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FORORD
Står man overfor en om- eller tilbygning eller gælder det almindelig vedligeholdelse, rejser
spørgsmålet sig: Hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Der er ingen facitliste, der giver den rigtige
løsning, men en hovedregel er at tage udgangspunkt i husets oprindelige udseende. Forhold
som proportioner, materialer og farver er grundelementer i husets arkitektur, som man må
respektere, hvis huset ikke skal miste sit særpræg.

Indtil 2. verdenskrig opførte og istandsatte lokale håndværkere troligt huse på traditionel vis.
Efter denne tid er den industrielle byggemåde intensiveret i en sådan grad, at viden om de
gamle håndværksmetoder er ved at blive glemt. Ældre huse er ofte blevet moderniseret med
materialer og metoder, der er fremmede for huset og kan være direkte ødelæggende i
konstruktionsmæssig men også i æstetisk henseende. Heldigvis har der i de sidste 10-20 år
været en stadig stigende forståelse for at beskytte landets arkitektoniske og kulturhistoriske
værdier.

Det vil ofte være faktorer som økonomi og omfang af løbende vedligeholdelse, der er afgø-
rende ved valg af ”upassende materialer” eller forkerte ændringer af bevaringsværdige huse.
Især bygningsdele som tage, gesimser, vinduer og døre er det vigtigt at få udført i overensstem-
melse med husets arkitektur. Derfor bør man også altid undersøge muligheden for en repara-
tion frem for en total udskiftning. Visse arbejder kan kræve faglig bistand, ofte i form af råd og
vejledning, fra håndværkere eller arkitekt med erfaring i istandsættelse af ældre huse.

For at sikre muligheden for, at de ”rigtige” løsninger kan vælges, har Struer Kommune derfor
nedsat et bygningsforbedringsudvalg, som kan yde økonomisk støtte til den form for bygnings-
vedligeholdelse, der er med til at bibeholde eller højne husets bevaringsværdi.

Med vejledningen ønsker Struer Kommune at give ejere af ældre huse et overblik over, hvilke
ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vedligeholdelse eller ombygning
og renovering. Vejledningen er ikke et ”gør det selv” hæfte, men kan bruges som introduktion
til det videre arbejde med istandsættelsen. Som husejer er det et godt udgangspunkt at søge
information om husets historie og  dets oprindelige udseende – i bøger, hos myndigheder eller
hos andre sagkyndige. I den forbindelse er du velkommen til at rette henvendelse til Teknisk
Forvaltning, som gerne yder råd og vejledning. Samtidig indeholder vejledningen et afsnit om,
hvordan en støtteansøgning til bygningsbevaringsudvalget skal gribes an.

Struer Kommune håber, at vejledningen kan bruges som inspiration, så vi også fremover kan
nyde synet af de smukke huse, de rige detaljer eller det enkelt tænkte hus.
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8 BYGNINGSBEVARING

PROPORTIONER OG MATERIALER
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En bygnings proportioner og materialer er
grundlæggende for opfattelsen af en byg-
nings arkitektoniske karakter. En bygnings
proportioner kan bl.a. aflæses som tag- og
facadehøjder sammenholdt med facadens
længde, bygningsdybde og taghældning, fa-
cadens vandrette og lodrette opdeling samt
vindues- og døråbningers størrelse og place-
ring.

Hvis en facaderenovering medfører store æn-
dringer i fht. husets oprindelige proportio-
ner og materialer, bliver  bevaringsværdien
ofte væsentligt forringet. Typiske eksempler
på uheldige renoveringsarbejder er skalmu-
ring af facader med afvigende sten, isætning
af store vinduespartier, etablering af store
tagudhæng o.lign.

Hovedprincippet ved al vedligeholdelse er at
anvende den samme slags materialer som
dem, der blev anvendt ved husets opførelse,
og at bygge videre på de oprindelige former
og arkitektur.  Det er i den forbindelse vig-
tigt at fastholde de ægte materialer, og ikke
forfalde til f.eks at bruge metalplader pres-
set i form som teglsten i stedet for tegl.

