TEKNIK OG MILJØ
BYGGESAG

Bilag til:
Færdigmelding af
nedrivningsarbejde

Udfyldes af kommunen
Ejend.nr:

Sagsnr:

Skemaet skal udfyldes og fremsendes til kommunen sammen med færdigmeldingen

Oplysning om nedbrydningsarbejdet:
Ejer:
Adresse:
Matr. nr.:
Hvilke bygninger / anlæg nedrives:

Ansvarlig for nedbrydningsarbejdet:

Dato, stempel og underskrift

Firma / Navn:
Adresse:
By:
Tlf.:

Email:

Der skal ansøges om nedrivningstilladelse på skemaet ”Ansøgning om byggetilladelse”, hvor der markeres i feltet
”Anmeldelse af nedrivning”.
Alle nedbrydningsmaterialer skal beskrives på skemaet, hvor mængde samt modtager og transportør ligeledes skal
anføres. Ligeledes skal det beskrives, hvis dele af nedbrydningsmaterialet genbruges på stedet, eksempelvis som
underlag for kørselsvej, indbygning i nyt byggeri, genanvendelse af teglsten eller lignende.
Opmærksomheden henledes på at midlertidige støvende og støjende nedrivningsaktiviteter herunder brug af
nedknusningsanlæg skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før, at nedrivningen og/eller nedknusningen ønskes
foretaget. Til dette skal anvendes blanketten: ”Anmeldelse af midlertidige aktiviteter”, der kan findes på Herning
Kommune s hjemmeside
Forurenet jord, der ønskes flyttet, skal anmeldes til kommunen på særligt skema. Jorden må ikke flyttes før flytningen er
godkendt af Virksomhedsmiljø. Skemaet kan findes på Herning Kommunes hjemmeside under: Erhverv – Miljø – Jord
og jordforurening
Såfremt der skal afledes spildevand eller forurenet drænvand til kloak, skal der søges om tilslutningstilladelse hos
kommunen. Kontakt kommunen for flere oplysninger på tlf: 96 28 80 40.
Aktiviteten må påbegyndes, når den er godkendt af Herning Kommune. Godkendelsen bliver udstedt som meddelelse
om byggearbejde.
Det er den ansvarlige for aktiviteten, der skal sørge for, at skemaet bliver udfyldt.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald
Type

Ca. mængde (kg)

Transportør

Affald til genbrug, mursten
m.v
Beton
Tegl
Gipsplader
Rent træ
Papir og pap
Glas
Plastemballage
PVC
Forbrændingsegnet affald
Affald til deponering,
herunder asbestholdige
tagplader
Forurenet jord:

Selvstændig ansøgning
skal fremsendes

Farligt affald:
Andet

Evt. andre bemærkninger
om affald:

Genanvendelse af dele af bygge-anlægsaffaldet på stedet

Hvilke materialer vil blive
genanvendt:

Anvendelse af knust beton,
tegl eller lignende Type og placering:

Modtager

