
Vedligeholdelsesplaner sikrer ejendommens
stand og din økonomi

Drift- og vedligeholdelsesplaner

BygningsRaad 
leverer rådgivning,  
der skaber værdi for 
jeres ejendom.

”

“



Hvorfor have en vedligeholdelsesplan?

Få overblik og skab tryghed

• Den skaber overblik over ejendommens vedligeholdelsesstand

• Den giver økonomisk overblik

• Redskab til langsigtet planlægning

• Undgå store udsving i vedligeholdelsesbudgettet

Andelsboligforeninger kan undgå store udsving i andelskronens værdi. Med den 

rette planlægning, kan foreningen både opnå en stabil stigning i andelens værdi, 

men samtidig planlægge, at ejendommens økonomi sikrer en god vedligeholdelse.

I ejerforeninger kan der med ordentlig planlægning af vedligeholdelsen, undgås at 

skulle lave store, uforudsete, indbetalinger til vedligeholdelsesprojekter.

Planlagt vedligehold
Når vedligeholdelses-
arbejdet planlægges med 
en vedligeholdelsesplan, 
så skabes der tryghed  
i ejendommens og  
beboernes økonomi.

Uden vedligeholdelsesplan
Uden en vedligeholdelsesplan opstår typisk et stort efterslæb på vedligeholdelsen 
og der vil opstå store udsving i vedligeholdelsesomkostningerne.

Vedligeholdelsesplaner kan have mange udformninger, men det 

der er vigtigt er, at der bliver beskrevet og planlagt en langsigtet 

strategi for jeres ejendom, så store overraskelser undgås.
”

“

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan?

Kontakt os på 4295 1100

• En byggeteknisk gennemgang af ejendommen

• Beskrivelse af ejendommens bygningsdele og tilstand

• Anbefalinger til vedligeholdelse af ejendommen

• Anbefalinger til prioritering af vedligeholdelsesarbejder

•  Udarbejdelse af 10-, 15- eller 20-års budget, afhængigt af ejendommens type

•  Efterfølgende præsentation og gennemgang af vedligeholdelsesplanen

Lad os tage en helt uforpligtende snak om, hvilke behov jeres ejendom har.

BygningsRaad præsenterer gerne vedligeholdelsesplanen 

for bestyrelsen eller eventuelt på generalforsamlingen.
”

“

BygningsRaad ønsker at være uvildig rådgiver for bestyrelser 

i ejer- og andelsboligforeninger. Vi deltager helt uforpligtende  

i et bestyrelsesmøde, for at drøfte jeres muligheder.
”

“



BygningsRaad tilbyder

Andelsboligvurderinger • Teknisk due diligence

• Drift- og vedligeholdelsesplaner • Bygherrerådgivning 

• Projektering • Byggesagsstyring • Afleveringsforretning 

• 1- og 5-års gennemgang • Miljøscreening 

• Energimærker • Droneinspektion

Vi rådgiver om - og projekterer i forbindelse med 

Facaderenovering • Vinduesrenovering eller udskiftning 

• Tagrenovering • Altansager • Rør og faldstammer • Inddragelse 

af tørrelofter • Tekniske installationer • Driftsstyring

BygningsRaad, professionel sparringspartner til bestyrelser.
”“

Kontakt os helt uforpligtende på telefon eller mail. I kan også booke  

et møde helt uden omkostninger. Ring 4295 1100 og hør mere.

info@BygningsRaad.dk • www.BygningsRaad.dk