Alle ombygnings- og vedligeholdelses-
arbejder skal derfor styres og tilrettelægges
efter husets stil og materialer, og det kræver
viden om, hvordan de gamle huse har set ud.

I bymæssig bebyggelse indgår enkelthusene
i et samlet gadebillede, som er afstemt efter
hinanden. Om- og tilbygning skal derfor
foretages med omtanke og respekt for hel-
heden, så man sikrer harmonien i bymiljøet.

Hvis et hus skal have en tilbygning, kan det
være en god idé at finde eksempler på, hvor-
dan lignende huse traditionelt er blevet ud-
videt. Det kunne være, at huset blev forlæn-
get, at der blev bygget et nyt hus parallelt
med det eksisterende eller, at der er blevet
bygget vinkelret på det eksisterende hus.
Man kan så ud fra denne viden skabe varia-
tion eller nytolkning af metoden, blot den
bibeholder den oprindelige idé.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Isætning af bygnings-
elementer, der er fremmede for
bygningens stil, størrelse og
form forringer husets bevarings-
værdi.

Forholdet mellem bygnings-
højde og bygningsdybde skal
fastholdes.

Facadernes vandrette og lod-
rette opdeling, herunder stør-
relse og placering af vindues-
og dørhuller, skal bevares eller
genskabes ved facade-
renovering.

Facader skal opfattes som en
arkitektonisk helhed fra sokkel til
tag.
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Tagets form og materiale er en af de vigtig-
ste dele af huset, både af hensyn til husets
eget udtryk og som en meget synlig byg-
ningsdel i bybilledet og i landskabet. Ved
reparationer af tage bør tagets oprindelige
form og detaljer altid følges.

Tegltag

Tegl er det ældste tagmateriale anvendt som
”fast tag”. Et tegltag giver med sin farve og
form et smukt tag, og samtidig ældes det
smukt.

Hovedparten af de bevaringsværdige byg-
ninger i Struer er „født“ med tegltag.

Indtil op i dette århundrede var den eneste
anvendte tagsten den håndstrøgne ”vinges-
ten”, men fra slutningen af forrige århund-
rede kom også maskinstrøgne vingetegl samt
de maskinpressede romertegl og form-
tagsten.

       Vingetegl                Falstegl

Ved udskiftning af et ældre tegltag vil mange
af de gamle sten ofte kunne genanvendes,
eksempelvis på den ene tagflade. Den røde
farve er den traditionelle, og bør derfor nor-
malt bruges. Udskiftning med cementsten
bør undgås, da de patinerer grimt. I de sene-
ste år er brugen af glaserede teglsten blevet
meget udbredt, men det bør begrænses til
huse, som er født med denne tagdækning.

Oprindelige detaljer skal bevares. Det kan
f.eks være tag uden udhæng med muret ge-
sims og med skalk (ved opskalkning påsættes
den nederste del af spæret en kile, der giver
taget et let og elegant svaj forneden).

Skifer og eternit

Skifertage er ligesom de røde tegltage en ka-
rakteristisk del af de ældre og bevaringsvær-
dige huse i Struer. Der findes endnu enkelte
huse med den oprindelige naturskifer-tag,
mens mange er belagt med den blåsorte
gennemfarvede eternitskifer.

Udskiftning med eternitbølgeplader bør und-
gås, da husets tagflade hermed skifter afgø-
rende karakter fra den diskrete tagflade med
plan struktur.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Husets oprindelige tag-
materiale skal fastholdes.

Tagets oprindelige form og
detaljer skal bevares ved

          TAGE

reparation og udskiftning.

Tagrender og nedløb bør udfø-
res i zink.
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                KVISTE

Der findes mange forskellige kvisttyper. Tra-
ditionelt har kvisten haft en elegant og til-
passet proportion og været placeret i forhold
til facadens vindueshuller.

