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24/7-adgang til byggesager i Hedensted kom-
mune

5. februar 2018 åbner Hedensted Kommune for ad-
gang til det digitale byggesagsarkiv. Det giver borge-
re og virksomheder adgang til 65.000 byggesager.

I Hedensted Kommune ønsker vi at stille mest mulig information til rå-
dighed på en digital platform. Digitaliseringen af byggesagsarkivet er et 
af mange digitale tiltag, der skal være med til at effektivisere sagsbe-
handlingen – ikke mindst for at kunne levere en bedre service til vores 
borgere og virksomheder uden at være begrænset af åbningstider.  

Borgere, virksomheder, rådgivere og ejendomsmæglere har jævnligt 
brug for at finde oplysninger om en ejendom, eksempelvis gamle teg-
ninger over kloakeringen på grunden eller en byggetilladelse, der er gi-
vet på ejendommen.

Indtil februar 2018 har de skullet kontakte Fritid & Fællesskab for at få 
tilsendt et link til byggesagsarkivet.

Man har nu selv har mulighed for at finde egne byggesager på 
www.filarkiv.dk eller https://public.filarkiv.dk/766.  

Med denne løsning har borgere og virksomheder mulighed for at finde 
de ønskede oplysninger, når det passer dem.

Borgere og virksomheder skal bruge deres NemID for at kunne søge 
egen ejendom frem i Filarkiv. Som udgangspunkt er det kun muligt at 
få adgang til egen ejendom, men derudover kan f.eks. ejendomsmæg-
lere få erhvervsmæssig adgang til det digitale byggesagsarkiv. 

Ejendomsarkivet blev færdigscannet i januar 2015. Siden da har kom-
munens ansatte arbejdet i og kvalitetssikret det digitale arkiv for at for-
bedre kvaliteten bedst muligt.
Vi opfordrer borgere og virksomheder til at kontakte os på mail: filar-
kiv@hedensted.dk, hvis de oplever fejl i sagerne på deres ejendom.  

For mere information: 

Jonna Møller, Kompetencegruppeleder for  Sekretariatet - Fritid og Fæl-
lesskab, tlf. 79755620 eller mail:Jonna.moller@hedensted.dk 

Morten Christensen, Kompetencegruppeleder for Bygge- og Erhvervs-
service, tlf. 79755656 eller mail:Morten.christensen@hedensted.dk
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