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Sådan udfylder du dokumentationspunktet Erklæring om det færdige byggeri

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.

-

Fra forsiden vælger du ”Mine projekter” (nr. 2).
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Borge

Byg og Miljø
Forside

Start nyt projekt
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Log ud

Kontakt ►

Mine projekter
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Min prohl .:,

Byg og Miljø
Portal for bygge- og miljøansøgni nger
Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.
Når du opretter en ansøgning får du overbl ik over hvilken dokumentation. der skal
udfyldes og indsendes. Etter 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 konstrukt1onsklasse 2-4.

Gå til Mine Projekter

2

li
...,. lollandkommune

-

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”.

--

Klik på dokumentationspunktet ”Erklæring om det færdige byggeri” (nr. 5). Du kan enten vælge at
erklære, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet i
beskrivelsesfeltet (nr. 6), eller du kan vedhæfte et bilag, der indeholder den nødvendige
dokumentation.

-

Er du fritaget for digital post, klikker du på ”Vedhæft bilag (nr. 7)” og vedhæfter en erklæring, som
du har underskrevet i hånden. Klik derefter på knappen ”Næste” (nr. 8) for at afslutte.

-

Alle øvrige ansøgere skal underskrive erklæringen digitalt ved at klikke på ”Anmod om digital
signatur” (nr. 9).
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Proj ektover bli~

Erklæring om det færdige byggeri

O, erb. k

Skal udfyldes*

Jeg erk.ærer herved, at del færd ' ge byggeri er OYerensstemme!se me d byggetilladelsen

Tilknyttede personer

og bygningsreg(ementei , j f.§ ~O, stk. 2, nr. 2.

Ansøgninger
Fomold

7

Der skal rekvireres unders,Q"ift ved

at kl ikke på. "Anmod om digital signatur" nedenfor.

p.i. pro;ektstedet

> Udfy(d a nsøgning

Hvis du vedhæfter dokumentat ion, behøver du som udgangspun kt ikke at udfylde
beskrivelsesfeltet.

> Før ar bejd et igangsætte s

[ B I

> Når arbejdet udføres

Je,;i
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erkl,,., er h.e rv<>d , at d.,, f,,.rc ige bygge ri ,,r 1 ov.rensstemme lse med by,;gecilladelsen og bygnings reglementet.
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Etter endt arbejde
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Fritliggende enfamiliehuse, række

6

huse, dobbelthuse og sommerhuse
Færdi gme!cfin~ .!' bygge :srbejdet~
Erklæring om det f ærdi~f!

byggeri•
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Dokumema tion for Kap.. 2 _

✓

Bilag

Ac~ange1 orh-old*
Fflnavn
0 -0kurr-.ma tton fllr Kap. 3.

Afta., d's,ys1-emer *

Der er ingen bilag t il denne dokumentation

Ookumen1ation fDr Kap. 4. All!l'o•

@J Ved hæft bilag : 7
')

C,okumem atton for Kap. 7.

Bygep!adsan og ~<l!øre!sen a'
Byggearhej<!,;,..

Anmod om en digital signatur
Dokurnema tion for Kap.. 9 _

Syg,nmge~s indretn in ~

Erklæring O"ll del færd ige byggeri skat und erskrives d·g;talt. Er du selv ansvarlig, skal du
relcvirer e underskrift ved dig selv.

Ookurr..ma tton fDr Kap. 11.

Du kan kun have ,h

Energi~orbrug*

d ig:tal signatur ad gangen. Hvis du h ar brug for fle·e signatu rbeviser

kan de vedhæftes som b·tag.
C,okumen1atton fDr Kap. 14. Fugt
ogvådrum1t
Dokumen1a tion far Ka?,- 1 7.

l ycforhc,'.tf•
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Anmod om digit al signatu r
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O::ikumemat ion for Kap. 1 8. Ly s o~
udsyr.•
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Ookumemation f,ir Kap. 21.

Vane •

Elli
TIibage

8

_J

li
...,. lollandkommune
Skriv navn og mailadresse på den person, som ved sin underskrift erklærer, at det færdige byggeri
er i overensstemmelse med byggetilladelsen. Hvis du selv har stået for byggeriet, skriver du dit eget
navn og mailadresse i felterne (nr. 10). Du klikker til slut på knappen ”Send anmodning” (nr. 11),
og Byg og Miljø sender derefter en mail til den mailadresse, som du netop har oplyst.

-

I

-

luk

Anmod om en digital signatur
Send en enmodmn1 om at underskt•~e Erkleerine om det feerd

I

©

ae byUerl v,a d11 tals,anetur.

Dine kontak:toplysnin1er sendes til mod1&11eren

Tjele at d ne kontaktop1ysn,n1er er opdateret. sA du kan kontaktes tor yderL&ere
,nformat ,on.

CVr
Navn*
E•ma.il
Telefon*

29188672
Boraer66

lasoClolland.dk
54676767

Nevn pl modte1eren*

=10

~se~

I

Sknv en meddelelse*

Email pl modt-aeren*

[wmmemuseJer@oulloole.d~
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Til underskntt

[ Annuller ]

IMH:i::H"!'i:/1 11

Mailen fra Byg og Miljø ser således ud:

-

I mailen bliver du anmodet om en underskrift til en ansøgning, og du klikker på LINK TIL DIGITAL
UNDERSKRIFT (nr. 12).

e

norep ly@bygogmiljoe.dk

Fre 17-0J-2021 11:C2

➔

111: lJg
Kære M ig selv

Eo rger CG har skrevet t il dig ved rørende en ansøgning i se vbetjeningsl.1t s11in~en Byg og 'v1il_ii t.