De traditionelle tagkviste med et selvstæn-
digt sadeltag eller buet tag er den mest ud-
bredte kvisttype.

Taskekvist er en kvist med ensidig tag-
hældning i samme retning som husets tag.
Taskekvisten kræver en forholdsvis stejl tag-
hældning .

Frontkvist er en kvist, der står i plan med
facaden. Frontkvisten indgår i facadens ar-
kitektur og har derfor nøje relation til faca-
dens materialer, akser og rytme.

Som hovedregel skal oprindelige kviste be-
vares. Ved istandsættelse og udskiftning bør
kviste udføres i materialer og dimensioner
som oprindeligt. En oprindelig kvist, der skal
renoveres, behøver ikke at opfylde bygge-
lovens krav om isolering til nybyggeri, men
kan bibeholde den gamle form.

Hvis man påtænker at isætte nye kviste i tag-
fladen, f.eks. for at udnytte tagetagen, bør
man overveje, hvilken type, der passer til
huset. For  at få et fingerpeg om det, kan det
være en god idé at studere ældre kviste på
huse af lignende byggestil i omegnen.

Ved placering af kviste i tagfladen er det vig-
tigt at overholde nogle hovedregler. Kvistene
skal placeres i regelmæssig takt og korre-
spondere med facadens vindueshuller eller
andre facadedetaljer. Kviste bør dimensio-
neres, så den samlede bredde ikke oversti-
ger 1/3 af facadens bredde og iøvrigt tilpas-
ses spærafstanden. Kvistens vinduesformat
bør være i overensstemmelse med husets
øvrige vinduer m.h.t. proportioner i opde-
ling og rudeformat. En tommelfingerregel
siger, at man får et pænt kvistvindue, når det
har samme bredde som husets øvrige vin-
duer, men kun 2/3 af højden.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Oprindelige kviste skal så vidt
muligt bevares.

Nye kviste bør tilpasses husets
proportioner og facadeop-
deling.

Kviste skal dimensioneres ud
fra reglen: Hellere få og små
kviste end mange og store.
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  GESIMSER OG SKORSTENE
Gesimsen er tagafslutningen forneden, der
danner overgangsleddet mellem tag og mur.
Den enkleste gesims på et muret hus består
af nogle udkragede skifter, dvs. lag af mur-
sten, der er forskudt for hinanden. Gesim-
sen er en karaktergivende bygningsdel, der
ofte  er blevet udført med rig dekorations-
lyst. Der findes mange forskellige gesims-
typer, og disse er ligesom den øvrige
murværksudsmykning med til at give en fin
variation i gadebilledet.

Den dekorativt udformede gesims er et ty-
pisk træk ved de blankmurede huse, som
langt de fleste bevaringsværdige huse i
Strueregnen tilhører. De murede gesimser
består enten af formsten, der er presset i form
før brænding eller af almindelige mursten.
Gesimsen optræder af og til i en anden farve
sten end den øvrige facade eller pudset.

Eksempler på gesimstyper:

Skorstene giver huset karakter og rytme og
kan i dag tjene til udluftning.  Et traditionelt
hus uden skorsten virker afstumpet, og det
er derfor vigtigt at bevare eksisterende skor-
stene.

Den traditionelle skorstenspibe, som er den
del af skorstenen, der er synlige over taget,
er som oftest udformet med sokkel, skaft,
bånd og gesims. Ved udskiftning er det vig-
tigt at beholde skorstenens facon, springet i
skifterne og den udkragede sokkel. I forbin-
delse med vedligeholdelse af skorstenspiber
skal de løbende kontrolleres for løse skaller
eller forvitrede fuger. Inden fugerne gen-
opbygges, skal eventuelle revnede sten ud-
skiftes.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Gesimser bør vedligeholdes
og bevares.

Gesimser må ikke tildækkes af
tagudhæng, med mindre
huset er født med det.

