
– bygger i et stærkt fællesskab

GÅR DU I BYGGETANKER?
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Der er mange overvejelser og beslut-
ninger forbundet med at bygge hus –
til gengæld er det måske den eneste
gang i livet, at I kan bestemme helt selv,
hvordan jeres hus skal placeres og ud-
formes.
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Siden 1969 har HHM været med til at
gøre mange boligdrømme til virkelig-
hed, og som en af de førende udby-
dere af enfamiliehuse ved vi, at kvalite-
ten skal være i top på alle områder.

Det er et spørgsmål om tillid, når en kunde skal vælge bygge-
firma. Som en af de førende udbydere af enfamiliehuse ved vi,
at kvaliteten skal være høj på alle områder. Vi anvender  derfor
de bedste materialer, kvalitetsbevidste håndværkere og bygger
til en konkurrencedygtig pris. Og det er muligt, fordi vi altid har
haft en sund sammenhæng mellem vækst og indtjening.

Vi vil gerne være tæt på vores kunder og arbejder derfor ude-
lukkende på Sjælland. Det har givet et indgående kendskab
til området og til kundernes behov. Vi er glade for vores priori-
tering, for det betyder, at vi har mere tid til at rådgive og vej-
lede, så jeres boligdrøm kan blive til virkelighed.

I dette inspirationskatalog har vi samlet nogle af de mulighe-
der, som vi tilbyder inden for husbyggeri. Hvis I ikke finder
jeres drømmehus i kataloget, så kontakt os alligevel og hør
om mulighederne for at få tegnet netop det hus, der opfylder
alle jeres drømme og behov.

Svend Pedersen
Administrerende direktør

Fra Boligdrøm til Drømmebolig

En god bolig er et sted, hvor vi føler os hjemme, og som opfyl-
der vores behov. Mange mennesker drømmer om at bygge en
sådan bolig – uden vedligeholdelse i rigtig mange år. Med
HHM som samarbejdspartner skal I ikke gå på kompromis med
jeres drømme. Her får I den vejledning og hjælp, der skal til
for at opfylde ønskerne til jeres nye hus – lige fra idé til indflyt-
ning.

Hver dag sætter vi en ære i at tilbyde vores kunder en tryg og
kompetent byggestart. Det kan vi gøre, fordi vi har baglandet
i orden. I HHM bruger vi vores egne dygtige håndværkere,
byggeledere og arkitekter, og det er deres kompetencer og
nytænkning, der gør det muligt for kunderne at udleve deres
boligdrøm. Siden 1969 har HHM været med til at gøre mange
boligdrømme til virkelighed, og vi har bygget lige så mange
forskellige huse, som vi har haft kunder. Det er mere end 40
års erfaring på et område, der gennem tiden har udviklet sig
kraftigt. Men vi vil altid gerne være lige en tand bedre. Derfor
har vi naturligvis også specialiseret os i lavenergihuse og har
længe bygget huse, der opfylder de kommende energibespa-
rende lovkrav for 2015.
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Kvalitet i boligen – det betaler sig

Med egne håndværkere undgår vi
unødigt tidsspilde. Vores byggetid
er da også blandt de korteste i bran-
chen. Vi kan garantere, at jeres hus
står færdigt fem måneder efter, at
byggetilladelsen er modtaget.

Der er store overvejelser forbundet med at bygge sit eget hus,
og måske er der flere beslutninger, der skal træffes end for-
ventet ved projektets begyndelse. Men I er ikke alene.

Vi hjælper og vejleder jer hele vejen igennem, uanset om I
vælger en af vores fire gennemarbejdede hustyper eller den
helt individuelle løsning, hvor en af vores arkitekter tegner et
hus i samarbejde med jer. For huset skal passe til de menne-
sker, der skal bo i det.

Der er selvfølgelig mange muligheder inden for husbyggeri,
men for at lette beslutningsprocessen for jer har vi valgt fire
flotte hustyper, der alle er grundigt gennemarbejdet, men som
fortsat rummer fleksibilitet i forhold til eksempelvis materiale-
valg og ruminddeling. Det drejer sig om:
• Længehuset
• Vinkelhuset
• Forskudt længehus
• 1!-plans-huset

Alle typer kan opføres i flere forskellige størrelser og indrettes
efter netop jeres behov og ønsker. Der er således noget for
enhver familie.

