
Bygninger
til mennesker

En tryg byggeproces til dig, som skal
bygge nyt enfamiliehus

Rådgivningspakke 
til nybyggeri



obh-gruppen.dk
+ 45 7678 4720

En komplet rådgivningspakke
til dig, der skal bygge nyt
Vi har samlet en pakke med den rådgivning, som man 
typisk skal bruge når man skal bygge nyt enfamiliehus.  
Du har naturligvis også mulighed for at vælge til og fra 

eller tilføje ekstra rådgivning i samarbejde med vores 
ingeniør, og få et tilbud på en løsning, som passer til 
netop dit projekt.

Opstartsmøde inden byggeriet Ekstra moduler til tilkøb

29.990,-

kr. 4.990,-

Samlet pakkepris kr. 

Opstartsmøde med dig og byggefi rmaet, inden byggeriet 
går i gang.  På mødet planlægges tilsynene.

Vi udfører de planlagte byggetilsyn og kontrollerer at 
byggeriet er udført korrekt og som aftalt. Efter hvert tilsyn 
får du en rapport hvor evt. fejl og mangler er noteret, så dit 
byggefi rma kan udbedre disse. Pakken inkluderer 6 tilsyn.

Projektgranskning med gennem-
gang af entreprisekontrakt, 
tegningsmateriale m.m. inden 
opstart.

Vi foretager en gennemgang af byggeriet for fejl og 
mangler sammen med dig og dit byggefi rma 14 dage før 
afl evering. Vi udarbejder en mangelliste, som sendes til 
byggefi rmaet.

Du kan kontakte os inden for normal åbningstid med 
spørgsmål undervejs i processen.
Første time er inkluderet, hotline derefter efter aftale.

Ret til ændringer forbeholdes. Alle priser er inkl. moms

Tilsyn under byggeriet

Projektgranskning

Hotline til din rådgiver

Gennemgang før afl evering

Vi gennemgår byggeriet og deltager i afl everingsforret-
ningen med byggefi rmaet. 1-2 timer før afl everingen fi nder 
sted med byggefi rmaet, mødes vi og går huset igennem for 
fejl og mangler.

Afl everingsforretning

kr. 4.990,-

Vi udfører ekstra byggetilsyn 
efter aftale og efter hvert tilsyn 
får du en rapport hvor evt. fejl og 
mangler er noteret, så dit bygge-
fi rma dem.

Ekstra tilsyn

kr. 4.990,-

Få udarbejdet et energimærke 
inden ibrugtagning.

Energimærke

kr. 4.990,-

Få udført en tæthedsprøve, hvis 
det er et krav i henhold til bygge-
tilladelsen.

Tæthedsprøve


