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Sådan tjekker du nye beskeder og sender supplerende materiale
Du skal være logget ind på Byg og Miljøs hjemmeside for at kunne læse nye beskeder. Linket er:
www.bygogmiljø.dk Du kan se, om du er logget ind på den øverste grå knap i højre hjørne. Når der
står ”Log ud” (nr. 1) på knappen, betyder det, at du er logget ind på Byg og Miljø.

-

Nye beskeder ligger under punktet ”Mine projekter” (nr. 2).
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Borge 1: Log ud

Byg og Miljø
Forside

Start nyt projekt

Kontakt •

Mine projekter

Hjælp

Min profil ~

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgni nger
Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byø,,getilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overbl ik over hvilken dokumentation. der skal
udfyldes og indsendes. Efter du har indsende, får du besked når der er nyt i din sag.

~

Det kan være en god ide at anskaffe en rådgiver
I

Der skal tilknyttes en ært1ficeret rådgiver til byggerier med enten brand- eller konstruktt0nsklasse 2-4.

2
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På oversigten vil det fremgå, hvis der er kommet nye beskeder.
Du klikker på ”ULÆSTE BESKEDER” (nr. 3).
Borge r 66

Byg og Miljø
Forside

I Log ud

f1

Kontakt ►

Start nyt projekt

Mine projekter

H;ælp

Min profil .:.

I

Du har u læste beskeder

Vælg projektet nedenfor for at læse dem

Mine projekter
Her kan du se en oversigt over alle dine projekter, både igangværende og godkendte. Du
kan også starte en ny projektansøgning ved at t rykke på den b lå knap nedenfor. Du kan
fremsoge i dine projekter fx. på projektet s adresse ved at benytte søgefelt et.
Start nyt projekt

v

I~Q.- - - - - - - - - - - - -~ I(2)

Ny projektmappe

Mine projekter

Søg i projekter

(1 pro1eklJ

Tilbygning til sommerhus på

25

m•

Fruegade 7, 4970 R"dby

Fritliggende enfamilieh use, rækkehuse, dobbelthuse og sommer huse

3
Afventer: Lolland Kommune
Sagen er afgjort

~ - - - - - - - - - - - - - - -~
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Der åbnes en ny side, hvor du klikker på ”Læs beskeder” (nr. 4). Du bliver derefter ledt ned til den
ulæste besked, der er markeret med en blå bjælke (nr. 5). Klik på ”Åbn PDF" (nr. 6) for at læse
beskeden fra kommunen.

Borge r 66

Lolland Kommune

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

Start nyt projekt

Mine projekter

Kontakt ►

Hjælp

Min profil .:.

Overblik

v Projektover b li k
Overbli k

. ,,,,,

H er vil d u ku nne se overblik over d it projekt og fremskridt i din an sogninger

Sted

I

(j)

Tilknyttede personer
Ansogninger

Du har 1 ulæst besked

4

Klik på knappe n for at gå til seneste besk eder

Projektnavn*

forhold på p ro jektsted et

Logud

(2)

Sted
Fruegad e 7 , 4970 Rødby

Tilbygning t il sommerhus på 25 m•

> Udfyld an sogning

Rød by Bygrunde - 171
Ejendomsnummer : 024492
BFE nummer : 1354691

> Før ar bejdet igangsættes

Gå til alle d et alj~

> Når arbejd et ud fBres
Ansøgninger i projektet

> Efter e ndt arbej de

Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse
Lolland Kommune

Sagnummer: 20210803

Mere ....

Afventer: Lolland Kommune

Bomnummer: byg-2021-477726
Sagen er afgjo rt

I Åbn anscgning 11 Se for hånd svisning

INDSENDT

Det er i ojebtikket ikke muligt at bestemme alle do kumentationskrav. Du vil derfor
m uliavis blive m odt af yder lii;:ere dokumentat ionskrav på et senere tidspunkt.

