
 

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret på din ejendom, kan 
du finde dem på filarkivet. Du kan også læse mere om dine rettigheder og behandling af dine oplysninger her: https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-
og-databeskyttelse 

Beskrivelse af fotos til vurdering i forbindelse med nedrivning: 

 

Der ønskes fotos af: Bygning 

Der ønskes fotos af alle facader på den bygning, der ønskes nedrevet, herunder også evt. tilbygnin-

ger, udhuse mv. Se nedenstående illustration: 

Hvis bygningen har særlige detaljer eller udsmykning, kan der desuden medtages fotos af disse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration af facader Eksempel på facadefoto 

 

Der ønskes fotos af: Samlet bebyggelse/gårdanlæg  

Der ønskes fotos af den samlede bebyggelse, dvs. ejendomme bestående af flere bygninger, der viser 

forholdet mellem de forskellige bygninger, også selvom nogle af bygningerne måske ikke ønskes ned-

revet.  

Der ønskes fotos af alle facader på samtlige bygninger. Se nedenstående illustration: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration af facader, der ønskes  Foto af forholdet mellem forskellige bygninger fotograferet i en 

samlet bebyggelse 

 
Herning Kommune fastsætter løbende en bevaringsværdi mellem 1 og 9 for alle bygninger i kommunen. En byg-

ning er særlig bevaringsværdig, hvis bevaringsværdien er 1-4. I Herning Kommune er det politisk besluttet, at 

alle nedrivningsansøgninger skal vurderes, og at nedrivningsansøgninger vedr. bygninger med bevaringsværdi 

1-6 skal politisk behandles. 

https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse
https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse
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Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 2

		Gennemført manuelt: 0

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 26

		Mislykkedes: 3




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Mislykkedes		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Mislykkedes		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Mislykkedes		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter
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