Du modtager denne m ail da :lu anmodes on e1 digital underskrii bl en ansøgn ng. Vec at klikke pi\ l"nket nEde1fo r. sendes d u til Byg o g M iljø. hvor du kan
underskrivE digitalt ved t j æ p af dit ~lem ID.
Besked fra Borger 66:
"TIi u:1<ler;Ari[l."

LIN K Til Olf,ilT.l \_ UNOERSl'.RIF"

d
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er gyldigt i 14 d age 0 3 v irker kun v ed før;te log in

M~U Vt:'11li4 l 1ib ~11
6y4 UlJ M ilj'1

Denne m oiJ kan ikke txw.,a..-es.
Om IIJg og M iljø
By4 lll.J M iljø !::!I ~11 wt>I.JlJi:1!:it:::!"t l ~dvU~Lj1:11ir1lJ~lø~r im.J, !>u11 1!>ki:tl 4.ø·re livt'L 11~111r11t'rt fur l.Ju14t'·t: Ul.I virk::,u 111t1~U1:1, tlt:r .ø·r1>kt!r ::tl ~Øllt' u n l i lltdt! !>~ l 1u> ~n 111yr1Ui4 l1t'll

Lil dl lJvq~e 11yl, lJy~qe lit, lJyq4e CI II ellt l , øqe Ulll vi,.,,e ' llil"1Jlillduel,et.

Besvar
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Nu åbnes en side, hvor du bliver bedt om at underskrive erklæringen om det færdige byggeri. Klik
på knappen ”Underskriv med digital signatur” (nr. 13).

Digital signering

I

Du er blevet bedt om at u1derskrive nedenstående do«umentar on. Gennemse
dokurrentationen inden du u1de•skriver. Du kan benytte d ig'tal sig, arnr e,ler udskrive
dokumental ionen og underskrive den i he.riden.

Underskrift anmodet af
Navn

Borger 66

E-mail

laso@lolland.dk

Telefon

54676767

Meddel else
Meddelelse

Til underskrifi

Ansøgningen som dokumentationen v edrør er
Ansøgni ng

BR18 • Servicemål Enfamiliehus

Ansøgningstyper

Fritliggende enfam ir ehuse, rækkehuse, dobbelt huse og sommerhuse

Adresser

f ruegade 7, 4970 Rødby

Ejendomme

E;endornsnr.: 02~92

Mat rikler

Rooby Bygamde · 171

Ansvarlig myndigJ,ed

Lolland Kommune

Dokumentation der skal underskr ives
Læs den nedenstående d okumentation ornl'lyggetigt igennem inden du underskriver.

Dokumentation for Erklæring om det færdige byggeri
Jeg erklærer herved, al det færd ige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen
og bygningsr eglementet.
Med d"n underskrift erkær er du at ovenstående dokumenlat:on inklusiv indno'.d i
evert uette bilag er korrekt.
Hvis du undersk river på vegne af en virksomhed, ande'.s· eller ejerforening eller
lignende, er det vigt gt at du benytt er den d·gitale signat ur t il netop disse og ikke d·n
personlige digitale signatur. Du kan anskaffe virksomhedssignat ur på virk.dk
Har du 'k ke dig"tal signatur kan du dowrloade og udskriv e dokumentar onen så du kan
underskrive den i hånd en.
Underskriv med digjtal s1gnatu r

LJ

;I. Down load dokumentat ion
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Derefter åbnes hjemmesiden NEMLOG-IN, hvor du enten kan logge ind med nøglefil eller nøglekort
for at underskrive erklæringen.

NC:M ID

?

X

Drift!;tatu!;

Normal drift

Erklæring om det færdige
byggeri

Data besk\rttelsesf oro rd nlno en

.J€tt€ dokumen1 indeJ.older dokume:1t.at1.on i.: edrø-rende en
dluø;e;nil1~ge-- c l!cr mi:iøs11~ i Dv~ cig Miljø. Dokumentet !ikal
nmtM"skfi,.-~i;: fora· ~ Yi~tc'" riolmm~nrnriot1 Pr ,eJrM·,g i Ryg 02 M ilj~

Rekvirent

N~r d u ~nVP.n1;:i:r NPm l oo -i n t il ;:it h pkr;pft@. ,iir ir1Pnt iti=!t,
blivQr di n" pgrsonoply sninger bQh;rndl~t .;it

DiJit ~ i::;cring::;i::t/ rc l~cn. Vi ind~c1mlcr dcit.:, fr.1 dit Nem ID,

t-erunder dit CPR.-nummie1: V o~be'!arer, af
~ikh i1l1e Ll:;111ct::s5iW gr-sduer. e11 hb t.0 1i~. 'J '1e,1 d ,
;;m"m<ffl!lc;p .lf N~ml oa- n

il m ~nPi1P.r.

Læ s m ere o m behand lir q en af d in e pe rsono Q_ysnin g ~g_

l.llll!..1.e..llilll:l&l..l"'1
Wcbt il!Jængclig hcd

Adqan~skode

Gemt kode?
_J]g~;rnli.ghcdi::crklæring_(!lY.t vindue)

_J
Når erklæringen er underskrevet, vil du modtage en kvittering fra Byg og Miljø. Der vil samtidig
blive sendt en kvittering til din mail, hvis du selv har underskrevet erklæringen om det færdige
byggeri.

III

Log ind

Byg og Miljø
Forside

start nyt proje'.ct

Kontakt ,

Hjælp

Kvittering på digital signering
Ou har nu underskrevet d okumentationen med d igital signatur. Der er f remse11dt en
kvittering til din mail.

Links

Kontakt
Kontakt·ntorrration

Hvordan brug§'..~g~.Qg f>' iljg1

Cookie!!Q!il ik

L

:n;gæng~ghedserktæring