Historik og beskede r

L

5

Dato

Titel

Afsender

1.9•10•2021

Byggetillade lse

Lolland Kommune

I Åbn PDF

6
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Hvis beskeden indeholder en meddelelse fra kommunen om, at du skal indsende supplerende
materiale til din ansøgning, gør du følgende: Klik på ”Udfyld ansøgning” (nr. 7) og derefter på den
ansøgningstype, du har valgt til dit projekt. I dette eksempel er det ansøgningstypen Fritliggende
enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse, som står under ”Udfyld ansøgning”.
Derefter får du adgang til de dokumentationspunkter, som du tidligere har udfyldt. Derefter vælger
du det dokumentationspunkt, som der skal indsendes supplerende oplysninger til.

-

Hvis du eksempelvis skal indsende en revideret situationsplan med supplerende oplysninger, klikker
du dokumentationspunktet ”Situationsplan” (nr. 8).
Borger 66

Start nyt projekt

Mine projekt er

Overb Uk

Min profil ~

Hjælp

Her vil du kunne se overblik over d it projekt Oi fremskridt i din ansøinin&er

Sted

Projektnavn*

(V

Sted
Fruegade 7, 4 970 Rø o by

Tilknytted e personer

Tilbygning til ~ommerhus p! 25 m•

Ansøgninger

=---

Rødby B)'irunde - 171
Ejendomsnummer: 024492
BFE nu mmer: 1354691

Forhold på projektstedet

Gå til alle detali~

7

> fritliggende e nfamilieh use , række

Ansøgninger i projektet

h use. dobbelthuse o g sommerhuse
Mere ...

> Før a rbejde t igangsættes

Afventer: Lolland Kommune

> Nå r a rb ejde t u dfø res
> Efter endt arbejde

Sagen e r a fgjort

Åbn ansoanin&

SENDT

v Udfyl d ansagning

De t er i ojeblikket ikke m uligt at bestemme alle d o
muligvis blive m odt af yde rligere dokume n tations

II

Kontakt ►

Overblik

v ProjektoverbUk

( v Udfyld ansøgning

Log ud

Lolland Kommune

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m2
Forside

I

v Fritliaaende enfamiliehuse, række 
huse, dobbelthuse o& sommerhuse
KontaJd:oply sninger

på ejeren*

Fe Id magt"

SttuaLonspla.'1

✓
✓

8

✓

P,antegninger (eta_geplanei)

sn;ttegninger

Byggeret og helheds\llJ!dering•

✓

Ubeb)Uede arealer"'

✓

Brand 0i konstruktionsIdas-se*

✓

Dokumentation for valg af

✓

brandklasse*
Dokument ation for valg e.f
kon.strukt OMkl~*

Erl<lærini om byin niien er iod
satstaktisk tradit orel

✓
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Klik på ”Slet” (nr. 9) for at fjerne den gamle situationsplan og bekræft derefter dit valg (nr. 10).
Klik derefter på ”Vedhæft bilag” (nr. 11).
Markér filen, som skal vedhæftes og klik på ”Åbn” (nr. 12).

Tryk på ”Næste” (nr. 13) for at gemme de nye oplysninger til ansøgningen. Du bliver nu ledt hen til
det næste punkt i listen over dokumentationskrav.

Situationsplan

v Projektoverblik

Overblik
Ve d hæ ft e n oversigtst egning ove r bygningens placering på grunden.
Tegninge n ska l vise he le grunden og d ens placering i forhold til naboe r. Det er også
vigt igt, at samtlige bygninger på grunde n e r indtegne t, inkl. ove rdæ kninger, drivhuse,
le ge huse m.m.

Sted
Tilknyttede personer
Ansøgninger

Du finde r te gn!ngseksemple r unde r hj~ _
h::~:esektione n Det a nbefa le s at du ve dhæ fte r
tegninger til din ansøgning, da din ansøgning ellers risikere at blive afvist af
myndighe de n.

Forhold på projektstedet
v Udfyld ansøgning

v Fritliggende enfamiliehuse, ræ kke·
huse, dobbe lthuse og sommerhuse
Kontaktoplys., inger på ejeren*

✓

Fuldmagt,"

✓

Planlagt arbejd e*

✓

Situationsplan

✓

Klik he r for a t se et e ksemi:2el Rå e n situaitionsQlan - Garage/ udhus
Klik he r for a t se et e ksemQel Rå e n situ~tionsQlan - Tilbygning t il enfa milie hus
Klik her for at se et eksemP.el P.:å en situationsP.:lan - Erhvervs- og
ind ustribygning

Hvis d u ve d hæfter dokumenta t ion, be høve,r du som udgangspunkt ikke
b eskrive lsesfeltet.

