Den dynamiske tegnestue, der ved grundlæggelsen i 2011 fokuserede på privatkundemarkedet,
varetager i dag fortrinsvist en række specialiserede opgaver for en bred kreds af ejendomsudviklere,
investorer, entreprenører, boligselskaber og byggevirksomheder
”Projektering og rådgivning omkring store og små
erhvervsbyggerier og lejlighedskomplekser samt
forskellige kombinationer af disse byggerityper genererer stor aktivitet i firmaet”, fortæller bygningskonstruktør Kristian Reinberg Simonsen. ”Vi har
over 100 byggeprojekter inden for både privat bolig- og erhvervsbyggeri bag os og kan således stille
et stort og alsidigt erfaringsgrundlag til rådighed
for vores kunder.”
Torvebyggeri og farverige facader
”Eksempelvis har vi i Odense-området indenfor de
sidste par år leveret projektering og rådgivning omkring etableringen af Dalumtorv samt et kompleks
med 22 lejligheder på Døckerslundsvej 33, der i kraft
af de farverige facader er blevet et let genkendeligt
pejlemærke i bybilledet. Blandt vores igangværende
projekter er 26 boliger i Tommerup og 21 i Seden for
et fynsk byggefirma.”
Kvalitet, hurtighed og effektivitet
”Med et fast team på fire bygningskonstruktører er
Tegnestuen Byggetilladelsen.dk ApS en lille, agil
enhed, som kan reagere hurtigt på alle forespørgsler, og dét uanset hvilket led i processen kunden
befinder sig i, og hvilken projekttype der er på tegnebrættet. Vi yder kompetent rådgivning indenfor
alle byggeriets procesområder. Vi møder kunderne
i øjenhøjde og tilpasser altid omfanget af vores
rådgivningsindsats i forhold til deres individuelle
behov. Kunden betaler kun for de ydelser, der i den
aktuelle situation er relevante - hverken mere eller

mindre. På den måde holder vi os ikke blot konkurrencedygtige på kvaliteten, men også på prisen. Vi
er hurtige og effektive.”
Verdensmestre i bygningsreglementet
”Når det gælder byggerådgivning byder vi på en
bred vifte af muligheder på områderne arkitekt,
ingeniør, energiberegning, brand og kloak. Reglerne i bygningsreglementet af 2018 kræver i højere grad end tidligere specifik rådgivning med
involvering af eksperter. Her er vi i kraft af vores velfungerende netværk af faste, eksterne
samarbejdspartnere så velkørende, at vi nærmest kan kalde os verdensmestre i bygningsreglementet”, smiler Kristian Reinberg Simonsen.
Konstruktiv dialog med kommunen
”Hvad enten det handler om projektforslag, myndighedsprojekter eller bygherrerådgivning, kan vi alt
det, en tegnestue skal kunne. Og så er der dét, vi er
ekstra gode til. Blandt spidskompetencerne er dialog med kommunen. Her har vi rigtig god erfaring
med indhentning af byggetilladelser i henhold til de
nye krav i BR 2018. Ofte er det i forbindelse med den
kommunale sagsbehandling, et projekt kan trække
ud og i de uheldigste tilfælde gå i hårdknude. Vi er
garanter for en konstruktiv og effektiv dialog med
kommunen til forebyggelse af forsinkelser med økonomisk tab til følge. Alle interesserede er velkomne
til at kontakte Tegnestuen Byggetilladelsen.dk og
høre nærmere om vores store og vidtspændende aktivitetsfelt”, slutter Kristian Reinberg Simonsen.

Nedergade 33, 5000 Odense C I Tlf. 26 78 39 40 I E-mail: info@byggetilladelsen.dk I Web: www.byggetilladelsen.dk

1-1_Tegnestuen_9-19a.indd 1

28/10/2019 11:46

