Projektservice.

Love og regler er der mange af, også på byggeområdet. De er samlet i Bygningsreglementet BR
2015.
I de allerfleste tilfælde, hvor du gerne vil have kviste på din ejendom, kræver det en byggetilladelse.
For at myndigheder kan udstede en byggetilladelse til dig, skal de have informationer omkring dine
byggeplaner. Det er her vort tilbud kommer ind.
De typiske krav til dokumentationen i en kvistsag er:





-Tegning af ejendommen, plan snit og facade med kviste indtegnet.
-Oplysninger om kvistenes energitab – U-værdier.
-Oplysning om udviddelsen af det bebyggede areal ved påsætning af kviste.
-Oplysning om udnyttelsesgraden på grunden.

Disse informationer skal vedlægges din ansøgning til kommunen. Dem tilbyder vi at tilvejebringe i
forbindelse med en konkret kvistsag. Tilbud gælder i forbindelse med en ordre hvor der også er
bestilt opmåling og omfatter kun kvistprojektet.

Dette medfører at du får:
 besøg af vor arkitekt på montageadressen.
 at du kan gennemdrøfte valget af kvisttype,
så du får en fagmands vurdering og kan blive helt sikker i dit valg.
 opmåling som grundlag for produktion af kvisten/kvistene.
 vurdering af byggetekniske forhold i forbindelse med byggeriet.
 får produktionstegning med facader og U-værdier, som du kan vedlægge din ansøgning til
kommunen.
 Mulighed for, gennem os, at bestille statiske beregninger på husets tagkonstruktion hvis
kommune skulle forlange dette. Pris for dette aftales fra sag til sag.
Det forudsætter at du har rimelig korrekte bygningstegninger af din ejendom eller kan hente dem på
kommunen til os.

Her kan du se et eksempel på vor projektservice. De valgte kviste er tegnet i opstalter og detaljer,
U-værdier angivet og de valgte kviste er tegnet ind på facader, så både du og kommunen kan
vurdere hvordan det tager sig ud.
Benyt vort tilbud, ring gerne og hør nærmere. Vi glæder os til at hjælpe Jer med at få kviste på
ejendommen.
For opmåling og nødvendig projektering kun:

6.000 kr + m.
Quattro
nøglen til et godt byggeri