Plant eg ninger {etagep lanet}

Facadetegninger

B

Snittegninger

Indtast din besklivelse her...

Byggeret og he lhedsvurde ring*

✓

Ubebyggede arealerl'

✓

Bra nd og korist ruktionsklasse*

✓

Dokumeilt at ion for valg af

✓

I
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.."

Luk

..

Slet bilag

li

Erdu sikker p& at du ,·il s.ette Situat ionsplat1.docx?
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•

brandklasse*
Dokumeilt at ion fo r valg af

✓

kons t ruktionsklasse*

Bilag

Erklæring om bygningen er ind

Filna vn

-

satstaktisk traditionel
Erklæring om t ekniske forhold*

✓

Dispensat ion f ra

✓

bygningsregleme nt et *

L

Byggesk ad efo rsikring, t ilbud
Tinglys te servit utter

I

·-

( 9-

Situat ionsQla n.docx

11

Slet

J

~ Vedhæft bilag

-

-
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Når du har lavet og gemt ændringerne i din ansøgning, skal du indsende ansøgningen på ny. I
kolonnen til venstre kan du se, at ansøgningen endnu ikke er genindsendt. Klik på knappen ”Ikke
genindsendt” (nr. 13).
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Lolland Kommune

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m 2

Kontakt ►
-----<

Forside

Mine projekter

Start nyt proj ekt

✓

Hjælp

Min o•of'L .:,

Plantegninger (etageplaner)

✓

Planteg,,inger {etageplaner)

Vedhæft plantegninger.
Piantegninger skal vise indretn ng af alle re.evante etager, før og efter ansøgning om
byggeti..adelse. På p lantegningen s~al indretn·ngen vises med r umbetegnelser fx

Snitte:;flin ~er

badeværelse, køkken, st\Je osv.

Byt_gere t og helhedwu rdenng-,t

✓

Det ska. på p.antegn·nge• fr emgå, hvor snitcegi'nge r er v ist fra

✓

Br.and ~ ko n.gtru.ktion;klasae*

✓

Dokumentation for •,alg af

✓

Det er vigl gt, al legninge•ne er målfasie (fx må.eslok 1 ::'..00) og der er sac m! I på
tegningerne. Hvis d\J har vedhæftet p tantegningem e som en del af et andel
dokumentationskrav, kan du gøre oprr:ærksom på det i tekstfe.tet herunder.

Du findertegn·r gsekse'1loler under n·æ.oese.ctionen

brandklasse•
Dokumentatio n for va.lg a.f

Det anbefales ae du vedhæfte• tegninger

✓

n d in ansøgning, da din ansøgning elle·s

ris.kere at blive afvist al myndigheden.

koru.!n:ktione.kla-;ge*
Erklæring om bygni ngen e:r i nc'

e..:t staktisk :r aOJtione l

Edd æ rin;;; om teknis ke fort.--oltl*

✓

Di; per.-; =.tion fra

✓

K. k her for at se et eksem ~! r;1å en 1;1lantegning - Tilbygning:!il enfamiliehus

bygningsreglemen:et*

K. k her for a t se et eksem ~ ! r;1å en 1;1lantegning - Erhven1s- og ind11stri!ll,'gning

8 )"',4eskadef.orei kring, flbu:d

Tingtys,e servitutte-1

Hvis du vedhæfter dokumentation., behøver du som udgangsp\Jnkt ikke at udfylde
beskrivelsesfeltet.

Oisp,er,sa.tion eh.e1

e

netur~ kynet!~lo-,en

B I

Tilladel.ae e~1er

Indtast din beskrivelse her

~

~

~ ~

o X

miij,ibeskytte lsesloven
Tilladelse vedr. jordforurening

Tilladelse e~1ervejl~

ingen

Be, ed ,kabslO'le n
BBR-~ptysr. ir ger vedrørende by;g

gera!be1d e, d e r i~ e e r

Bilag

e nfam lieh uS:e
8 aR•oplysr irsai!r vedr1>rænde byg·

Filnavn

gearb€jd'e :or E:niamilieh u:it:

lndæend

IKKE GENINDSENDT
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Der er ngen bi lag til denne doku-nentation
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Efterfølgende bekræfter du, at du har indsendt fyldestgørende materiale (nr. 14). Afslut ved at
trykke på knappen ”indsend” (nr. 15). Du får derefter en besked om, at ansøgningen er indsendt.
l albnd llwmmurx!

