
Så står vi der med en byggegrund. 
Endda en pæn stor en af slagsen. Den 
er godt beliggende og med jord, der 
ikke kræver ekstrafundering og des-
uden  så ren, at børnene i princip-

pet kan spise af den. Nu mangler vi bare at få 
planeret og bygget et hus – og hvor svært kan 
det lige være?

OK, måske er det ikke raketforskning, 
men det kræver energi og overskud ud over 
det gennemsnitlige. Erfarer vi. Her skal tages 
mange beslutninger, der rækker længere end 
til næste IKEA-katalog kommer ind ad brev-
sprækken. Det handler nemlig om at fornem-
me sine behov langt ud i fremtiden – måske 
de næste 20-30 år. Og er det svært? Ja, det må 
man sige. Ikke mindst når familien er begavet 
med en hjælpsom bedstefar, der ser mulighe-
der frem for begrænsninger og bruger hver en 
lejlighed til at kaste sine mange idéer ud til en 
stadigt mere vægelsindet familie. En familie, 
der hurtigt lærer, at et hus er langt mere end 
tag over hovedet og børneværelser nok.

Grunden er lige netop så stor, at man ved 
hjælp af lidt held og nogle dispensationer kan 
udstykke den. Man kan altså finansiere en 
pæn del af projektet ved at sælge noget jord 
fra. Man kan også bygge, som om grunden 
skal udstykkes, men bevare en stor have, så 
længe børnene er små, og så have udstyk-
ningsmuligheden som en slags ekstra pensi-
onsopsparing. 

Man kan lave et dobbelthus og med tiden 
sælge den ene del fra. Med den model får vi 
en løsning, der giver både penge og en tilpas 
rummelig bolig nu og i alderdommen. Vi kan 
lave et halvandet plans hus med mulighed 
for vandudsigt, men samtidig leve med skrå 
vægge i værelserne på 1. sal. 

Vi kan også spekulere og indlede et samar-
bejde med en entreprenør, der er med på idé-

en om, at vi udstykker 
grunden, og han køber 
den ene udstykning, 
bygger vores kommen-
de hus samt det min-
dre hus, der skal ligge 
på naboudstykningen. 
Den løsning vil give os 
en lille have, men en 
økonomi, der giver lige 
så meget – eller mere 
– råderum end tilfæl-
det var før grundkøbet. 
Endelig kan vi vælge at 
bygge et hus i ét plan, 
der vil give stor funkti-
onalitet, men samtidig 
afskære os muligheden 
for senere udstykning 
samt vandudsigt. 

I FØRSTE OMGANG 
går vi efter den ma-
ritime løsning. Vi vil 
have vandudsigt, om 
det så kun bliver fra et 
enkelt vindue. Og så 
vil vi undersøge mu-
ligheden for, hvor stort 
vi kan lave vores eget 
hus og samtidig få mu-
lighed for udstykning 
på længere sigt. I en 
finanskrise kan en mil-
lion mindre i gæld gøre 
rigtig meget for en fa-

milie på seks. Og da vi endnu ikke har solgt 
vores gamle hus, er det vigtigt for os at tænke 
i økonomisk rentable løsninger. 

Vi forelsker os i et Pippi Langstrømpeag-
tigt træhus fra typehusfirmaet Lindboe og 
Jørgensen. De varme vibrationer kølner dog, 
da vi bliver introduceret for et prøvehus kon-
strueret efter svensk byggetradition med li-
noleum i bryggers og bad samt tapet på væg-
gene. Alligevel ikke lige vores stil.

Skovbohuse og Trelleborgs 0-ener-
gihuse bliver de næste, vi bræn-
der varme på. Det charmerende 
træhus med det lave energiforbrug, spros-
sede ruder og køkken i fransk stil taler til os. 

VI KLEMMER TIMELANGE møder ind med 
begge firmaer, der får vores behov beskrevet 
og efterfølgende kommer med deres bud på 
vores hus. Trelleborgs entusiastiske sælger 
bruger ikke meget krudt på vores ønsker. Han 
ved allerede, hvad vi har behov for, og det er 
en børnefri zone og god sex! Well, nok be-
ror et husbyggeri på godt samarbejde. Men 
ligefrem at inddrage en to meter lang sælger 
i vores kønsakt er lidt for meget rundkreds. 
Da han samtidig leverer et tilbud på 600.000 
kroner over vores oplyste maks.-grænse, slut-
ter samarbejdet, før det er begyndt. 