Egne dygtige og erfarne håndværkere
Som et af de få byggefirmaer i branchen bruger vi altid vores
egne faglærte og dygtige håndværkere. Det er engagerede
folk, hvoraf mange har en høj anciennitet i virksomheden og
et stort kendskab til materialer og HHM's byggeprincipper.
Disse er baseret på faglig stolthed, der er en af vores fem kerne-
værdier, og som vi er meget stolte af.

Fordelene ved en fast stab er mange: Byggeriet er lettere at
planlægge, og vi undgår unødigt tidsspilde på grund af ven-
tetid på en tømrer eller VVS-mand, der har travlt med andre
opgaver. I HHM arbejder de kun for jer. Derfor er vores bygge-
tid også blandt de korteste i branchen. Vi garanterer nemlig,
at jeres hus står færdigt fem måneder efter, at byggetilladel-
sen er modtaget. Og I betaler først, når huset afleveres.
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HHM tilbyder fire flotte gennemarbej-
dede hustyper eller en helt individuel
løsning, hvor vores arkitekt tegner et
hus i samarbejde med jer. Fælles for
dem alle er den gode kvalitet og jeres
mulighed for  medbestemmelse!

Kvalitet i alle byggeriets detaljer
I HHM er der kvalitet i alle byggeriets detaljer, så der er ingen
vedligeholdelse i mange år. Derfor bruger vi altid materialer af
høj kvalitet, der er udvalgt med stor omhu – og nye mulig-
heder udvider konstant listen.

Tryghed med en byggeskadeforsikring
Et HHM-hus opfylder altid kravene i bygningsreglementet, og
vi er naturligvis medlem af nyhussektionen under Dansk Byg-
geri. Det betyder, at vi tegner en byggeskadeforsikring på alle
nyopførte huse gennem Topdanmark.

Byggeskadeforsikringen dækker i ti år fra datoen, hvor byg-
geriet tages i brug, og den inkluderer et-års eftersynet.

Byggeskadeforsikringen betyder blandt andet, at I får dækket
jeres udgifter til udbedring af oprindelige fejl og mangler –
hvis sådanne skulle opstå.

Kreditværdighed AAA
HHM er vurderet af kreditvurderingsbureauet Soliditet, der er
nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation,
til at have den højest mulige kreditværdighed betegnet 'AAA'.
Soliditet vurderer løbende virksomheders kreditværdighed ved
at tildele dem en kreditrating.
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Ikke to huse er ens – men det er kvaliteten

Forskellige mennesker har forskellige
drømme med hensyn til deres fremti-
dige bolig. Hvor nogle lægger vægt på
funktionalitet, er det for andre æste-
tikken, der er i højsædet.

Hos HHM vil vi gerne gøre jeres boligdrømme til virkelighed,
og derfor bygger vi lige så mange forskellige huse, som vi har
kunder. Derfor er der aldrig to huse, der er ens. Men det er
altid den samme høje kvalitet og de samme medarbejdere,
der står bag – lige fra det første møde med en af vores bygge-
rådgivere, arkitekter eller konstruktører til vores egne hånd-
værkere går i gang med at bygge jeres drømmehus, og til den
endelige aflevering af huset finder sted.

I det følgende kan I selv udforske nogle af de mange mulighe-
der, som vi tilbyder inden for husbyggeri. Tag for eksempel
udgangspunkt i en af vores grundmodeller og form det, så
det passer til jeres behov og ønsker sammen med HHM's egne
arkitekter og byggerådgivere.

Vi samarbejder også gerne med eksterne arkitekter eller teg-
nestuer som kan være tilknyttet udformningen af jeres hus alt
efter jeres ønsker. Det er en proces, som vi i HHM er helt for-
trolige med at give bud på.

Før den endelige beslutning om husets udformning bliver ta-
get, har byggerådgiveren og arkitekten set på jeres grund for
at undersøge og fastlægge, hvad der er muligt at bygge. Med
udgangspunkt i grunden og dens kvaliteter og udfordringer
kan den endelige planlægning af huset nu begynde.
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Når I vælger at bygge med HHM, får I
Danmarks bedste byggeteam bag jer –
og det er lige fra første møde til byg-
geriet afleveres af byggelederen.
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Længehuset har i al sin enkelthed
en optimal pladsudnyttelse. Det er
nemt at indrette, men der er også
mulighed for spændende arkitekto-
niske løsninger.