Byg og Miljø • Tilbygri ing til sommerhus p~ 25 m 2
For,,dc

Sla.rt r)'I pro,el<t

Mi ne proje kte r

K011t akt

Hjælp

►

Miniirofil .!,

Indsend
Ænd ret .siden .sidste indsemele Ise

Sted

Du oh ,,erc OP"'ær!<,orr p <It de =dr111ger der e r I '" -"'' t! '"'•øgr,,,,ger oider, <id•te
1rw;lsendebe .ue~ .ndserdl I rrr,mirgl-eder Ændrirg,erre 14 lø rst kamme med r .:5'te

png ...,,e;r,111g,:n ird•~•-

Fr itliggende enfamiliehuse, rækkehuse, d'obbelthuse og sommerhuse
I er k;m du ir&:.ende diln u~gnir,g • r rit li~nie e r liffl' .aet-.u~e. rækk.ehi.e.e,
dt,bbelth,.., og sorimerh=' eller :.e en fcm1.sm-,,irg

v lJ.dfy ld ~nsegni ng

v f'rilliggcnd" cnt.Jmilich.....,, r.z:kk.,.
huse, dobb e-hhu5e og sommer huse✓
✓

✓

l'orh&nd ....isnir-cg som pd l
~ va d u mrs.,-.er ~t kiU"' du se cl n ;J.Jm.,gnirg !=ntli~rde enbmil.d,u~. rækkeh~

dt,bbelth,.., og sommerhu,;e .om ••~~~iloren .;i mcd"'J!I' den.
Se for t--.:lrdstJi:.nir.g

I

✓

FiDII tidligere, i11dsend c,lscr i Historik
Du kan altid firde ttdlig.ere i rd!;er,de:l.51:t" i din Hi:;torilil. U11der Pmi51a1oreri:.ik t,_.,_, dl.J

praJC'k1cb H1slcnk. her vil du ;,Jt d k..,r .,, l'a,do ..i.: irdoendeloer i li! pr"!Ckl.
J"1berd~r Ir.i andre t ilkrynede ill'ISO~ Vil a~o\ ,..æ,e b~tct i f-15~on.acn

✓
✓

Ookl..manr-,t-Qn ,a, ·,ill.,.,olll

✓

t: .11r.dkl~ ~

I nd bold i allSilgni11gcn
t.eden>!.,,.r<fe o...,,sig.t v"er en 01m1mrnc"'1g ~r de kr.I, der er i dir .,,,.,,~1rg, 0., kon
:;;e hvi:ke dDIQ.Jmenl .it ionskrav der C1'" d:il..iga.lori!:;ke- for ;!J luame ir11:b .er1de :m:.agnir.g«:n..
o;irnt ae~.. kr.i• dt:< bQi,cr ,;endt ir<! 1il mvr<fi~en der s.<ol bchord le d ie o,.,.,gr"g

> Udfyld ar,:agnir g

Dakl.imant.:t-ar.°'Or,ilt..:;..iil

l'l·let1·1t:··l'etJ itud&f 2 "

✓

UOfl'LDES ,ru 1 I.Kl af .a.

kDM:l'\.6,:0"",S.kloll~!:.Q•

E ll,1u·ir:;,omb1t•T11npanar 1nd

-i.!s.:~li.11~ L. .-t1,11onat

✓

0 1~.lillOn f .11

t:y; 'Wlll,Sf'fjJ1tmGt«.Qt•

T llåidQUi.Q ;t:~r

m hat~ tt11lW:.lo111f\

e"luæft pn>lilapl.,..,ing.,,
Du bede• t.og,, stilLns t.. om r>e:dons.t.!oc:rd e prolll011lpr.-,gcrcr korrd<tc. I Ms ild<c,
bedes !lu rediQ<C d em "de,, d u "d,er<ler arsøgr,s,gen

c.....