Skovbohuse har også svært ved at forstå 
vores behov. De leverer et tilbud, der på in-
gen måde matcher vores opgivne ønsker. 
Det er blandt andet baseret på en medbyg-
løsning, som vi aldrig har givet udtryk for 
at ville vælge. Det er virkelig svært at tro på 
pressens skriverier om, at byggebranchen er 
i gang med en hård opbremsning. 2008 er 
i hvert fald ikke året, hvor vi oplever nogen 
særlig form for interesse eller fleksibilitet for 
at bygge træhus med os. 

Vi tager konsekvensen og forsøger os med 
et murstenshus. Ikke at vi tror, vores vej til en 
byggepartner bliver nemmere, men udsig-
ten til at skulle male et træhus hvert sjette 
år skræmmer os. Så hellere mursten til ma-
triklen. Vi når at svømme hen til Frydkjærs 
Skagens-huse, inden firmaet går konkurs. Og 
sideløbende flirter vi længe og intenst med 
typehusfirmaet Interbyg. Det, som Interbyg 
ikke har i krummelurer og bondehus-look har 
de i troværdighed og ikke mindst i form af en 
stærk kapitalfond i ryggen. Det taler ekstra til 
en kommende bygherre i krisetider.

Vi forventer at indgå en aftale med Inter-
byg, da ejendomsmarkedet går helt i stå i ef-
teråret 2008, og der absolut ingen udsigter er 
til at få solgt vores hus og frigivet midler til 
det nye byggeri, så projektet stilles på stand-
by. 

ET HELT HALVT år følger vi byggebranchen 
intenst. Der er dage, hvor skyerne over bran-
chen er så sorte, at det er svært at se et fær-
digt byggeri for sig, inden ældste mand er 
flyttet hjemmefra. Men så sker miraklet. I 
takt med at solen stiger højere op på himlen, 
falder byggepriserne. Aviserne er fulde af hel-
sidesannoncer med kvadratmeterpriser på 
bare 8.000 kroner. Det gør det pludselig mu-
ligt at rette blikket hen mod den funktionelle 
etplansløsning, vi ikke umiddelbart havde 
råd til, da vi startede vores jagt på en entre-
prenør et år tidligere.

I forsommeren 2009 indleder vi et intenst 
og systematisk udskilningsløb med typehus-
firmaerne Eurodan, Interbyg  og Lind & Risør 
som deltagere. Vi stiller knivskarpt på vores 

behov og vurderer, hvor vi får mest for vo-
res penge til den bedste kvalitet og med den 
højeste sikkerhed. Bank- og byggerådgiver 
bliver spurgt til råds, og til sidst er vi sikre i 
vores sag. Lind & Risør skal være vores frem-
tidige byggepartner. De kan ikke bare levere 
det største hus til den bedste pris. Deres huse 
fremstår også efter vores mening en tomme 
mere gedigent og kvalitetspræget end kon-
kurrenternes. Og så er der den gode omtale. 
Vi har haft svært ved at finde nogle negative 
byggesager, hvor firmaet har været indblan-
det. Det image satser vi på forbliver pletfrit.    
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Hvilken villa skal det være?

Valget står til sidst mellem Interbyg, Eurodan og Lind 
& Risør. Vi bruger dage på at sammenligne materialer 
og priser. Og vi rådspørger os med vores byggerådgi-
ver og vores kommende realkreditinstitut, inden vi til 
sidst træffer det endelige valg.

Arbejdspresset stiger til uønskede dimensioner, da huset skal vælges. Mulighederne for plan-
løsninger og arkitektoniske finurligheder er legio. Familien Marott Winkler må derfor ud i 
nervepirrende kompromiser og fravalg og overraskende møder, før byggefirmaet er fundet.
Af  Pernille Marott  Foto: Uffe Weng m.fl.

