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ÆNDRINGER
TIL DIN BOLIG?

Rådgivende Ingeniører A/S



ETABLERING AF 1. SAL
FRA 24.950 KR

NY TILBYGNING
FRA 19.950 KR

NY TAGKONSTRUKTION
FRA 15.950 KR NY TAGKVIST

FRA 7.950 KR

NEDRIVNING AF BÆRENDE VÆG
FRA 5.950 KR

IKKE BÆRENDE VÆG
FRA 3.950 KR

UNDERSTØBNING AF KÆLDER
FRA 8.450 KR

ÆNDRINGER TIL DIT HUS?

3. PARTS KONTROL AF ENTREPRENØRARBEJDER

FYLDESTGØRENDE OG KORREKT DOKUMENTATION NÅR DU SKAL KØBE ELLER SÆLGE BOLIG

MYNDIGHEDSGODKENDELSE

AB Clausen vurderer, beregner, efterviser og 
dokumenterer bærende konstruktioner i din nuværende 
eller kommende bolig. Hermed sikrer vi, at din 
dokumentation er på plads til kommunen for godkendelse 
af byggeprojekt eller til en ny køber.

Vi projekterer og kvalitetssikrer efter alle gældende danske 
og europæiske retningslinier og anvisninger. Således 
har du eller din entreprenør dokumentation, sikkerhed 
og ansvar på plads, når byggeprojektet skal udføres, og/
eller tidligere udførte ændringer skal eftervises, og i en 
eventuel dialog med dit forsikringsselskab.

Hvem er AB Clausen?
Virksomheden beskæftiger 53 ansatte, hvoraf 10 
konstruktionsingeniører arbejder specifikt med 
privatkunder og mindre erhverv.

Vi har gennemført mere end 3.000 projekter og har et 
stort netværk inden for hele bygge- og anlægsbranchens 
værdikæde, såsom arkitekter, ingeniørhuse, entreprenører, 
producenter, ejendomsmæglere og kommunale tekniske 
forvaltninger.

FÅ DOKUMENTATIONEN PÅ PLADS
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ÆNDRINGER TIL DIN LEJLIGHED?
Alle priser er vejledende og ex. moms og dækker alene 
ingeniørydelser (dækker altså ikke entreprenørens 
ydelser). Den konkrete pris vil afhænge de specifikke 
omstændigheder og faktiske forhold.

AB Clausen er specialister i projektering af nybyg og 
renovering ved ændringer til din bolig, og arbejder ikke 
med eks. syn og skøn, tilstandsvurderinger og
svampe-sanering.

MYNDIGHEDSGODKENDELSE KORROSION FORSIKRING OG GARANTI TILSYN

STATISKE BEREGNINGER BYGGERÅDGIVNING BYGBARE LØSNINGER
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IKKE BÆRENDE VÆG
FRA 3.950 KR

NYT TRAPPEHUL
FRA 6.450 KR

NEDRIVNING AF BÆRENDE VÆG
FRA 5.950 KR

UNDERSTØBNING AF KÆLDER
FRA 8.950 KR

UDVIDELSE AF BADEVÆRELSE
FRA 5.950 KR

NY TAGKONSTRUKTION
NY TAGKVIST

FRA 7.950 KR



SKAL VI HJÆLPE DIG?

THOMAS MADSEN

Telefon: 7196 9993 / 3030 8080
E-mail: thm@abclausen.dk /

mail@abclausen.dk

Tilbudsansvarlig, private boligejere

VÆGGE

ETAGEADSKILLELSE

FUNDAMENT / KÆLDER

TAGKONSTRUKTION

ALTAN & PÅBYGNING

- du ønsker at sammenlægge køkken-alrum
- du ønsker et større og lysere rum
- du skal vurdere bærende / ikke-bærende væg

- du ønsker at sammenlægge to lejligheder
- du ønsker at etablere nyt badeværelse
- du ønsker at etablere trappeåbning

- du ønsker større frihøjde i kælderen
- du ønsker at sikre din kælder
- du ønsker at lave en tilbygning

- du ønsker at udnytte til tagbolig
- du ønsker at skifte form eller type af tag
- du ønsker større rumhøjde

- du ønsker at etablere altan eller balkon
- du ønsker at etablere trappetårn
- du ønsker at etablere tagkvist

Vi stiller gerne op til et uforpligtende møde 
på vores kontor for uddybning og afklaring af 
mulighederne ved dit byggeprojekt.

Kontakt os gerne og lad os tage en dialog om 
dine ønsker og behov.
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