2'?1 !la~72

N.s.m•

Oorgcrbb

Adresse*

rrue,.ttte7.49701!edbp

E·m.t.i l

Lzot1lclland.dk

Ti:.l efoo•

5467671>7

I Red,g"' profiloplysrwngcr
Go,dkcnd indsendelsen ;i.I .1J1søgning""
Oem.rrl< Jt d u 'o'Cd beliand. og "1 vi,.., .,,,.,.,nieger kan b.~-c op kræ ,..,. et s,,f,yr De r...r
onertcn: o,.g am L>k.stcrr,e lar s.,,t,yr m.m. po å,, . pogældendo myrd,gt,cds hjenvne,sidl,

BE::t oøh:.n nør ~<Qd....,rndQ b~,;,
~IHOVbGJdll:,

dri:1' 1k.•G-Qt

lilRf~ahL.~G

BE=I oi::h:.n ng.er ~'Gd.-.~ndlil b~,;,
Qlillål"bQi~ IOC' • ,!;.m

htih~

IKKE GEHINll$ENOT
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Du får derefter en besked om, at ansøgningen er indsendt.
Borger 66

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

Start nyt projekt

Mine pt"ojekter

I

Q)

Forio .d pa. pro;eklstedet
v

Udfy'.d ansøgning

v

Frit liggende enfamiliehuse, række

Hj ælp

huse, dobbelthuse ogsomme r'1 use

i

Din anscgning "BR18 - Service mål Enfamiliehus• er indsendt

Kvittering
Din ansøgning er indsendt til Lo lland Kommune d . 19-10· 2021. O\J vil høre f ra os,

Fuldmagt•

✓

Planla.!st arbejc e*

✓

Detaljer for indsendelse nr. 3

✓

Ansøgning:
BOM-nummer:
Sted:

Snittegninger

~

Ko1takl

Ansøgning indsendt

✓

Pla.n:egnin g_er (e tagepla ner)

n

Lolland Kommune

1-'in profil

l<ontrnoplysni~ er p:Å ejeren"

Slrua:ionsplan

Logud

når der er nyt i din sag

BR18 - Servicemål E1famir ehus

byg- 2021-477726
Frue~ade 7, 4970 Rødby
Ejenaomsnr: 024492
Rød by Bygrunde - 1 71

Ændr inger og rettelser kan genindsendes
Du kan godt lave ændringer i din a11søgning, men sagsbehandleren tt-a.r ikke adgang t il

Byggeret o; helheds111Jrden ng*

✓

d ine rettelser før dugenindsender d in anscgnin.g..

✓

Bf"3nd 0-.5 konsrruktic:mskla:s-e*

✓

Dokumentat ion forvalg af

✓

brandklasse-•
Dokumentation for valg a.f

Se hVild ~behand leren modtager som pdf
Hvis du ønsker det kan du se din ansøgning "BR1 8 - ServioemåJ Enfamiliehus" som
sagsbe'1and~eren vil modtage den.
Vts ansø gnir,g som PDF

✓

kor i ln..ktionskl2Sse*

Find t idUgere indsendelser i Hist orik

r

Dt1 ~an altid finde dligere -ndsende.ser i din Hi5torik. Under Projeictoverblik har d u

E.rkt~ rin,gom bygningel'l e:r ind·

projektet s H·storik, her vil du attid kunne finde alle indsendelser · d it projekt

satetaktis k :ra CJtl:on-el

Indsende.ser fra andre tilknyttede ansøgere vil også være listet i historikken.
Erldæri n,g om t ek niske fort--:nld ,c

✓

o :~oeru..;.t ion fra

✓

Vis H·storik

byg,ting"ire~l-e me.n:@t *

Print kvittering
Byg_geskadef<>raiknn11,. tilbed

o ·~pers-ation efter

Alle ansøgninger i dette projekt

naturbestcynetse:lo'len
Tilladelse e•1; r
rr·ljobeskyttelseelov,;n
Tillade~e vedr. jorcfforurefllng

L

Tllladel~e e"ter vejlovgM'lin g.e n

Frit Uggende enfamiUehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse

,,,,

INDSENDT

_J