Hvordan bosætter man sig, når 
familien vokser fra to til seks perso-
ner på fem år? Det spørgsmål har 
familien Marott Winkler forsøgt at 
finde svaret på siden sommeren 
2005. Dengang havde de netop 
fundet drømmeboligen, men så 
kom et sæt tvillinger til, og plude-
lig var villaen for lille.
Ca. 1. november tages første spa-
destik til deres nye hus i Hvidovre, 
men inden da er der sket meget. 
Journalist Pernille Marott skriver 
om det lange, seje træk med at 
finde finde en økonomisk og 
funktionel bolig til  den børnerige 
familie. Dette er tredje artikel i 
serien. Læs dem samlet på fri.
dk/boligen 

STORFAMILIEN BYGGER HUS

Familien består af far Mikael, der 
er pressechef, mor Pernille, kom-
munikationsrådgiver og journalist 
og børnene August, otte, Frederik 
syv og tvillingerne Carl Christian og 
Dicte Marie på tre år. 

Læs i næste uge: 
Solgt på en måned. Familien 
flytter i lejlighed, mens 
byggeprojektet tager form.
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Silva Estate a/s - ejet af HedeDanmark www.silvaestate.dk

S K O V-  O G  N AT U R E J E N D O M M E . R Å D G I V N I N G  O G F O R M I D L I N G

Bornholmsregions Kommune udbyder Rutsker og Klemensker 
Plantager i offentlig udbud.

Plantagerne er velarronderede og forstligt veldrevne belig-
gende på det nordlige Bornholm med god bonitet. Der er  
god vedmasse, træartsmæssig variation, gode vejforhold og 
særdeles god jagt. 

Plantagerne er charmerende blandinger af produktive skove 
og den bornholmske skovnatur. Der er god mulighed for yder-
ligere udvikling af jagt- og herlighedsværdi.

Skovene kan erhverves af alle – også selskaber. 

Tilbudsfrist: torsdag d. 22. oktober 2009 kl. 12.00. Sælger 
forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne bud og ret til 
at forkaste dem alle.

Udbudsprospekter  rekvireres på www.silvaestate.dk eller 
ved henvendelse til Silva Estate. Kontakt Jesper Just Nielsen, 
tel. 21 36 56 96 eller Allan Bechsgaard, tel. 24 23 98 94.

Klemensker Plantage – 93,6 ha Vejl. udbudspris 7.800.000
Rutsker Plantage – 90 ha Vejl. udbudspris 8.900.000

Klemensker Plantage Rutsker Plantage



	  

Det er ikke svært at 
forestille sig en vel-
fungerende hverdag i 
typehusfirmaernes de-
signerindrettede prø-

vehuse. Men der er imidlertid meget 
langt fra drøm til virkelighed. Det ved 
arkitekt Thomas Hjort fra Bolius. Han 
råder til, at man laver en grundig ana-
lyse af sine behov, før man indleder et 
samarbejde med et byggefirma. 

»Et byggeprojekt bør altid indledes 
med, at familien laver en priorite-
ret behovsanalyse. Er man en meget 
sporty familie, der cykler eller sejler 
kajak, skal der måske være ekstra 
plads til det udenfor. Måske kræver 
husets far et værksted, og arbejder 
man hjemme, er det et arbejdsvæ-
relse, der skal være plads til. Har man 
gjort sig klart, hvad man har brug for 
med familiens nuværende og frem-
tidige krav, ved man også, hvad der 
skal til for at indfri boligdrømmene,« 
siger Thomas Hjort. 

Modsat en tilbygning giver nybyg 
mulighed for at udleve langt flere bo-
ligdrømme, som skal skræddersyes 
til familien. Derfor fraråder Thomas 
Hjort, at man lader sig begrænse af 
typehusfirmaernes standardiserede 
løsninger. 

»Overordnet bør I sikre jer, at rum-
fordelingen passer til jeres familie. 
Hvis jeres livsstil kræver, at der bør 
flyttes en væg, eller huset skal udvi-
des med et rum, bør det kunne lade 
sig gøre, ligesom det også bør være 
muligt at energioptimere typehuset 
uden problemer. Er det ikke tilfældet, 
bør I hyre en håndværksmester, der 
kan lave huset præcis, som I ønsker 
det,« siger Thomas Hjort. Han råder i 
det hele taget til, at man som familie 

sætter fokus på egne behov frem for 
andres.

»Det er optimalt at udnytte mulig-
hederne for at integrere energiopti-
merende og driftsvenlig teknik samt 
vælge materialer, der ikke er vedli-
geholdelseskrævende og i det hele 
taget tænke på den langsigtede drift 
i stedet for udelukkende at fokusere 
på den laveste anlægspris pr. kvadrat-
meter.

