en teknisk rådgiver, der har erfaring
med renovering og som kender BvB’s 		
anvisninger.
• Husk, at rådgiveren er ansat af dig. Stil
derfor krav til vedkommendes ydelser
• Teknisk rådgivning spiller en afgørende
rolle i forhold til at styre byggeriet og
sikre kvaliteten undervejs
Læs mere på bvb.dk

KLOGE, GENNEMTÆNKTE OG VELUDFØRTE RENOVERINGSPROJEKTER SIKRER
INVESTERINGEN LANGT UD I FREMTIDEN. DET ER BÆREDYGTIGT
• Gå ikke på kompromis med kvaliteten;
vælg holdbare løsninger. Det er billigst
på den lange bane
• Overvej hvordan renoveringen bedst
fremmer fællesskabet og den enkelte 		
beboers komfort og trivsel

Ved du hvad bæredygtig
renovering er?

• Hav fokus på energieffektivitet. Det
gavner både miljøet og din økonomi

• Tænk i totaløkonomi, inden du beslutter dig
for en løsning. Fx har en tagkonstruktion 		
med høj anskaffelsespris længere levetid
og færre udgifter til vedligehold end en 		
tagkonstruktion med lav anskaffelsespris
• Brug BvB’s viden. Vi er uvildige og har den
faglige viden

Læs mere på bvb.dk

