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Sådan logger du ind på Byg og Miljø
Når du skal oprette en byggeansøgning, går du ind på Byg og Miljøs hjemmeside
www.bygogmiljø.dk.
Du kan ikke oprette en ansøgning, før du er logget ind med dit NEM-id
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Du logger ind enten ved at klikke på ”login-knappen” i øverste højre hjørne (nr. 1), eller når du
starter din ansøgning (nr. 1).
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Byg og Miljø

Kontakt ►

Hjælp

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgninger
Byif 02 Mili" iirver d iif muriihed for at ans32e om byi!ifetilladelser 02 miljøtodkendelser.
Når du oprerter en ansø21>ine får d u over blik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Eher du har indsendt, får du besked nil.r der er nyt i din sag.
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Det kan være en god ide at anskaffe en rådgiver
Der skal tilknyttes en certificeret rådgiver t ,1byggerier med enten brand- eUer konstrukt1onsklasse 2 -4.
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Det kan være en god ide at anskaffe en rådgiver
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Nu åbnes hjemmesiden NEMLOG-IN, hvor du enten kan logge ind med nøglefil, nøglekort eller
mitID. Vælger du at logge på med nøglekørt, er proceduren følgende:
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Klik på fanen ”NEMID nøglekort” (nr. 2).
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Indtast dit bruger-id og derefter din adgangskode (nr. 3). Klik derefter på knappen Næste (nr. 4).
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Driftstatus
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Databeskyttelsesforordningen

Når du anvender Nemlog-in t il at bekræfte din ident itet , bliver
dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen. Vi
indsamler dat a fra dit Nem!D eller Mit!D, herunder dit CPR
nummer. Vi opbevarer, af sikkerhedsmæssige årsager, en
hi storik over din anvendelse af NemLog-in i 6 måneder.

Læs mere om behandlingen af dine (!ersonopJv.sninger og dine
rettigheder her

Mere information
- Sikkerhed
- !:UælQ til l og_@
- Log_l2i_tv.11er
- Om Neml og -in
- Cookies Qå NemLog- in

Webt ilgængelighed
- Ti lqæm1.!illghedserklæri n11_C!J.~}

Log af anbefaling
Klik p~ "Log ar-knappen og luk her efter alle browservinduer,
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når du har været logget på
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Hvis du har downloadet NEM ID appen, kan du logge ind via din mobiltelefon. Klik på ”Skift til
nøgleapp” (nr. 5) for at logge ind via mobiltelefonen.

1111

Har du ikke NEM ID appen på din mobiltelefon logger du ved indtaste et tal fra dit nøglekort. På dit
nøglekort finder du det samme 4-cifrede tal, som du kan se på din skærm (nr. 6). Ved siden af
dette tal, står der et 6-cifret tal, som du indtaster i det tomme felt. Klik derefter på log på (nr. 7).
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Når du anvender Nemlog-in til at bekræfte di n identitet , bliver

Skift til nøgleaQQ

dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen. Vi
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indsamler dat a fra dit Nem!D eller MitID, herunder dit CPR
nummer. Vi opbevarer, af sikkerhedsmæssige årsager, en
historik over din anvendelse af NemLog -in i 6 måneder.

Læs mere om behandlingen af dine QersonoQ\')o'sninger og dine
rettigheder her

Mere information
- Sikkerhed

- !::!.iÆ!i::! t il loq__~
- ),Qg__l&!Y_Qer
- Om NemLog-in
- Cookies Qå Nemlog-in

Webt ilgængelighed
- 111™g.e!.[ahedserklærinq_(n'lLl2.!!.l!Y.el

Log af anbefaling
Kli k pg "Log af "-knappen og luk herefter alle browservi nduer,
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n~r du har været logget på
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Når du er logget på, kommer du automatisk tilbage til Byg og Miljøs forside, og i øverste højre
hjørne kan du se, at du er logget på (nr. 8).
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Du er nu klar til at oprette din byggesag.
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Byg og Miljø
Forside

Start nyt projekt

Min e projekter

Hjæl p

Min profil .:,

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgninger
Byl1, oi: Miljø 11.iver dig m ulighed for at ansøi:e om byu;etilladelser oi: m iljøl1,odkendelser.
Når du opretter en ansøgnin g får du overblik over hvilken dokumentation, der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du besked når der er nyt i din sag.

Det kan være en god ide at anskaffe en rådgiver
Der skal tilknyttes en certificeret rådgiver til byggerier med enten brand - eller konstruktionsklasse 2-4.

Det kan være en god ide at anskaffe en rådgiver
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