
Trin for trin 2 – Genindsend 
 
Du skal ind på din byggeansøgning i Byg og Miljø, fx når du skal:  
 
- Indsende supplerende materiale / udfylde manglende dokumentationskrav 
- Melde byggeriet påbegyndt 
- Færdigmelde byggeriet 
- Indsende dokumentation i forbindelse med afslutning af sagen. 

Gå ind på www.bygogmiljø.dk og log ind med dit 
NemID. 

 

 

Byggeservice - Juli 2015 
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2 Tryk på Vis mine projekter. 

 

 

 

 

 

Oversigten viser projekter oprettet på dit NemID. Et projekt kan indeholde flere sager.  

Find det aktuelle projekt i oversigten og tryk på Vis projekt.  
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2 sager 

http://www.bygogmiljø.dk/


Trin for trin 2 – Genindsend  

Du ser nu projekt-siden for din byggesag / dine byggersager. 

 

Hvis dit projekt indeholder flere sager, skal du vælge hvilken du vil arbejde videre på. Det er vigtigt, 
at du indsender materiale/oplysninger til den rigtige sag. I eksemplet nedenfor er der 2 sager 
bestående af hver 1 aktivitet.  

 

Bemærk at Byg og Miljø slår aktiviteter i samme kategori sammen til 1 byggesag.  
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Tryk på Vis sag og udfyld dokumentation på den aktivitet du vil arbejde videre med.  5 

SAG 1 

SAG 2 

2 sager heraf 2 indsendt 



Trin for trin 2 – Genindsend  

Når du har udfyldt de krævede dokumentationskrav indsender/genindsender du byggesagen ved at 
trykke på Indsend ansøgning. 

 

Bemærk! 

• Hvis du har arbejdet i en kladde – Du indsender ansøgningen til kommunen ved tryk på Indsend 
ansøgning.  

 

• Hvis du har arbejdet i en indsendt sag - Du indsender ikke en NY ansøgning ved tryk på Indsend 
ansøgning, men genindsender den eksisterende ansøgning, så kommunen får de nye 
oplysninger/materialer. 
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Du ser nu sags-siden for den valgte aktivitet = din byggeansøgning. 

 

Her kan du følge byggesagens status og se om det er dig eller kommunen, der har ansvaret for 
initiativet til næste skridt. 

 

Det er også her du finder listen med byggesagens dokumentationskrav. 

6 

STATUS 

INITIATIV 

Dokumentationskrav 

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 


