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Sådan udfylder du dokumentation ved afslutning af byggeriet
Du skal være logget ind på Byg og Miljøs hjemmeside for at kunne udfylde dokumentationspunktet.
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

.p

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.

2
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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 ”Efter endt arbejde” (nr. 4) og på den ansøgningstype, du har valgt
til dit projekt. I dette eksempel er det ansøgningstypen Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse,
dobbelthuse og sommerhuse, som står under ” Efter endt arbejde”.
Du får nu en liste over den dokumentation, som skal udfyldes for at kunne afslutte byggesagen. De
punkter, som har en rød stjerne, SKAL udfyldes. Du klikker på dokumentationspunktet, som skal
udfyldes. I eksemplet udfyldes dokumentationspunktet ”Færdigmelding af byggearbejdet” (nr. 5),
som du klikker på.

-•

-

Du kan enten vælge at udfylde dokumentationen med en beskrivende tekst i beskrivelsesfeltet (nr.
6), eller du kan vedhæfte et bilag (nr. 7). Når du har udfyldt punktet, klikker du på knappen NÆSTE
(nr. 8). Du kan se, om et dokumentationspunkt er korrekt udfyldt, når der er et flueben ved punktet
(nr. 9).

1v

P.ojekloverblik

Færdigmelding af byggearbejdet

Overblik

Skal udfyldes"'

sted

7

For al afslutte dit byggeri skal du færdigmelde dit byggeri korrekt og dokumentere
hensigtsmæssigt.

Ti lknytte<le per soner

Når byggearbejdet er alsluttet, skal du g've b€sked

Ansøgninger

n i«lmmunen. Du skal he·u~der

angive dato for byggearbejdets afslut ning.
Forho,d

på pro' eklstedet
Du skdl · forbind else med færdigmeldingen blandt andet indsam,e dokumentat ion i

> Udfy.d ansøgning

henhold til "Erklæringen om teknis11e forhold". KorretCt do,cumentat on i forbindelse
færd grreldingen har en væsen!! _g betyd~ ng for, hvom/ir ibrugtagningstilladelsen kan

> Før arbejdet igangsættes

udstedes.

Når du doKumentere~. bedes du derfor opdele din dokumentation, og s kre dig at d en

> Når arbe}det udføres
v Efter endt arbejde

nødvendige dokumentat ion er vedhæftet i de efterfolge!lde krav.

4

Du kan s kre hurtigere sagsbehandling ved på forhånd at :

v Fritliggende enfamiliehuse, række

• Do,c;umentere t ilst ræ,;keligt og ikke medsende unødvend g do~umentat on

huse, d obbelthuse og sommemuse

• Navngive vedtiæftede bi.ag hens·gtsmæss·gt således at navnet
færdigmelding af

by".,gearb"jd"t•

5

Erldærin~ om det færdige

byggeri*
Dokumentation for Kap. 2.
Adgange;orhold*

på bilaget lar en

tyde. g relation tll dei kapitel i bygn ing.sregtemenl et, der skel dokume, t ers. Fx
"Dokumentation lor adgangsforhold"
✓

9

• Ikke vedhæfte de! samm e b·1ag flere gange eller ved hælle do,cumentar on, som
ikke •e,aterer sig til del kdpitel i bygningsreg:eme, tet, som bygge·iet vedrører.

I

Hvis du vedhæfter dokument at ion, behøver du som udgangspunkt ikke at udfylde
Dokumentation for J<ap.. 3.

Alia.le:1-SY3:e.mer *
Dokumentation for Kap.. 4. A!krh*

beskrivelsesfeltet.

!ol ::: i:: !I ::11! <>

B /

:C

lndlas1 din beskrtvelse het...

Dokum.entation for Kap. 7.

•

Byggeplads.en og,1.;dtøretsen a:

6

Byg~earheJdefW

Dokumen1at1on for Kap. 9.
Bygninger.s m-dretr: in~

O.Okumenm ,on for Kap. 11.

Ener:gr'orbrug*
D.okumemat1on for Kap. 14. Fug1

ogvå.drumW

Bilag
Filnavn

D.okumE!m:ation for Kap. 17.

Lyt!forhc!d*
DDkumen:at1on for Kap. 18. lys og

t.:dsyn•

Der er ingen bilag til denne dokumentation

~

Vedhæft bilag : 7
.)

O.Okurn:ntition for J<ap. 21.
Va.nc!'K

L

C>.okume,u ation fDr Kap. 22.
Ve ntilation*

''''

8
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Når alle dokumentationskrav er udfyldt, klikker du klikker på knappen ”Indsend” (nr. 10). Der
åbnes en ny side, hvor du skal bekræfte, at du har indsendt fyldestgørende materiale (nr. 11), før
du trykker på ”indsend” (nr. 12).

> Når arbejdet udføres

-

Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse
Her kan du indsende d in ansagning "Fr itlig.,oende enfamir ehuse, rækkehuse,

v Efter endt arbejde

d obbelt huse og sommer huse" elle• se en forhåndsvisning
v Fr itliggende enfamiliehuse, række

huse, dobbelthuse og sommert, use
Fo rhåndsvisningsom pdf
Hvis du ønsker det kan du se din ansøgning "fritUggende enfamiliehuse, rækkehuse,
E.ri<LE:nn-gomdet i2ra1ge

✓

d obbelt huse og sommer huse" som sagsbehandleren vil modtage den.

byg_1e n *

Se fomåndsYisn:ng
Dokumem ~tion for Kap.. 2.

I

✓

Adgang~fl)fhold*

Find tidligere i ndsendelser i Historik

Ookumemation for Kap.. 3.
AfiaJds_sya1emer

✓

*

Du kan altid f nde f dli ger e ·n dsende.ser i din Historik. Under Projeict<Werb l;k har du
projektets H'slorik, her vil du a,tid kunne fin de alle indsendelser i d it projekt.

