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Sådan opretter du en byggesag
Klik på knappen ”Start nyt projekt” (nr. 1) for at oprette en ny ansøgning. Hvis du ikke er logget
ind, vil du blive bedt om at logge ind, før du kan fortsætte.
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Byg og Miljø
Forside

Siart nyi projeki

~
Kontakt •

Mine projekter

Hjælp

Min profil .:.

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgninger
Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning tår du overbl ik 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 t 1lknyites en certificeret rådgiver t il byggener med enten brand- eller konstruktionsklasse 2-4.

ansøgning i Byg og M1l1ø, kan du fortsætte
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Giv dit projekt et sigende navn, så det tydeligt fremgår, hvad der søges om (nr. 2). Det kunne fx
være ”Tilbygning til sommerhus på 25 m²”. Du klikker derefter på knappen ”Næste” (nr. 3).
Borger 66

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m 2
Forside

Start nyt projekt

v Projektoverblik

Overblik
Sted

Mine projekter

Kontakt ►

Hjælp

Min profil ~

Overblik
Her vil du kunne se overblik over dit projekt og fremskridt i din ansøgninger
Proj ektnavn*

(2)

--Ti lbygning til sommerhus på 25 m'

•

2

Ansøgninger i projektet

I

CD

Der findes ingen ansøgninger for projektet

Historik og beskeder

I

CD

~

Der findes ingen beskeder for projektet
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Indtast adresse på dit byggeprojekt (nr. 4). Du skal indtaste både gadenavn og postnummer. Når
Byg og Miljø har fundet den rette adresse, klikker du på adressen for at acceptere og på knappen
”Næste” (nr. 5).
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I Hvor er dit projekt?
På denne s ide ka,1 du fremsøge et sted fo• d it projekt. Du kan vælge imeUem at søge på
ad resse, mat1ikel e ller e;endomsnummer. Som v irksomned kan d u ogse søge på CVR
nummer.
Søgemuligl-ieder

Adresse

v~J I

~A_d_re_s_se_ _ _ _ _

Fruegade 7, 4970 Rroby

Fruegade?

4970Rødby

4

Gå til detalj e•
V

[III

Dit projekt indeholder følgende steder
Hovedadresse
Fruegade 7, 4970 Rødby

Adgangsadresse
Fruegade 7, 4970 Rød by
Ej enaomsnummer: 02 4492
BH numre: 1 354691, 1354691

Matrikel
l andsej erlavsnavn: Rødby Bygrunde
LandseJerlavskode: 2003151 1-'atrikelnummer: 171
Ej_endo-nsnumme·: 02449'2
BFE nummer: '.'..354691
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På næste side får du vist dine kontaktoplysninger. Du kan rette eller tilføje oplysninger ved at klikke
på knappen ”Rediger profiloplysninger” (nr. 6). Når Klik på knappen ”Luk” (nr. 7) for at komme
tilbage til forrige side og derefter på knappen ”Næste” (nr. 8) for at fortsætte ansøgningsprocessen.
Bu1ge166
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Tilknyttede personer
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Nu åbnes en side, hvor du skal vælge den ansøgningstype, som stemmer overens med dit planlagte
byggeprojekt.
Borger 66

Log ud

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m 2
Forside

Start nyt projekt

Mine p rojekter

..., Projekto verblik

Kontakt

Hjælp

>

Min profil .:.

Hvad skal du lave i dit projekt?

Overblik
Sted

Søg efter ansøgningstyper t il dit projekt

Tilknyttede personer

10

Ansøgninger

Tilføj ansøgningst yper nedenfor
Garager, car porte, udhuse og lignende
Mindre byggeri som ikke er under samme tagkonst ruktion som det pr imære
bygger i, og som ikke indeholder opholdsrum, elle r som ikke opføres på terræn.
F.eks. garager, car porte, skure, h Clnsehuse, drivh use og overd ækninger.
Læs om dit byggeri kræver byggetilladelse.

Fritligg4'nde 4'nfamilieh use, rækkeh use, dobbelthuse og sommer h use
Ny- og tilbygning a f bygninger m ed opholdsrum samt om bygning, der udvider
boligarealet.
Ny- og tilb~ning a f gara,ge, car port og skur under samme tagkonstr uktion som

c·
11

boligen.

Tilføj

1

F.eks. udestue, altan, kvist, anneks, pavillon, inddragelse al garage til beboelse,
nybygning og t ilbygning.
Læs om dit byggeri kræver byggetil(adelse.

-

Nogle ansøgningstyper som har et +tegn i højre side, som betyder, at punktet indeholder flere
underliggende ansøgningstyper. Klik på ansøgningstypen for at få flere oplysninger (nr. 9). Klikker
du igen, lukker du punktet igen.

Andre byggearbej der

Andre byggearbejde r e r opsi:illing af t ra nsportable konsu uktione r, indre tning af
ca mping-, festiva l- og salgsområder samt faste konstruktione r, som ikke e r bygninger.

- -

9

Hvis du ikke kan finde en ansøgningstype, som passer til dit byggeri, kan du indtaste et søgeord i
feltet ”Søg efter ansøgningstyper til dit projekt” (nr. 10) og klikke på luppen for at søge.
Når du har fundet den rette ansøgningstype, klikker du på ”tilføj” (nr. 11), som står til højre for den
valgte ansøgningstype.
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Du vil nu kunne se, at ansøgningen er blevet tilføjet (nr. 12).

Byg og Miljø - Tilbygning t il sommerhus på 25 m2
Forside
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Start n yt projekt

Mine projekter

Hjæ lp

Projektoverblik

Hvad skal du lave i dit projekt?

Overblik

Dit projekt indeholder følgende ansøgninger

Sted
fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse

Borger66
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Tilknyttede personer
Ansøgninger
Forhold på projektstedet

Ny- oa; tilbygninii; a f byii;ninger med opholdsrum samt ombyi.ninii, der udvide r
boligareale t.
Ny- og tilbygning af garage. carpon og skur under samme t agkonstruktion s om boligen.

v Udfyld ansøgning

f.eks. udestue, alta n, kvist, anneks, pavillon, inddragelse a f garage til beboelse,
nybygning og tilbygning.

> Fritli~ende enfamiliehuse, række 12

Læs om dit byggeri kræver byggetilladelse.

huse, dobbelt huse og sommerhuse

> Fer arbejdet igangsættes

Søg efter ansøgningstyper til dit projekt

> Når arbejdet udføres
> Efter e ndt a rbejde

Du er nu klar til at udfylde dokumentationen.
På kommunens hjemmeside kan du finde flere instruktionsvideoer som kan hjælpe dig i det videre
forløb – herunder hjælp til at udfylde dokumentationen.