Mange familier tænker mere i et 
gensalg end i at få det hus, netop de 
har brug for. Den tankegang giver 
sjældent et hus, man bliver rigtig glad 
for i længden,« vurderer arkitekten. 

Han opfordrer desuden til, at man 
tager en uvildig byggerådgiver med 
på sidelinjen for at skabe økonomisk 
og byggeteknisk overblik over det 
samlede projekt. 

»Man bør altid alliere sig med en 
uvildig rådgiver, der ikke har økono-
misk interesse i projektets udfald, 
men alene er hyret til at sikre bygge-
teknisk og æstetisk kvalitet og at byg-
geriet ikke kører økonomisk af spo-
ret,« siger Thomas Hjort. Han råder 
desuden til, at valget af byggefirma 
foretages efter at have kastet et kri-
tisk blik på det udvalgte firma.

»Har man mulighed for det, bør 
man indhente referencer fra tidligere 
kunder og lytte grundigt til deres 
oplevelser i byggeprocessen. Banken 
skal også foretage en soliditetsfore-
spørgsel, men vigtigst af alt er det at 
lytte til, hvad andre i omgangskred-
sen har haft gode erfaringer med, og 
få lavet gode pålidelige og redelige 
kontrakter,« anbefaler arkitekten. 

boligen@berlingske.dk

Se dig for, når du 

HVAD SKAL VI BYGGE?
Før I bestemmer jer for, hvad I skal bygge, bør I gøre jer en masse overvejelser om 
alt fra behov til mulige praktiske og økonomiske løsninger. I skal blandt andet have 
overvejet:

Hvad er jeres behov? Hvor mange værelser har I brug for, og hvor store skal de 
være?

Hvad har I råd til? Gå til jeres bank/realkreditinstitut og spørg dem til råds.
Hvad siger lovgivningen? Gå på teknisk forvaltning eller søg på jeres kom-

munes hjemmeside og tjek, hvordan kommuneplan, rammeplan og lokalplan er 
skruet sammen. Der kan stå ting, som kan begrænse jeres drømmebyggeri.

Tjek de privatretslige servitutter, skelafstande, byggelinjer og materialebe-
grænsninger for jeres matrikel. Her kan I få hjælp af teknisk forvaltning.

Sæt jer ind i den gældende byggelovgivning, der fra 1. august 2008 giver 
mulighed for større bebyggelsesprocent fra 25 til 30 procent på områder uden 
lokalplan.

!

!
!

!

!

vælger byggefirma

GODE RÅD, NÅR DU SKAL BYGGE
Start med at planlægge. Behov, ønsker og idéer skal tænkes igennem. Vær realistisk med den tid, der går fra tanke til færdigt byggeri. 
Ofte går der dobbelt så lang tid som forventet. Idéer skal modnes for at blive rigtigt gode.
Sørg for, at idéer og tanker bliver formaliseret i modeller, tegninger og beskrivelser, så de, der skal involveres i projektet, kan tage 
konkret stilling. 
Lav et budget og klarlæg forudsætningerne. Husk at sætte 10-15 procent af til uforudsete udgifter. Indhent faste, skriftlige tilbud, der 
er baseret på AB92 eller ABT98 (en standardiseret aftale, der sikrer, at entreprisens parter aftaler præcis, hvad arbejdet går ud på, og 
hvad de hver især forpligter sig til). Kræv evt. garantistillelse af hovedentreprenøren.
Få en rådgiver, der sikrer, at bygningsreglementer, lokal- og kommuneplaner samt servitutter overholdes, og at jeres anstrengelser 
behandles med teknisk, æstetisk og økonomisk omhu. Få rådgiveren tidligt ind i processen, da det er lettere at forebygge end at 
helbrede.
Brug jeres egen tid på at tjene penge på det, I er gode til, og lad jeres rådgiver og entreprenører planlægge og udføre det endelige 
arbejde, med mindre I virkelig har god tid og er indstillet på at gå ind i et større gør-det-selv arbejde.

Kilde: Thomas Hjort, arkitekt maa hos Bolius.

At bygge hus hører til livets absolut største 
ressourcemæssige udskrivninger. Samtidig er 
det ikke en proces, man lige kan lave om. 
Derfor kræver det et sikkert valg af både 
hustype og entreprenør.  

Hjørnegrunden med det lille hus, som skal fjernes, når familien Marott Winkler forhå-
bentlig snart tager hul på byggeriet.
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Boliger og byggegrunde til salg