9

Længehuset – den optimale pladsudnyttelse

Længehuset giver ligesom HHMs
andre boligtyper mulighed for loft til
kip, spændende glasfacader og en
overdækket terrasse.

Længehuset giver muligheder, der opfylder de fleste familiers
behov.

Ud over at være særdeles velegnet til smalle grunde, har længe-
huset i al sin enkelthed en optimal pladsudnyttelse. Da huset
er i et plan, er det nemt at indrette med overskuelige rum. Og
selvom det er enkelt, er der mulighed for mange spændende
arkitektoniske løsninger.

Ligesom vores andre boligtyper giver længehuset naturligvis
mulighed for loft til kip, spændende glasfacader og en over-
dækket terrasse.
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Vinkelhuset – rummelighed og fleksibilitet

Vinkelhuset er både en elegant og en
praktisk løsning til den større børne-
familie. Vinkelhuset giver mange mu-
ligheder – både ude og inde – og kan
give mulighed for et spændende lys-
indfald.

Vinkelhuset er både en elegant og praktisk løsning. Det er et
utrolig populært hus blandt de større børnefamilier. Vinklen
på huset giver stor fleksibilitet og mulighed for en spændende
rumopdeling, eller der kan indrettes en separat børne- eller
teenageafdeling.

Vinklen kan sammen med store vinduespartier eller eksem-
pelvis loft til kip øge fornemmelsen af rummelighed og give et
spændende lysindfald. Det samme gør sig gældende, hvis man
vælger smukke, dobbelte franske døre, der giver direkte ad-
gang til haven og en ugenert terrasse, der ligger godt i læ,
fordi husets facader skærmer mod nysgerrige blikke fra vejen.
Den ugenerte terrasse bliver hurtigt familiens hyggekrog og
samlingssted i sommerhalvåret.

Afhængig af vinklens placering er der mulighed for at ind-
rette flere, mindre terrasser og lækroge.

For nogen virker vinkelhuset rent arkitektonisk mindre firkan-
tet end andre huse blandt andet på grund af dets mange indi-
viduelle muligheder.

Typer og størrelser
Vinkelhuset findes i forskellige typer og størrelser. Men
har I særlige ønsker eller behov og brug for yderligere flek-
sibilitet i planløsningen, kan I, som tidligere nævnt i samar-
bejde med vores arkitekter, få tegnet jeres helt eget vinkelhus,
der er skræddersyet efter alle jeres ønsker og behov.
Boligdrømmen skal nok blive til virkelighed.
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Det forskudte længehus – to huse i
ét – er blevet utroligt populært især
blandt teenageforældre, der her får
mulighed for at indrette en separat
børne- eller teenageafdeling.

Det forskudte længehus – to huse i ét

Det forskudte længehus er en interessant variant af det klassi-
ske længehus, hvor du populært sagt får to huse i ét.

Afhængig af behovet kan I for eksempel placere soveafdelingen
og opholdsafdelingen hver for sig. Eller I kan få en separat
børneafdeling – en løsning der er meget populær blandt
teenageforældre.

Derudover giver husets grundplan gode muligheder for at
skabe et afvekslende havemiljø med flere små terrasser,
lækroge og måske en gårdhave.
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1!-plan, 2-plan eller 1! -plan med høj trempel?

Et 1!-plans hus er et ideelt begynder-
hus, som kan udvides, når familien får
behov derfor. Eller tænk på grunden.
Vil en 1. sal give en fantastisk udsigt,
som man ellers ville været gået glip af?

Skal det være det klassiske skagenshus eller måske et mini-
malistisk hus med stramme, moderne linjer? Mulighederne er
mange, og det kan være svært at vælge. I HHM har vi mange
års erfaring med at vejlede familier i det rigtige boligvalg, hvor
der tages højde for både de nuværende og fremtidige behov.

Husene rummer en stor fleksibilitet. For eksempel vælger flere
og flere at opføre huset med en uudnyttet 1. sal, der ikke
bliver taget i brug før behovet opstår. På den måde kan I være
på forkant med en forventet, fremtidig udvikling.

En anden begrundelse for at vælge et hus i flere plan, kan
være grundens beskaffenhed. For eksempel kan både form,
størrelse og beliggenhed betyde, at det er mest hensigtsmæs-
sigt at bygge i højden, eller måske giver 1. salen adgang til en
fantastisk udsigt, som I ellers ville være gået glip af.



