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Center for Bygningsbevaring
Vi sikrer og udvikler den byggede kulturarv

Bygningsbevaring er sund fornuft
Det er noget helt særligt at eje et historisk hus, og dermed bidrage til
vores fælles bygnings- og kulturarv. Historiske huse er tilmed mere
bæredygtige end nye huse. De gamle huse er ofte bygget af lokale
materialer, der er robuste og har en lang levetid. Derfor er det mere
bæredygtigt at reparere på de historiske huse, frem for at rive ned og
bygge nyt.
Hvordan spiller byggematerialerne sammen, så der ikke opstår problemer med fugt? Hvordan kan huset energioptimeres med respekt for
bevaringsværdierne? At reparere kræver indsigt i husets behov. Det
giver både sundere og smukkere huse, og det kan vi hjælpe med at
opnå.

Vi hjælper ejerne med at tage vare på den
byggede kulturarv. Det har vi gjort siden 1986.

Hvem er vi?
Center for Bygningsbevaring i Raadvad yder rådgivning om istandsættelse, vedligeholdelse og udvikling af fredede og bevaringsværdige
ejendomme - fra fredede bindingsværksgårde til villaer og fritidsejendomme.
Vores restaureringsarkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører er
specialister i arbejdet med historiske huse. Vi trækker på godt 30 års
erfaring, når vi rådgiver private husejere, statslige myndigheder, boligog byggeselskaber samt andels- og ejerboligforeninger.
Vi vurderer altid stedets særlige kvaliteter og muligheder som afsæt
for en bæredygtig udvikling.

Bygningsarven betaler sig
Et bevaringsværdigt hus er et dejligt syn, og det har også en positiv
effekt på det område, det ligger i. De generelle boligpriser er ofte
stigende i et område med mange bevaringsværdige og fredede
bygninger.
Bevaringsværdige boliger og bygninger udgør altså et økonomisk potentiale for den enkelte boligejer, ligesom de har en positiv betydning
for området og kommunen.

Vi tilbyder
•

Vurdering af byggeteknisk tilstand og udviklingsmuligheder

•

Købersyn, handlingsplaner og driftsmanualer

•

Rådgivning om energioptimering og brandsikring

•

Forundersøgelser, projektering og byggeledelse

•

Specialviden om traditionelle materialer og byggeteknikker

•

Rådgivning ved byggesagsbehandling

