
Trin for trin 4 – Dokumentationskrav og hvordan du arbejder med dem 
 
Dokumentationskravene fortæller hvilken dokumentation der skal indsendes til din 
byggeansøgning. Din byggesag er født med en række obligatoriske 
dokumentationskrav. Kravene dannes ud fra den aktivitet du har valgt. 

Byggeservice - Oktober 2015 

Byggesagens faser 

Kommunen har brug for forskellig dokumentation i løbet af en byggesag. I Byg og Miljø er 
byggesagen opdelt i 6 faser.  
 
 
 
 
Den grønne bjælke fortæller hvilken fase byggesagen er nået til. Ovenfor er byggesagen i 
ansøgningsfasen. 

Hvilke dokumentationskrav skal udfyldes hvornår? 

Du skal udfylde de dokumentationskrav, der er ”foldet ud” når du går ind på sagen, under 
overskriften Dokumentation du skal udfylde. Det er de krav, der tilhører den fase 
byggesagen er nået til.   
 

Dokumentation du skulle udfylde tidligere – Tryk på          hvis du har brug for at rette i 
et dokumentationskrav tilhørende en tidligere fase.  

I punkt 4-10 kan du se hvordan du fjerner et dokument og tilføjer et nyt. 

 

Dokumentation du skal udfylde senere - Tryk på          hvis du vil se de 
dokumentationskrav du skal udfylde i de efterfølgende faser.  

BEMÆRK, at kravene kan ændres og at kommunen både kan fjerne og tilføje krav, afhængigt 
af den konkrete sag.  



Trin for trin 4 - Dokumentationskrav 

Hvilken dokumentation indsendes til kommunen? 

Alle påbegyndte dokumentationskrav kommer med, når du indsender til kommunen.  
Dokumentationskravet skifter status til ”Udfyldt”, når du sætter flueben i ”Klar til 
indsendelse”. 
I listen med dokumentationskrav kan du se dokumentationskravenes status - Udfyldt, 
påbegyndt eller mangler at blive udfyldt.  

Kommer med i næste indsendelse 

Kommer med i næste indsendelse 

Ikke udfyldt og kommer IKKE med 

Udfyld dokumentationskrav 

 

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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2a 

2b 

Dokumentationskrav med dette ikon er allerede indsendt til kommunen i en tidligere 
indsendelse.  
Se i  punkt 4-10 hvordan du redigerer kravet.  
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Færdiggør påbegyndt dokumentationskrav 

Tryk på Rediger og gør som 
beskrevet i punkt 1-2a. 



Trin for trin 4 - Dokumentationskrav 

Lav ændringer i et dokumentationskrav der ER indsendt 

Tryk på Lås op. 5 

Tryk på Rediger. 4 

Lav dine ændringer. Du kan ændre i beskrivelsen og fjerne/tilføje bilag.  6 

Fjern bilag ved at trykke på Fjern bilag 
 
Tilføj bilag ved at trykke på Vedhæft bilag. 
 
Vedhæft et ny bilag ved at trykke på Vælg fil 
og derefter Upload. Husk at navngive filen 
med et sigende navn.  
 
I oversigten nederst ses alle de bilag der er på 
sagen. Du kan fjerne og tilføje dem til 
dokumentationskravet.  
 
Tryk på Luk når du er færdig.  
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Trin for trin 4 - Dokumentationskrav 

Ikonet skifter til Udfyldt, fordi dokumentationskravet nu indeholder oplysninger/materiale som 
IKKE er indsendt til kommunen. 
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Når du har udfyldt de krævede dokumentationskrav indsender/genindsender du byggesagen ved at 
trykke på Indsend ansøgning.  

Indsend først når alle krav i fasen er besvaret, så sparer du sagsbehandlingstid.  

 

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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Tjek at der stadig er flueben i Klar til indsendelse. Tryk på Gem og luk.  9 