13

Tænker I på at bygge i flere plan?
Så tal med vores eksperter, som har er-
faringen og kan give jer den rigtige vej-
ledning – for mulighederne er mange.
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Fremtidens energirigtige hus

Alle vores huse fås i en lavenergi udgave,
men det har været en forudsætning for
os, at husets arkitektur bevares, og at I
ikke skal omlægge jeres hverdag for at
bruge af husets energikilder.

Fra 2015 skal alle nye huse bygges efter lavenergiklasse 2015-
standarden, hvor det totale energiforbrug ikke må overstige
50,9 kWh per kvadratmeter. HHM er specialiseret inden for
lavenergihuse og er dét danske byggefirma, der har størst er-
faring med at bygge enfamiliehuse efter lavenergiklasse 2015-
standarden. Har I overvejet, hvordan I vil fremtidssikre jeres
næste bolig? I HHM kan vi hjælpe jer med at træffe den rig-
tige beslutning.

Et lavenergihus består overordnet af to dele: Anvendelse af
naturens egne varmekilder i form af jord og solenergi til op-
varmning, varmt brugsvand og elforbrug samt en højere grad
af isolering af huset, så det bedre holder kulden ude og var-
men inde.

Bæredygtighed i hverdagen
Alle HHM's huse kan bygges i en lavenergiudgave. Tænker I
derfor på bæredygtighed i hverdagen, er det oplagt at indar-
bejde lavenergiløsninger i det hus, som I vælger: Det ændrer

ikke noget ved husets arkitektur, og I skal ikke omlægge jeres
hverdag for at bruge de alternative energikilder. Til gengæld
vil det over tid vise sig positivt i energiregnskabet såvel som på
samvittigheden.

Jord- og solenergi
Det bedste tidspunkt at etablere jordvarme på er, når I bygger
nyt hus. Jordvarme kombineret med solceller på taget er efter
vores erfaring den mest rentable og driftsikre løsning på et
moderne og tidssvarende lavenergihus. Et lavenergihus er for-
synet med et jordvarmeanlæg, der er en vedvarende og miljø-
rigtig energiressource – også selvom det bruger en mindre
mængde strøm til at drive selve anlægget, der omdanner jord-
varmen til energi. Ved supplering af solceller på taget kan man
med stor fordel producere strømmen til jordvarmeanlægget
og husets øvrige el-installationer.

Ved jordvarme er det passiv solenergi, der er lagret i jordens
overflade, der kan udnyttes til opvarmning. Selve jordvarme-
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Uanset om I bygger med lavenergi el-
ler i den traditionelle udgave, er det
væsentligt at tage højde for husets pla-
cering. For eksempel danner syd- og
vestvendte vinduer mest varmeenergi.

Grønt byggeri – bolig i balance

anlægget består af en lang slange og en varmepumpe. Slan-
gen er fyldt med frostvæske og graves ned i jorden, og jo
længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes
ud af jorden. Varmepumpen, der mest minder om et køle-
skab, står i husets teknikskab og omdanner jordvarmen, så
den kan bruges til opvarmning og det varme brugsvand.

Godt indeklima
Alle lavenergihuse fra HHM er som standard udstyret med et
allergivenligt ventilationsanlæg til varmegenvinding. Anlæg-
get sørger for, at luften udskiftes i boligen. Den friske luft der
bliver trukket ind, bliver opvarmet af den luft, der suges ud.
På den måde undgår man, at huset køles unødigt ned, når
anlægget kører, samtidig med at indeklimaet bliver væsentligt
forbedret.

Isolering og kuldeafskærmning
Udover brugen af alternative varmekilder er et lavenergihus
bedre til at holde kulden ude end et almindeligt hus. Årsagen

er, at isoleringen er væsentligt forøget. For eksempel ligger
der 500 millimeter isolering på loftet i et lavenergiklassehus i
modsætning til 420 millimeter i huse bygget efter det nuvæ-
rende bygningsregelment. Og vinduerne er tre-lags termoru-
der i stedet for de traditionelle to-lags.

Husets placering
Mængden af solenergi, der kan omdannes til varme i boligen,
afhænger i høj grad af husets placering og vinduernes orien-
tering i forhold til verdenshjørnerne. Syd- og vestvendte vin-
duer danner mest varmeenergi, – og det er derfor væsentligt
at tage højde for dette, når I planlægger jeres hus.

Juni

Juni

December

December
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Kom godt i gang ...