Skorstene skal så vidt muligt
bevares.
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Vinduer kan opfattes som husets øjne, og har
stor betydning for, hvordan huset opleves.
Samtidig fortæller vinduernes udformning
om husets alder og byggestil. Det er derfor
vigtigt at fastholde den oprindelige udform-
ning af vinduerne i en bygning.

I langt de fleste tilfælde kan det bedre betale
sig at bevare de gamle vinduer end at skifte
dem ud med nye termoruder. Herved sikrer
man samtidig, at de arkitektoniske og kul-
turhistoriske værdier bevares.

Vinduesformen har udviklet sig gennem ti-
derne m.h.t. sprosser profiler m.m. – Groft
sagt kan de inddeles i to grundtyper, der hver
for sig kan varieres i antal af rammer alt ef-
ter funktion.

To-rammet vindue med forskellig
sprosseopdeling

Korspostvinduet - lod og tværpost deler
vinduet i fire rammer

En hovedregel siger: Jo ældre vinduer des
mindre ruder og des større opsprosning.

Termoruder, der sættes i ældre huse med
småsprossede vinduer, kræver så kraftige
sprosser og vinduesrammer, at vinduet ofte
kommer til at virke klodset og forringer lys-
indtaget. I stedet kan gamle vinduer efter-
isoleres ved brug af forsatsvinduer eller
koblede rammer, så energibesparelsen kom-
mer fuldt på højde med anvendelse af nye
termoruder.

En overdreven brug af  småsprossede vin-
duer vil let virke kunstig, ligesom brug af
buede ruder er et fremmedelement uden rod
i en lokal  byggeskik.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Gamle trævinduer bør repa-
reres ved udskiftning af
enkelte dele af rammer og
sprosser. Ved udskiftning af
vinduer bør de nye vinduer
udføres med samme udform-
ning og materialer som de
oprindelige.

Bygninger fra det 20.
århundrede, typisk funktiona-
listisk byggeri, har ofte
oprindelige vinduer af jern.
Disse vinduer bør bibeholdes
eller udskiftes med tilsvarende
vinduer.

Nyere vinduer af uoriginal
form bør udskiftes med vin-
duer i original form og dimen-
sioner, herunder også
profileringer.

Tilføjelse af isolerende glaslag
bør hovedsagelig ske i form af
enten forsatsrammer eller
koblede rammer.

Vinduer i ældre huse bør
males.

V I N D U E R
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Hoveddøren har altid, gennem sin placering
og udformning, været en af facadens vigtig-
ste detaljer. Derfor er det vigtigt at gøre en
indsats for at bevare de fine gamle døre, der
endnu er tilbage. Her skal man især være
opmærksom på detaljer som dørgreb og
brevskilte.

Tidligere var døre som regel udført som
fyldingsdøre - nogle 2-fløjede med en gå-
ende og en ”fast” part. De gamle dørpartier
har en streng symmetrisk opbygning, hvad
enten de er enkelt- eller dobbeltfløjede og er
ofte forsynet med et vindue over døren; en-
ten med en sindrig opsprosning eller med en
enkel smal rude. Fra omkring århundrede-
skiftet ses døre med den øvre halvdel forsy-
net med glas.

Tofløjede hoveddøre

Enkelt fyldingsdøre

Ved udskiftning af døre må husets stilpræg
respekteres, og det kan i den forbindelse være
en god idé at finde et velbevaret hus i omeg-
nen fra samme periode, og bruge det som
forbillede. For både de ældre længehuse og
Bedre Byggeskik-periodens huse findes der
karakteristiske træk i dørenes inddeling og
udformning.

Udskiftning med døre i ”parcelhusstilen” er
til stor skade for et ældre hus, da døren hver-
ken i sit materialevalg eller udformning, pas-
ser ind i husets arkitektur. En anden uskik er
naturtræsdøre behandlet med klar lak eller
olie, der som regel virker fremmede for det
ældre hus. De bør i stedet males med en dæk-
kende maling, hvor farvevalget er i overens-
stemmelse med den tidsperiode, som døren
stammer fra.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Oprindelige yderdøre bør
bevares ved løbende repara-
tioner og vedligeholdelse.

