BYFORNYELSE GJORT LETTERE

– BvB hjælper dig gennem processen
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UVILDIG GENNEMGANG AF ARBEJDET
Vi gennemfører eftersyn, når byfornyelsen er færdig og giver dig
en uvildig og faglig vurdering af arbejdets kvalitet og hvordan
eventuelle svigt skal håndteres for at undgå skader.

DETALJEREDE, BYGBARE
TEGNINGER
Vi ønsker at gøre det lettere at
gennemføre et vellykket renoveringsprojekt. Derfor stiller vi bl.a.
detaljerede 2D-tegninger gratis
til rådighed, som kan anvendes
direkte i projekteringen.
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På siden overfor får du overblik over byfornyelsesprocessen og hvor du har mulighed for at gøre brug
af BvB’s kompetencer.
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Vores detaljerede tegninger er udarbejdet med den
specialviden, man får, når man metodisk gennemgår
byfornyede ejendomme og analyserer skader gennem 25 år. På godetage.dk finder du gratis 2D-tegninger, der kan anvendes direkte i projekteringen af

Tal med din kommune om muligheden for byfornyelsesstøtte og hvordan ansøgningsprocessen forløber.
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Vi stiller tegninger frit til rådighed

RÅD OG VEJLEDNING
OM PROBLEMER
Hvis der er problemer efter
byfornyelsen, rådgiver vi
dig i, hvordan du håndterer
dem. Er skaden sket, kan
forholdet anmeldes til BvB.

BYFORNYELSE
MED BvB
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BvB giver dig overblik over byfornyelsesprocessen
og stiller gode råd og værktøjer til rådighed. Brug
denne viden gennem hele projektet – det mindsker
sandsynligheden for problemer og sikrer et langtidsholdbart resultat.

Kommunen betaler for forsikringen, når de giver
støtte til byfornyelsesprojektet. Der er derfor ingen
ekstra omkostninger forbundet med at have den, og
så dækker den op til 95 % af udgifterne til udbedring
af byggeskader, der måtte opstå efter renoveringen.
Med i forsikringen hører også ét til to eftersyn og
vores faglige og uvildige vurdering af det udførte
arbejde.
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Brug vores gennemprøvede produkter

Med byfornyelsesstøtten følger
20 års forsikring
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Nemlig, at dit byfornyelsesprojekt kommer til at
forløbe smerte- og fejlfrit. Det er i din interesse af
indlysende årsager – og i vores interesse, da vi skal
forsikre ombygningen i de næste 20 år. Lad os sammen sikre et fokus på kvalitet, hvor gode og holdbare
løsninger og udførelsesmetoder er i højsædet.

tagrenoveringer. På godevaadrum.dk finder du mere
information om opbygningen af gode vådrumskonstruktioner.
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Vi har en fælles interesse
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Private ejendomme, der byfornyes med offentlig støtte, bliver automatisk omfattet
af BvB’s forsikring mod byggeskader. Så hvad er det egentlig vi har at give dig?

UDBEDRING AF BYGGESKADER
Vi sørger for at dækningsberettigede
skader bliver udbedret og betaler op
til 95% af omkostningerne. For at gøre
processen så nem og tryg som muligt
varetager vi udbedringsprojektet fra
start til slut.
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BvB – vi er med dig hele vejen

RÅD OG VEJLEDNING
Vi giver dig gode råd til, hvordan du
modtager eller yder god rådgivning og
planlægger et godt renoveringsprojekt.

VEJLEDNING I
KVALITETSSIKRING
Det er alfa og omega, at
arbejdets kvalitet er i fokus
gennem hele processen.
Derfor tilbyder vi vejledning
i korrekt dokumentation og
kvalitetssikring af byggeriet.

BvB SIKRER KVALITETEN I
BYGNINGSFORNYELSEN
BvB er en uvildig og statsligt reguleret byggeskadefond.
Siden vores etablering i 1990 har vi udført eftersyn af
byfornyelsesprojekter, ydet støtte til udbedring af byggeskader og – sidst men ikke mindst – formidlet vores
erfaring og viden om god byggeteknik til byggeriets parter.
Vores mission er at sikre kvaliteten af det udførte
byfornyelsesarbejde, så svigt og byggeskader undgås.
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