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BYG & MILJØ

Digitalisering af ansøgninger www.bygogmiljoe.dk eller google ´”Byg og Miljø”

1. Ejer opretter en sag (start med privat NEM-id)

2. Kloakmester opretter sag (start med ejendom og på med firma NEM-id, som ansøger)

Der kan gives ”se-adgang” eller ”aktiv-adgang” til aktuelle personer.

Tegninger vedhæftes som pdf-filer (find fil – upload) Indtegning i B&M, duer ikke da det ikke kan 
bruges i byggesagsarkivet.

Sagen kan hele tiden følges og når der sker noget nyt i sagen eller der mangler oplysninger, får ansøger 
besked i e-boks om at åbne sagen og dermed blive opdateret eller mindet om yderligere oplysninger der 
skal indsendes.



Aktuelle kategorier i Byg og Miljø

- Nedsivning af spildevand

- Nedsivning af tag- og overfladevand

- Tilslutning af tag- og overfladevand/spildevand(bruges sjældent da 

rammerne er forudsat i spildevandsplan og/eller byggemodning)



Tegningsarkiv

Er åben for alle og kan findes på Herning Kommunes hjemmeside.

www.herning.dk, søg TEGNINGER – BYGGESAGSARKIV, eller 

brug www.filarkiv.dk. Find den aktuelle ejendoms adresse.              

Her vises det der ligger på den private ejendom.

På Herning Vands hjemmeside findes webgrafkort som viser den 

offentlige kloak med stik indtil de private grunde.



Separering

Regnvand og spildevand på privat grund opdeles i hvert sit system. Dette kræver IKKE tilladelse.

Dispensation: Dispensation: Dispensation: Dispensation: Dog kræver det en ansøgning om dispensation, ansøgning om dispensation, ansøgning om dispensation, ansøgning om dispensation, såfremt specielle forhold gør at det 

ikke umiddelbart er muligt at adskille regnvand og spildevand uden uforholdsmæssigt store 

omkostninger. Det gælder for:

- regnvandsafløb fra en kælderskakt(lille vandmængde fra afgrænset område)

- afløb fra lyskasser(lille vandmængde fra afgrænset område)

- Indvendigt tagnedløb inde i huse med flad tagkonstruktion, hvor regnvand og spildevand løber 

sammen inde under huset(stor omkostning). Der gives dog kun midlertidig dispensation, så hvis 

huset ændrer tagkonstruktion,  bortfalder dispensationen og  ejendommen skal der separeres.

Det er kloakmesterens opgave at søge dispensation hos Herning Kommune Det er kloakmesterens opgave at søge dispensation hos Herning Kommune Det er kloakmesterens opgave at søge dispensation hos Herning Kommune Det er kloakmesterens opgave at søge dispensation hos Herning Kommune inden inden inden inden projektet udføres.projektet udføres.projektet udføres.projektet udføres.



Nedsivning af regn- og overfladevand

Hvis regn- og overfladevand skal nedsives på egen grund kræver det en tilladelse ræver det en tilladelse ræver det en tilladelse ræver det en tilladelse 

Der kan være specielle forhold vedrørende grundgrundgrundgrund----/drikkevand/drikkevand/drikkevand/drikkevand, jordens jordens jordens jordens 

nedsivningsevne nedsivningsevne nedsivningsevne nedsivningsevne samt visse tagbelægninger (tjærepaptagtjærepaptagtjærepaptagtjærepaptag), der enten stiller krav til 

nedsivningsmetoden eller gør at det ikke er muligt at nedsive.

Såfremt ejer selv ønsker at udføre nedsivningsdelen, bør I informere ham om 

vigtigheden  af at  få søgt en tilladelse til dette.



LARLARLARLAR----løsningerløsningerløsningerløsninger



Vigtige deadline ved nedsivning af overfladevandVigtige deadline ved nedsivning af overfladevandVigtige deadline ved nedsivning af overfladevandVigtige deadline ved nedsivning af overfladevand

Orienteringsbrev udsendes af Herning Vand, dette sker ca. 5 år før ejendommen skal være 

separeret.

I skal være opmærksomme på at der allerede her ligger en vigtig deadline, når i skal rådgive jeres 

kunder.

