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Arkitekthjælp  
ved køb og salg

Om SPOT architecture ApS

Kontakt

SPOT architecture indehaves af Torben Kjær, arkitekt og  
Jostein Burmann, bygningskonstruktør og BedreBolig rådgiver.  

Tegnestuen løser store og små arkitektur- og rådgivningsopgaver 
og har fokus på naturlig integration af arkitektur og bæredygtighed. 

At optimere og formgive et hjem ser vi som et af fagets vigtigste op-
gaver. Vi tager altid udgangspunkt i bygherres ønsker og drømme, 
stedets karakter, husets orientering og forudsætninger. 

www.spotarchitecture.dk
 info@spotarchitecture.dk

Tlf:  +45 6133 8505
CVR: 37 50 70 83

Huskøb er ofte en families største investe-
ring, og det er en stor beslutning at vælge 
den rigtige placering, hustype og størrelse.  

Måske ligger huset optimalt i forhold til  
geografi, job og skole, men er for lille,  
nedslidt eller utidssvarende indrettet.  

SPOT architecture kan rådgive om udvidel-
sesmuligheder og ombygningspotentialer i 
forbindelse med en husfremvisning.  
Vi giver konkrete ideer på stedet med ud-
gangspunkt i huset, stedet, solorientering 
og naturligvis den enkelte families ønsker 
og behov.

SPOT architecture tilbyder førkøbsrådgiv-
ning til en pakkepris på dkr. 2500,- inkl. 
moms. Prisen indeholder besøg på ejen-
dommen, forudgående undersøgelse af 
lokalplan og originaltegninger samt skitser 
foretaget på stedet.

Ved besøg over 15km. fra Aarhus C tillæg-
ges statens kilometertakst.

SPOT architecture tilbyder desuden hjælp 
til boligsalg. En enkel skitse af alternativ 
indretning eller et forslag til en tilbygning, 
kan være med til at illustrere muligheder, 
der kan være svære at få øje på for købere.  
 
Skitserne tilpasses den aktuelle målgruppe 
for området eller hustypen.

Prisen for inspirationsskitser afhænger af  
opgavens omfang. Ring for en uforpligten-
de snak.

Førkøbsrådgivning Rådgivning ved salg
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Energirådgivning 
— besparelsen betaler

BedreBolig
BedreBolig er en ordning fra Energisty-
relsen, der gør det nemmere at tænke 
energiforbedringer med, når du renoverer 
din bolig. 

SPOT architecture er certificeret Bedre-
Bolig-rådgiver og tilbyder skræddersyet 
energioptimering af din bolig. Energibespa-
relsen kan være med til finansiere dine bo-
ligforbedringer, så drømmer du om et nyt 
køkken, nyt bad, mere lys eller blot mere 
plads tænkes dette ind i planen. Uanset om 
det er små eller større forbedringer, kan det 
betale sig at tænke energiforbruget med, 
når du renoverer. Det giver ofte mange 
fordele: 

•   Lavere el- og varmeregning
•   Sundere indeklima 
•   Bedre komfort uden træk og kulde 
•   Øget salgsværdi 
•   Klimavenlig bolig, der sparer CO

2

Med BedreBolig-ordningen bliver energi-
rådgivningen målrettet den specifikke bolig 
og den familie, der bor i huset. Der tages 
udgangspunkt i de konkrete forhold og 
nuværende energiforbrug medtages i be-
regningerne. Med en BedreBolig plan får du 
konkrete prissatte forslag til energioptime-
ring, en beregning af den årlig besparelse 
og en totaløkonomisk helhedsplan. 

SPOT architecture tilbyder en BedreBolig 
plan til en pakkepris på dkr. 4900,- inkl. 
moms. Indeholdt i prisen er forudgående 
indhentning af data, besøg i boligen samt 
en fuld BedreBolig plan.

Energirådgivning er pr. 1. januar 2016 fra-
dragsberettiget op til kr. 15.000,-

Se mere om ordningen på  
www.bedrebolig.dk eller kontakt os for  
en uforpligtende snak.
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SPOT architecture indehaves af Torben 
Kjær, arkitekt og Jostein Burmann, byg-
ningskonstruktør og BedreBolig rådgiver.  

Tegnestuen løser store og små arkitektur- 
og rådgivningsopgaver og har særligt fokus 
på naturlig integration af arkitektur og 
bæredygtighed. 

At optimere og formgive et hjem ser vi som  
et af fagets vigtigste opgaver. Vi tager altid 
udgangspunkt i bygherres ønsker og drøm-
me, stedets karakter, husets orientering og 
forudsætninger. 
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