Vores erfaring, overblik og rådgivning
hjælper jer godt i gang som nybyg-
gere. Men for at I nemmere kan hu-
ske det hele og træffe de rigtige valg,
har vi også udfærdiget en miniguide
til jer.

Når man planlægger at bygge sit eget hus, er der selvfølgelig
en del beslutninger, der skal træffes undervejs, og her sidder
HHM's rådgivere klar med den nødvendige ekspertise til at
hjælpe jer – lige fra valg af grund til valg af køkkenfliser. I
HHM har vi den erfaring og det overblik, der kan hjælpe jer
glat igennem hele forløbet.

For at I kan komme godt i gang som nybyggere og få mest
muligt ud af HHM's rådgivning, har vi lavet en miniguide, der
gør det lettere at huske det hele og dermed træffe de helt
rigtige valg.

MINIGUIDE TIL KOMMENDE HUSBYGGERE:

1. Få styr på økonomien
Kontakt jeres bank og få udarbejdet et realistisk budget. HHM
udarbejder et budgetoverslag over ønskede muligheder, der
gør det nemmere at foretage de rigtige valg og prioriteringer
i samarbejde med banken.

2. Valg af grund
Hvor vil I gerne bo? Måske har I allerede fundet den rigtige
grund eller har lyst til at se de muligheder, som HHM kan til-
byde. Og vi aftaler gerne et møde med jer på grunden.

3. Husets placering
Overvej hvordan huset skal placeres på grunden i forhold til
lys, udsigt, naboer, adgangsveje, indkørsel, carport, skur med
mere. Mange af HHM's huse kan spejlvendes, hvis det passer
bedre til grunden.

4. Husets udformning
Hvilken hustype kunne I tænke jer? Hvad er jeres behov, og
hvad vægter I højest? Tag eventuelt udgangspunkt i, hvad der
mangler i jeres nuværende bolig.

5. Husets størrelse
Overvej hvor meget plads, og dermed hvor mange rum, I har
brug for. Hvilke funktioner skal huset indeholde?
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Der er mange udgifter i forbindelse
med etableringen af eksempelvis el,
vand, kloak og så videre, når man skal
bygge hus. I HHM hjælper vi jer med
at finde det totale udgiftsniveau.

med vores miniguide til kommende husbyggere

6. Fremtidige behov
Overvej også de forandringer der vil komme i løbet af de næ-
ste fem til ti år. Hvis pladsbehovet vil ændre sig, kan I lige så
godt tage højde for det, når I vælger hustype.

7. Hent inspiration
Få inspiration ved at besøge forskellige prøvehuse. Sammen-
lign kvaliteten og vurder, hvor I får mest for pengene , og hvor
I føler jer hjemme.

8. Søg rådgivning
Lav en liste der opsummerer de foreløbige konklusioner – det
giver overblik. Aftal et møde med HHM. Vores rådgivere er
der for at lytte til jeres ønsker og behov og give gode råd og
idéer, der matcher jeres økonomiske ramme – også når det
gælder det indvendige materialevalg.

9. Øvrige etableringsudgifter
Et husbyggeri medfører en række etableringsudgifter som for
eksempel tilslutning til el, vand, kloak, fjernvarme samt stik-

ledninger og ekstrafundering. I HHM kan vi rådgive jer om
niveauet af disse udgifter og finde frem til det totale udgifts-
beløb.

10. Tilbud
Med udgangspunkt i jeres ønsker og behov udarbejder HHM
et tilbud. Tilbuddet er en fast pris og danner grundlaget for
en eventuel efterfølgende købsaftale.

11. Byggesagkyndig
Vi kan anbefale, at I engagerer en uvildig byggesagkyndig,
hvis I føler jer usikre på byggeprocessen. En byggesagkyndig
vil kunne rådgive jer undervejs i hele byggeprocessen og del-
tage ved mangelgennemgangen inden aflevering og ved over-
dragelsen af huset.
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Byggeriet sten for sten

Huset er klar til gennemgang 14 dage
før den endelige aflevering. Her udar-
bejdes en afleveringsprotokol. På selve
dagen gennemgår I huset sammen med
byggelederen for eventuelle fejl og
mangler.

Når I har underskrevet en entreprisekontrakt, overgår bygge-
sagen til vores projekteringsafdeling. Herefter bliver I inviteret
til et møde med vores materialevalgskonsulenter og køkken-
leverandør Invita.

