
Trin for trin 1 – Opret byggeansøgning 

Gå ind på www.bygogmiljø.dk 

 

 

Log ind med dit Nem-Id. 

 

 

 

 

 

1 

2 

Søg den adresse frem som byggeriet skal opføres 
på. 
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Tryk på Start dit projekt her, hvis den matrikel 
byggeriet skal opføres på, er markeret med blå 
streg. 

 

Du kan vælge en anden matrikel ved at klikke på 
den med musen.   

Projekter skal altid oprettes på den matrikel, hvor 
byggeriet skal opføres. 
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Byggeservice - Juli 2015 

http://www.bygogmiljø.dk/


Trin for trin 1 - Opret byggeansøgning 

Vælg aktivitet.  

Tryk på pilen for at folde en kategori ud, fx 
Nybyggeri. 

       

Vælg aktiviteten ved et tryk på + Tilføj aktivitet 

 

Det er vigtigt du vælger den aktivitet der passer 
med det du skal bygge.  

 

Hvis ingen af de udvalgte aktiviteter passer med 
dit byggeri, så tryk på Vis alle aktiviteter for en 
komplet aktivitetsliste.  
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Du har nu oprettet dit projekt – Her ansøgning om nyt enfamiliehus.   

 
6 

Programmet har navngivet projektet efter adressen. Du 
kan omdøbe det ved at trykke på  Omdøb projekt. 
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Tryk på Vis sag og udfyld dokumentation 8 



Trin for trin 1 - Opret byggeansøgning 

Tryk på Forhold, der kan påvirke din sag. 

 

Programmet laver nu en konfliktsøgning på den 
valgte matrikel og den valgte aktivitet. 

 

Tryk på de emner der markeres med rød skrift og 
tag stilling til om de påvirker din ansøgning. 

 

Når du er færdig trykker du på Sag øverst på 
skærmen for at komme tilbage til ansøgningen. 
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Udfyld alle dokumentationskravene.  

 

Tryk på Besvar og udfyld og vedhæft relevant 
materiale. Programmet guider dig igennem hvert 
dokumentationskrav. Læs vejledningen. 

 

- Hvis du er helt færdig med 
dokumentationskravet sætter du flueben i Klar 
til indsendelse og trykker på Gem og luk. 

 

- Hvis du ønsker at udfylde kravet senere trykker 
du på Gem og luk. 
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I listen med dokumentationskrav kan du se, om du har udfyldt, påbegyndt eller mangler at udfylde 
et krav.  
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Du ændrer i et allerede udfyldt 
dokumentationskrav ved at trykke på Redigér.  
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Start indsendelse af ansøgningen ved at trykke 
på Indsend ansøgning. 

 

 

- Hvis du ikke har udfyldt alle 
dokumentationskrav kommer der en advarsel. 
Tryk på Udfyld dokumentation for at komme 
tilbage til listen med dokumentationskrav og 
udfylde det manglende.  

 

- Kun dokumentationskrav med flueben i Klar til 
indsendelse kommer med i indsendelsen. Se nr. 
10. 
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Tjek at punkt 1 og 2 er korrekte.  

 

Sæt flueben i punkt 3 og send ansøgningen ind ved at 
trykke på Indsend ansøgning. 
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Trin for trin 1 - Opret byggeansøgning 

Du får også en automatisk kvittering i sagens korrespondanceoversigt . Tryk på Korrespondance 
på sagens projektside.  

 

 

Indsendelsen er gået igennem når du får dette billede op på skærmen: 
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Der kan gå lidt tid før kvitteringen ligger i Korrespondance.   

Du kan vælge at få besked via mail eller sms når der er ny korrespondance.  Indstilles i Min profil. 17 



Trin for trin 1 - Opret byggeansøgning 

Yderligere vejledning tilgængelig på www.hedensted.dk 

 

Trin for trin 1 – Opret byggeansøgning 

Trin for trin 2 – Genindsend 

Trin for trin 3 – Digital underskift - Fuldmagt 

Trin for trin 4 – Dokumentationskrav 

Trin for trin 5 – Supplerende materiale 

Trin for trin 6 – Meld byggeri påbegyndt 

Trin for trin 7 – Færdigmeld byggeri 

Trin for trin 8 – Breve, tilladelser og bilag fra Byggeservice 

 


