li
...,. lollandkommune
Sådan udfylder du anmeldelse om påbegyndelse af byggeri
Du skal være logget ind på Byg og Miljøs hjemmeside for at kunne meddele dit byggeri påbegyndt.
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.
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Fra forsiden vælger du ”Mine projekter” (nr. 2).
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Borge 1: Log ud

Byg og Miljø
Forside

Start nyt projekt

Kontakt •

Mine projekter

2
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Min profil ~

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgni nger
Byg og Miljø giver dig m ulighed 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.
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Du klikker derefter på dit projekt (nr. 3).
Borger 66

Byg og Miljø
Forside

I Log ud
Kontakt ►

Start nyt projekt

Mine projekter

Hjeelp

Min profit .:.

I

Du har ulæste beskeder

Vælg projektet nedenfor for at læse dem

Mine projekter
Her kan du se en oversigt over alle dine projekter, både igan gværende og godkendte. Du
kan 011,så starte en ny projektansei.nina ved at 1rykke på den blå knap nedenfor. Du kan
fremsøge i dine projekter fx. på projektets adresse ved at benytte søgefelt et.
Start nyt projekt

v

I~-------------~I

Mine projekter

(1)

Q. Seg i projekter

Ny projektmappe

(1 projekt)

Tilbygning til sommerhus på 25 m 2

Fruegade 7, 4970 Rødby

Fritlii.11,ende enfamil iehuse, rækkehuse, dobbelthuse oe sommerhu se

3
Afventer: Lolland Kommune
Sagen er afgjort
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Derefter klikker du på punktet ”Før arbejdet igangsættes” (nr. 4) 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 ”Før arbejdet
igangsættes”. Klik på ”Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri” (nr. 5).
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Start nyt projekt

Mine projekter

~

Lolland Kommune

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m 2
Fo rside

Borger 66

Kontakt

Hjæ lp

►

Min profil ~

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

Projektoverblik
Ove rblik

I

Udfyld anmeldelsen om påbegyndelse a f byggearbejdet.
Når byggearbejdet går i gang. skal d u give besked til kommune n. Skriv en meddele lse,

Sted

og -ndsend sagen.

Tilknyttede personer
Ansøgninger

Hvis du vedhæfter dokumentation, behøver du som udgangspunkt ikke at udfylde
beskrivelsesfeltet.

Forhold på projektstedet

> Udfyld ansøgning
v

Før arbejdet ij!angsættes

4

Byggeriet p~begyndes 1.1. 2022.
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v Fritliggende enfamiliehuse, række·

huse, dobbelthuse og sommerhuse
Anmeldelse om påbegyndelse af

5

byggeri

Indsend

> Når arbejdet udføres
> Efter endt arbe jde

INDSENDT

Bilag
Filnavn
Der er in~en bilae til denne dokumentation

~ Vedhæft bilal!

L

Eiii
Tilbage
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I beskrivelsesfeltet skriver du, hvornår byggeriet påbegyndes (nr. 6).
Klik på knappen ”NÆSTE” (nr. 7).

1111
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Som det sidste skal du bekræfte, at de afgivne oplysninger er fyldestgørende (nr. 8). Afslut ved at
trykke på knappen ”Indsend” (nr. 9). Du får derefter en kvittering på, at ansøgningen er indsendt.

1111

Du skal være opmærksom på, at nedrivninger ikke kan meddeles påbegyndt via Byg og Miljø. Du
skal i stedet kontakte den byggesagsbehandler, der har meddelt nedrivningstilladelsen enten via
mail eller via telefon. Vi gør samtidig opmærksom på, at byggeaffald skal anmeldes til kommunens
miljøafdeling, hvis der forekommer mere end 1 ton byggeaffald. Dette skal ske senest 14 dage før,
at arbejdet påbegyndes via Lolland Kommunes hjemmeside. Linket er: www.lolland.dk/byggeaffald.

I

Fritliggende e nfa miliehuse, række huse, dobbelthuse og somme rhuse
v Projeldovert>lik

Her kan du indsende din ansøgn i1g "f ritliggende enlamil"ehLse, rækkehuse,
Overt>lik

dot>belthuse og sommerhuse" eller se en for håndsvisning

Sled
Forhåndsvisning som pdf

Tilknyttede per soner

Hvis du ø nsker d et kan d u se din ansøgning "Frit [ ggende enfam iliehuse, rækkehuse,
dobbelt huse og sommerhuse" som sagsbehandleren vil modte,ge den.

Ansøgninger
Forho,d på proj ektstedet

Se lorhåndsvismng

> Udfyld ansi:,gning
Find tidligere indsendelser i Historik

v Før art>ej det igangsættes

Du kan alt id finde rdligere indsendelser i din Historik. Under Projeldoverb Lik har du

v Fritliggende enfamiliehuse, række

projektet s Historik, h er vil du a,i id kunne tinde alle indsendelser i d it projekt.

huse, dobbelthuse og sommerhuse

Indsendelser Ir a andre tilknyttede ansøgere vil også være listet i hist orikken.

Anmeldelse om oåbegyndel,€ al

✓

Vis Historik

~_geri
Indsend

IKKE GENINDSENDT

> Når arbelde1 udfores

> Elter endt arbejde

Ind hold i ansøgningen
Neden stående oversigt viser en opsumme•·ng af de krav der er i d·n a~szgn·n.g. Ou kan
se hvilke dokumentationskrav der er oo ligatorlske for at kunne i ndsende ansagningen,
samt se hvilke krav der blive· sendt ·nd

n mynd·gheden der skål behand .e din ansøgning

> Udfyld ansøgning

l'Mri"lf:UJicii'!i 11 ud af 24

> Fø r arbejdet igangsættes

1 ud af1

> Når arbejdet udføres

I'I ·BFi I·I ffii' I14ii

> Efter endt a rne:de

l'i·liii·l fiii:i~;ii

Bekræft profiloplysninger

n 011 nedenst ående p•ofi,op!ysni,ger er korre kte. Hvis ikke,

Du bedes tage snting,

bedes du redigere dem iooen du indsender an...~gningen.

Cvr

29188572

Navn*

Borger 66

Adresse*

Fruegade 7, 4970 Rødby

E-mail

laso@loUand.dk

Telefon*

54676767

Rediger profiloplysninger

God kend indsendelsen al ansøgningen
Bemærkai du ved behand : ng af visse ansøgnin1i:e- kan t>live opkrævet et gebyr. Du kan
orientere d ig om taksterne for gebyr m.m. på. den pågcetdende myndigheds hjemmeside

li f 8 _r>elcræfter, at de afgivne oplysninger er fytdestgøre1de ud f ra m in viden, og al
~ .,- '11lar til at indsende.
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UDFYLDES NU

HIMi
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