Myndighedsprojekt
Projekteringsafdelingen udarbejder som det første et
myndighedsprojekt. Det er de tegninger og papirer, der
skal indsendes til kommunen for at få en byggetilladelse.
HHM sørger for de nødvendige formaliteter i den sam-
menhæng.

Indledende møde med vores byggeleder
Når byggetilladelsen er på plads, modtager I besked fra os
om at jeres byggeri igangsættes. I den forbindelse bliver I
inviteret til et indledende møde på grunden om den forestå-
ende byggeproces med den byggeleder, der skal stå for byg-
geriet.

Byggeriets forløb
Byggeprocessens forløb:

• Vi støber fundament og terrændæk, laver indvendig og
udvendig kloak, etablerer vand, el med mere i jorden

• Vi rejser bagmuren
• Vi rejser spærrene (Rejsegilde)
• Vi lægger undertag, monterer tagrender og gør taget klar

til tagsten
• Vi lægger tagstenene og opfører skalmur
• Vi udtørrer de indvendige vægge
• Vi udfører det indvendige murer- og malerarbejde
• Vi udfører snedker-, VVS- og elarbejde

Gennemgang og aflevering
Huset er klar til en første gennemgang 14 dage før den ende-
lige aflevering. Ved denne gennemgang udarbejder vi en fore-
løbig afleveringsprotokol.

Overtagelse af boligen
På overtagelsesdagen gennemgår I huset sammen med bygge-
lederen. Her noterer I, om der er nogle fejl og mangler, der
skal udbedres. Vi udleverer en drifts- og vedligeholdelsesmappe
og aftaler tid for udbedring af eventuelle mangler.
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Styr på begreberne i tilbud og entreprisekontrakt

Har I fået lyst til at bygge, så lad os
hjælpe jer godt i gang – lad os sam-
men finde den rigtige løsning for jer.
Kontakt Salgs- og Marketingdirektør
Michael Roed på tlf. 2675 3379 eller
på mr@hhm.dk

Grundlaget for entreprisekontrakten
På grundlag af jeres ønsker udarbejder vi en skitse, som vi
sender frem til jer, så I har mulighed for at komme med be-
mærkninger og eventuelle rettelser. Herefter udarbejder vi et
fastpristilbud på grundlag af jeres specifikke ønsker omkring
husets størrelse, udformning og materialer m.m. Med i tilbud-
det er et budget for byggeriet og en entreprisekontrakt. Til-
buddet danner grundlag for jeres kontrakt.

Entreprisekontrakt og betaling
Underskrivelsen af kontrakten foregår inden byggeriets opstart.
Senest tre uger efter, at I har underskrevet, skal I stille betalings-
garanti for entreprisesummen. En uge før afleveringen af byg-
geriet afløses garantistillelsen af en deponering af entreprise-
summen i HHM's pengeinstitut. Det deponerede beløb frigives
på afleveringsdagen samtidig med, at I modtager jeres bolig.

STYR PÅ BEGREBERNE:
Geoteknisk. – En geoteknisk rapport er en undersøgelse af
jordbundsforholdene på jeres byggegrund. Den har til formål
at fastslå jordens bæredygtighed. Undersøgelsen afgør, hvor

dybt byggeriet skal funderes. Derudover afdækkes jordens
sammensætning, grundvandsforhold og dræningsforhold.

Nivellement. – Nivellement er en opmåling af niveaufor-
skellene på grunden. Resultatet bruges til at beslutte i hvilket
gulvniveau, man ønsker at placere huset i forhold til indkør-
sel, terrasse og udearealer.

Måleblad med koordinatliste. – Et måleblad med koordinat-
liste er en nøjagtig optegning af grunden i størrelsesforholdet for
eksempel 1:1000. Målene bruges til at placere huset nøjagtigt
på grunden og til at kontrollere, at projektet er i overensstem-
melse med deklarationer, servitutter og anden byggelovgivning.

Energimærkning. – Energimærkningen er en vurdering af hu-
sets energimæssige tilstand, der viser, hvor store udgifter, der
forventes til boligens opvarmning og forbrug af el og vand. Den
vurderer også husets evne til at holde kulde ude baseret på
isoleringens tykkelse og de anvendte vinduestyper.

Byggeskadeforsikring – tegnes af HHM.  Læs mere side 5.



Så lad os sammen finde
den rigtige løsning
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– bygger i et stærkt fællesskab
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