Ved udskiftning af døre, bør
nye døre udføres i samme ma-
terialer og udformning som de
oprindelige.

Yderdøre bør fremstå med en
dækkende maling.
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Næsten alle eksisterende huse i Struer er op-
ført efter 1850 i røde eller gule teglsten. Hu-
sene er som oftest opført i blank mur, nogle
dog  malet, vandskuret, kalket eller pudset
(det gælder især funkishuse). De gamle
murstenshuse er karakteristiske ved, at fa-
caden opfattes som en flade med åbninger i,
i modsætning til de seneste årtiers arkitek-
tur med brug af store glaspartier.

Huse opført i blank mur bør ikke overflade-
behandles. Det er vigtigt at bevare karakte-
ristiske murværksdetaljer som gesimser, ind-
fatninger og andre facadeudsmykninger, der
er med til at give bygningen dens individu-
elle præg. Mange af de ældre huse er des-
uden opført med murede gavle med bånd-
gesims langs med tagets kant.

Murværksfacader er meget holdbare, men
kræver dog en løbende vedligeholdelse af
fuger og eftersyn af revnedannelser. De fle-
ste revnedannelser kan afhjælpes ved at re-
parere fugerne. Ved reparation af fuger bør
der anvendes en ren kalkmørtel, da erfarin-
gen viser, at en cementmørtel har vanskeligt
ved at arbejde sammen med gamle mursten.
Hvis det alligevel bliver nødvendigt med ud-
skiftning af mursten, er det vigtigt at vælge
nye sten, der i farve, form og overflade sva-
rer til de oprindelige.

Ønsker man at afrense murværk for snavs,
kan det anbefales enten at vaske facaden med
rent vand og en kost, eller med vandspuling
med en ikke alt for hård stråle. Sandblæs-
ning er meget hårdt for fugerne og gør
murstensoverfladen porøs. Man bør derfor
ikke bruge denne metode.

Generelt virker facadebeklædninger som et
fremmedelement. Man bør derfor ikke fore-
tage en udvendig isolering eller anden form
for facadebeklædning, idet man derved skju-
ler facadens overfladestruktur og bygnings-
detaljer, hvorved huset mister sin originali-
tet.

Hvis et hus fra opførelsen har været pudset,
malet eller kalket, bør det fortsat vedlige-
holdes i samme ydre stil. En hovedregel si-
ger, at man for at undgå fugtproblemer altid
bør vælge en overfladebehandling, der tilla-
der en fordampning. Det vil typisk være kalk
eller en olieemulsionsmaling.

Farvesætning af et hus kræver nøje overve-
jelser. Hele facaden bør vurderes, før man
beslutter sig. Som udgangspunkt bør man
vælge en farve fra jordfarveskalaen, da kraf-
tige farver næsten altid vil virke for domi-
nerende og fremmede i landskabet eller by-
billedet.

Sokler, indfatninger og gesimsbånd kan
stå fremhævet i en anden farve, så sokler
fremstår mørke,  mens gesimser og bånd
står i en lysere farve.

G   R   U   N   D   R   E   G   L   E   R

Huse opført i blank mur bør
ikke overfladebehandles.

Murværksdetaljer bør bevares.

Vedligeholdelse af fuger bør
ske med kalkmørtel eller
hydraulisk mørtel.

Facadebeklædning bør ikke
foretages.

Eventuel overfladebehandling
skal tillade at murværket kan
ånde.

F A C A D E R
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RÅD & VEJLEDNING
Teknisk Forvaltning (Planafdelingen) kan i
en vis udstrækning tilbyde rådgivning og vej-
ledning. Herudover findes der en udbygget
oplysnings- og vejledningstjeneste.