Såfremt ejer vil nedsive alt regnvand på sin ejendom så han evt. kan komme i betragtning til at få 

tilbagebetalt tilslutnings bidragtilbagebetalt tilslutnings bidragtilbagebetalt tilslutnings bidragtilbagebetalt tilslutnings bidrag, så skal skal skal skal der være:

• Søgt om tilladelse til nedsivning af overfladevand

• Der skal være givet tilladelse til dette

• Anlægget skal være udført

• (Og HK skal have modtaget færdigmelding og sluttegning (HK giver HV besked)

• Ejer skal derefter selv kontakte HV omkring udbetaling.

Inden Inden Inden Inden HHHHerning Vands deadlineerning Vands deadlineerning Vands deadlineerning Vands deadline



Nedsivning af spildevand i det åbne land

Vær opmærksom på at hvis en der ejendom på landet bygger om eller 

til således at der sker ændring i bygningens kloakforhold, så kan det 

udløse krav om opdatering af eksisterende nedsivningsanlæg.

Hvis det er en indvendig ombygning med ekstra badeværelse, kræver 

det ikke ansøgning men det skal inddateres til BBR at der er et ekstra 

badeværelse – dette kan udløse opdatering af nedsivningsanlægget.

Hvis der bygges til, kræver det byggetilladelse og vi informerer 

hermed ejer omkring evt. opdatering af nedsivningsanlægget.



Rottebekæmpelse, kloakbrud

Når I har repareret kloak efter 

mig skal I huske at indsende 

færdigmelding markeret med 

Rotteskade



TegningsmaterialeTegningsmaterialeTegningsmaterialeTegningsmateriale

Ved separeringsepareringsepareringseparering: afleveres en situationsplan der viser det fulde system, hermed menes både 

regnvand og spildevand, og det gælder både blivende samt  nyetablerede 

ledninger. Vis jeres afgrænsninger og notater på tegningen.

Ved NedsivningNedsivningNedsivningNedsivning: Såfremt der er etableret nedsivning af overfladevand(efter tilladelse selvfølgelig) 

vises rørføring og placering af faskine eller nedsivningsanlæggets(LAR)   

placering på én samlet tegning(regnvandsanlæg og spildevandsanlæg).

Såfremt ejer selv laver nedsivning, noteres dette på tegningen og her viser I blot 

hvor I har afproppet regnvandet.



Krav til tegningsmaterialet

- Tegninger skal være tydelige og rørføringer skal laves med de foreskrevne signaturer.

____________________   spildevand

------------------------------ regnvand

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Drænledning

------O-V------------------- sandfangsbrønd

___________O________ rensebrønd

( -----) afgrænsning



Levering af tegninger

- Med kloakmester stempel og underskrift

- Med tydelig markering af arbejdets adresse

- Med påskrevet arbejdsemne: Separering, 

Nedsivning af tag- og overfladevand (helt eller delvist)

Nedsivning af spildevand

Rotteskade

Hvis det er til en sag i Byg & Miljø, uploades tegning og dokumentation i dette sagsbehandler 

program og ellers sendes tegninger og dokumentation til byggesag@herning.dk



HUSK

Vi kan ikke se det samme ved skrivebordet Vi kan ikke se det samme ved skrivebordet Vi kan ikke se det samme ved skrivebordet Vi kan ikke se det samme ved skrivebordet 

som I som I som I som I kan når I står derude på kan når I står derude på kan når I står derude på kan når I står derude på matriklenmatriklenmatriklenmatriklen



Sidst men ikke mindstSidst men ikke mindstSidst men ikke mindstSidst men ikke mindst…

Det er jer der skal arbejde efter tegningerne i Det er jer der skal arbejde efter tegningerne i Det er jer der skal arbejde efter tegningerne i Det er jer der skal arbejde efter tegningerne i 

arkivet, så tid brugt på at levere karkivet, så tid brugt på at levere karkivet, så tid brugt på at levere karkivet, så tid brugt på at levere kvalitets valitets valitets valitets 

tegningertegningertegningertegninger, er sparet når I ikke skal stå og , er sparet når I ikke skal stå og , er sparet når I ikke skal stå og , er sparet når I ikke skal stå og 

sammenholde flere forskellige tegningssæt for at sammenholde flere forskellige tegningssæt for at sammenholde flere forskellige tegningssæt for at sammenholde flere forskellige tegningssæt for at 

få sammenhæng i systemet ude i markenfå sammenhæng i systemet ude i markenfå sammenhæng i systemet ude i markenfå sammenhæng i systemet ude i marken


