
ANSØGNINGSSKEMA TIL
BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET 2020

Matrikel nr.

Adresse

Postnummer og By

Ejerbolig AndelsboligAntal boliger

Ejendomsoplysninger

Bevaringsværdi

Er ejendommen udpeget som bevaringsværdig? Ja Nej

Hvis ja, hvilken bevaringsværdi har ejendommen fået tildelt? 1
2
3
4

Se evt. www.kulturarv.dk/fbb  

Støtte søges til følgende arbejde
(Beskrivelse og evt. tegninger vedlægges)

Tag
Tagrende
Skorsten
Kviste
Tårn
Port

Dør
Ovenlys
Vinduer
Indv. fortsatsrammer
Kobl. rammer
Arkitektoniske detaljer

Ydermur
Facade udsmykning
Fundament
Kældernedgang
Piksten under tagdryp
Indgangsparti
Udvendig trappe

Samt følgende, som er en del af den oprindelig bygning;

Karnap
Altan

Veranda
Andet

Er der arkitektbistand? Ja Nej

Side 1 af 2

Bevaringsværdige bygninger i Struer Kommune, er registreret efter den såkaldte SAVE-metode. SAVE er en sam-
menskrivning af ”Survey of Architectural Values in the Environment” (Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).  
Bygninger i Struer Kommune, som er registreret med en bevaringsværdi fra 1-4, eller som anvendes til forsamlings-
huse og lignende, kan søge om støtte til bygningsforbedringer.

Hvis ja, hvilken tegnestue?



Side 2 af 2

Ombygningsudgifter
(Prisoverslag på istandsættelsesarbejdet fra 2 autoriserede håndværkere for hvert arbejde vedlægges)

Type af arbejde Tilbud 1 Tilbud 2

Ejeroplysninger

Navn

Adresse

Postnummer og By

Tlf. nr. / E-mail 

Kontaktperson

Dato og underskrift

Ansøgningen sendes til:

Struer Kommune
Bygningsforbedringsudvalget
Østergade 13
7600 Struer

eller teknisk@struer.dk 
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