Adresseliste
Nedenfor er henvisninger til mere udførlige
beskrivelser til de enkelte emner:

1. RAADVAD, NORDISK CENTER
TIL BEVARELSE AF HÅNDVÆRK

Raadvad Centret er et videnscenter med me-
get detaljeret informationsmateriale.
Raadvad Centret har hver fredag gratis tele-
fonisk rådgivning om bygningsbevaring, li-
gesom man kan stille konkrete spørgsmål om
bevaring på deres E-mail adresse. På
internettet kan man frit benytte sig af cen-
trets database m. 500 siders anvisninger og
konkrete oplysninger om bygnings-
vedligeholdelse.

Adresse: RAADVAD
Raadvad 40
2800 Lyngby
Tlf.: 45 80 79 08
Fax: 45 50 52 07
E-mail:
raadvad@raadvad.dk
Hjemmeside:
www.raadvad.dk

2. SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en
række informationsblade om bygnings-
bevaring.
Den trykte udgave af Information om
Bygningsbevaring blev startet i 1989 af den
daværende Planstyrelse. I n f o r m a t i o n s -
bladene findes både som en samlet mappe
med faneblade og som enkeltark. Begge dele
kan rekvireres gennem Byggecentrum eller
i Miljøbutikken. Mappen vil blive solgt så
længe lager haves. De trykte ark vil blive
distribueret i et par år endnu, men de ark,
hvor oplaget er brugt op, vil ikke blive gen-
optrykt.

Fremover vil informationsbladene blive gjort
tilgængelige på internettet.

Adresser: Miljøbutikken
Læderstræde 1-3
1201 København K
Tlf: 33 95 40 00
Fax: 33 92 76 90
E-mail:
butik@mem.dk
Hjemmeside:
www.sns.dk/byer-byg/

Byggecentrum
Dr. Neergaards Vej 15
2970 Hørsholm
Tlf: 45 76 73 73
Fax: 45 76 76 69
E-mail:
byggec@byggecentrum.dk
Hjemmeside:
www.byggecentrum.dk
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3. MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD

Murefagets oplysningsråd - MURO - er en
informations- og samarbejdsorganisation.
MURO formidler information om tiltag, der
fremmer det murede byggeri og udgiver et
tidsskrift samt diverse pjecer og anvisnin-
ger, der omhandler murerfaget og det mu-
rede byggeri.

Adresse: MURO
Lille Strandstræde 20 C
1554 København K
E-mail:
Tlf.: 33 32 22 30
Fax: 33 32 22 97
info@muro.dk
Hjemmeside:
www.muro.dk

4. BY OG LAND
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Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur (ByogLand) arbejder for en
bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk
værdifulde bygninger og landskabspartier,
bevaring og udvikling af bymiljøer og ka-
rakteristiske landskaber og i øvrigt for
fremme af bygnings- og landskabskulturen
i Danmark. Landsforeningen deltager des-
uden i internationalt arbejde.

Landsforeningen følger og kommenterer
udviklingen inden for bygningskulturen og
formidler det videre til interesserede og
beslutningstagende kredse. Landsforeningen
kan rådgive om projekter, formidle kontak-
ter til støtte for formålet, medvirke ved un-
dersøgelser og afgive erklæringer f.eks. ved
lokalplaner, samt yde teknisk og juridisk
støtte til medlemmerne. Landsforeningen
udgiver et tidsskrift samt publikationer om
særlige emner.

Landsforeningen har lokalforeninger rundt
om i landet, herunder også i Struer.

Adresser: ByogLand
Bredgade 66, 3. sal
1260 København K
Tlf.: 70 22 12 99
Fax: 70 22 12 90
E-mail:
mail@byogland.dk
Hjemmeside:
www.byogland.dk

Strueregnens Forening for Byg-
nings- og Landskabskultur
c/o Struer Museum
Søndergade 23
7600 Struer



DET DÅRLIGE EKSEMPEL

Kviste

Vinduer
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DET GODE EKSEMPEL

Kviste

Vinduer
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BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG

1.    Hvem kan få økonomisk støtte?
Bygningsforbedringsudvalget kan yde
støtte til fredede bygninger, bevaring-
sværdige bygninger (udpeget i lokalplan
nr. 234) samt forsamlingshuse og
beboelsesbygninger i landsbyer og land-
distrikter. Dog kan fritidshuse og er-
hvervsbygninger (herunder staldbygnin-
ger) ikke få støtte fra udvalget.