Dokurnen1;:tJOn for Kap. 4. Aiklbllr

✓

Dclrumem ~uon for Kap. 7.

✓

i ndsendelser fra andre tilknyttede ansøgere vil også være liste1 i hist orikken .
Vis Hstorik

Byg;~p!adaen og ud•crelsen af

Indhol d i ansøgningen

Bygg--:arbe,der1'r

Nedenstående oversigt viser en opsummering af de krav de· er i d·n anszgri-rg. !lu kan

Dokumen1at1on for Kap. 9.

✓

Bygni.ngeru indretrung,1

Dokumen, ation for Kap. 11.

se hvilke dokun-:entat ionsk:rav der er ob [ gatorrske for at kunne indse11de ansøgningen,
samt se hvilke krav der bliver sendt ind til myndigheden der skal behand .e din ansøgning

✓

UDFYlDT TIDLIGERE

Energ~orbru,g•

Dokumem.auon for Kæp. 1A. Fugi

✓

ogvådrurn1t
Ookumen, at1on for Kap. 17.

✓

Ly,m,rho!d"
Dokume.m ation for Kap.. 18. Lya o:g

f'l■ltti·llri·l'Mi;ii l udafl

> Når arbejdet udfzres

i'Me,i·llri·l'Mi;ii 1 udaf l

> Efter e1dt arbejde
Bekræft p rofiloplysninger

Dokumeniatoon for Kap. 21.

✓

Vancf*
Dokumen1ation for Kap. 22..

✓

Ven: lation*

Dokumem.ation for k:m:atruktioner

✓

*
Dokumen1,ation for brand *

✓

BygsEskm--de:foraikring,. e.nd.alig

✓

poboe

Du bedes tage stilling til om nedenstående profi!op!ysning-er er korrekte. Hvis ikke,
bedes du redigere d em irden d u indsender ansøgningen.

CVr

29188572

Navn*

Borger 6o

Adresse*

Fruega.de 7, 4970 Rødby

E-mail

laso@lolland.d11

Telefon*

5!.676767

Rediger p rofiloplysninger

Godkend indsendelsen a f ansøgningen

En ergim?-rke

✓

Drot· og ved~geh1:,lde.sesmanua!

✓

fo1 installationer

I ndsend

> Før arbejdet igangsætt es

✓

uds)'TI*

10

CKE GENINOSENDT

11 udaf 24

Bemærk e.t du ved behand:ng af visse ansøgninger kan blive opkrævet e t genyr. !lu k3n
o rientere dig om takste•ne for gebyr m.m . på den pagæ!dende myndigheds hjemmeside

li

11 _yen ælter, al de afgivne oplysninger er fytdestgøreid e ud fra min viden, og at
je 0 ~ .4::lar

''*'

n al indsende.
12

UDFYLDES NU

18 ud af 18
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Du får derefter en bekræftelse på, at ansøgningen er indsendt.
Borger 66

Byg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m2
Forside

Start nyt projekt

Mine projekter

> Når arbejdet udføres

Hjælp

I

Ø

v Efter endt arbejde
v Fritliggende enfamiliehuse, række

huse, dobbelthuse og sommerhuse
Færdigmelding af b)'ggearbe;der"

✓

Erklæring om det fæ•dige

✓

Dokume~tation for Kap. 2.

✓

Ansøgning indsendt
Din ansøgnin g BR18 - Servicemål Enfamiliehus" er indsendt

Kvittering
Din ansøgning er indsendt til Lolland Kommune d. 20·10-2021.• Du vil høre fra os,
når der er nyt i din sag

Dokumentation for Kap. 3.

Detaljer for indsendelse nr. 9
Ansøgning:

✓

DoKUmentatlon for Kap. ~. Af.øb*

✓

DoKUme~tation for Kap. 7.

✓

BR18 - Servicemål Enfamil ieh us

BOM-nummer:

byg-2021-477726

Sted:

Fruegade 7, 4970 Rødby
Ej endomsnr: 024492
Rødby Bygrunde - 171

Affaldssystemer *

Ændringer og rettelser kan gen indsendes

Byggep.adsen og udførelsen af

Du kan godt lave ændringer i din ansøgning, men sagsbehandleren har ikke adgan g til

B)'Uearbejder*

dine rettelser før dugenindsender din anso2ning_

Do,cumentation ler Kap. 9.

✓

Bygningens indretnin~

Se hvad sagsbehandleren modtager som pdf
Hvis du ønsker d el kan du se din ansøgninll "BR18 - Service mål Enfamil iehus· som

Dokumentation for Kap. 11.

✓

sagsbehandleren vil modtage den,

Ene·grtorbrug;,
Dokume~tation for Kap. 14. Fu:;it

✓

ogvådrum*
DoKUmentarion lorKap. 17.

Find tidUgere indsendelser i Historik
✓

Lydforhold"'

Ou kan altid finde tidliaere indsendelser i din Historik. Under Proj ektoverblik har du
projek1e1s Historik. her vil du altid kunne linde alle indsendelser i dit projekt.
I ndsendelser fra andre tilknytted e ansegere vil også være listet i hist orikken.

DoKUme~tarlon for Kap. :'..8. Lys og ✓
udsyn*
DoJ<umentat,on lor Kap. 21.

✓

Print kvitteri ng

Vand*

L

Do,cumentarion for Kap. 22.
Venl<lation*

Vis Hist or ik

✓

I

Lolland Kommune
Kontakt ►

Min profil .:.

byggen*

Adgangs forho,d*

Logud