2. Hvad kan støttes?
Der kan ydes økonomisk støtte til om-
bygninger og renovering af facade og tag
samt til afhjælpning af kondemnable
forhold. Der kan således opnås støtte til
reparation, udskiftning eller fornyelse af
følgende bygningsdele:

· Tage, herunder tagrender og
skorstene, kviste,  tårne og oven-
lys.

· Ydermure, herunder facade-
udsmykning og arkitektoniske
detaljer.

· Vinduer, herunder opsætning af
indvendige forsatsrammer og
koblede rammer.

· Døre og porte.
· Karnapper, altaner, verandaer

og udestuer, der er en del af den
oprindelige bygning.

· Fundamenter, herunder kælder-
nedgange og stenpikning under
tagdryp, indgangspartier, herun-
der udvendige adgangstrapper.

Ejere af bevaringsværdige bygninger
tilskyndes til at istandsætte bygninger
med materialer og efter metoder, der er
i overensstemmelse med bygningens op-
rindelige karakter. Ejeren kan derfor få
rimelige udgifter til faglig bistand fra en
arkitekt eller anden tekniker optaget som
en støtteberettiget udgift.

Alle projekter for ombygninger og ud-
vendig istandsættelse skal, for at opnå
støtte, respektere den bevarende lokal-

plans bestemmelser, og følge anvisnin-
gerne i vejledningen.  Formålet er at
opretholde eller højne bygningens
bevaringsværdi.

3. Hvilken støtteform?
De midler, som kommunalbestyrelsen
stiller til rådighed for udvalget, kommer
fra kommunen, staten og private bidrag-
ydere (Struer Byfond). På grundlag af
de indkomne ansøgninger vurderer ud-
valget, hvem der skal ydes støtte og med
hvor stort et beløb. Støtten gives som
rente- og afdragsfrie lån til ejeren. Lå-
net udstedes mod personlig hæftelse og
sikres ved tinglyst pant i ejendommen.

De nærmere vilkår for tildeling af støtte
m.h.t. oplysninger, betingelser og vilkår
kan fås ved henvendelse til Struer Kom-
mune, Teknisk Forvaltning.

4. Hvordan søger man støtte?
Hvis du ønsker at få tildelt støtte til
forbedringsarbejde, skal du indsende en
skriftlig ansøgning til udvalget. Ansøg-
ningen skal indeholde en beskrivelse af
de påtænkte forbedringsarbejder samt
dokumenterede oplysninger om ejer-
forhold m.m. Ved henvendelse til Tek-
nisk Forvaltning kan du få et ansøgnings-
skema samt råd og vejledning om
projektbeskrivelsen. Det vil altid være
en god idé at drøfte det påtænkte
forbedringsarbejde med forvaltningen,
inden ansøgningen fremsendes, så man
er sikker på, at det er den rigtige løs-
ning, der vælges.
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Bygningsarbejder, hvortil der kan opnåes tilskud:

TILSKUDSBERETTIGEDE ARBEJDER

Tag
Herunder  kv is te ,
ovenlys og tag-
render

Indgangsparti
Herunder døre,
udvendige ad-
gangstrapper

Fundament
Herunder  kælder -
nedgange og sten-
pikning under tag-
dryp

Karnap
Herunder  altaner,
verandaer  og ude-
stuer, der er en del af
den oprindelige byg-
ning

Ydermur
Herunder facade-
udsmykning og
arkitektoniske
detaljer

Vinduer
Herunder opsætning af
forsatsrammer og koblede
rammer

Skorsten
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