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Vejledning - Hvordan sender jeg en byggeansøgning igennem Byg og Miljø? 

1. Find dit NemID og relevante dokumenter til din byggeansøgning i en mappe på din computer.
2. Gå ind på www.bygomiljoe.dk
3. Tryk på ”Log ind >” - Log ind med NemID.

4. Tryk på ”Start projekt”.

5. Tryk på adressefeltet og søg efter den pågældende adresse for ansøgningen. Dernæst tryk på den grønne
knap.

http://www.bygomiljoe.dk/
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6. Nu gøres du opmærksom på ”Hvad gælder i området”.
Relevante konflikter markeres med et !. Fx. ”Lokal- og kommuneplan” som kan trykkes frem, ved at trykke på
pilen.
Når du har fået overblik over ”Hvad gælder i området” og vurderet om dette strider imod det ønskede
byggeprojekt, kan ansøgningen startes, ved at trykke på ”Start dit projekt her”.
Der skal gøres tydeligt opmærksom på i ansøgningsmaterialet, om det ønskede byggeprojekt strider imod
”Hvad gælder for området”.

7. Nu skal der vælges ”ansøgningstype”, som skal være beskrivende for det ønskede byggeprojekt – i dette
eksempel ønskes et nyt enfamiliehus (Princippet gælder for alle byggeprojekter efter byggeloven).

Tryk derefter på pilen ud for ”Nybygning”. 



3 
Rev. dato: 05-10-2018 (DB) 

8. Tryk på ”+ Tilføj” ud for ”Nybygning af fritliggende enfamiliehus”.

9. Nu kommer der en info-boks op omkring, hvordan du ansøgningstyper fungerer.  Tryk på ”Luk” når denne er
læst.

10. Nu er du på hovedoversigten for dit projekt – der har du følgende muligheder:
a. At tilknytte andre ansøgere, fx rådgiver, bygherre (ejer), entreprenør mfl., ved at trykke på ”Tilknyttede

ansøgere”.
Hvis dette ønskes - Se Vejledning - At tilknytte andre ansøgere til mit Byg og Miljø projekt,

Hvis der skal rekvireres en fuldmagt, kan dette gøres i forbindelse med udfyldelse af
dokumentationskravene – under ”Fuldmagt”.

b. At redigere i den valgte ansøgningstype i projektet.

c. At udfylde resterende del af byggeansøgningen til Silkeborg
Kommune. Tryk på ”Udfyld”.
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Nu kan du desuden se en ”bjælke” som viser, at ”Du har udfyldt 1 ud af 12 obligatoriske dokumentationskrav 
(markeret med *)”.  
Inden byggeansøgning kan sendes til Silkeborg Kommune skal alle 12 obligatoriske dokumentationskrav
udfyldes. 

11. Fx ”Kontaktoplysninger på ejeren*” - tryk på ”Udfyld”, ellers tryk på ”?”, hvis du er nysgerrig for, at vide mere
om det pågældende dokumentationskrav.
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12. Nu skal du udfylde alle felterne – Det anbefales, at angive både dit telefon nr. og mailadresse for, at
kunne modtage beskeder, når Silkeborg Kommune sender/anmoder om information til dig løbende.
Når du har udfyldt alle felter skal du trykke på ”Klar til indsendelse” og ”Gem og Luk”.

13. Nu er dokumentationskravet markeret med et flueben og ”Udfyldt” hvis det er udfyldt korrekt – Hvis du
ønsker, at redigere i dokumentationskravet, tryk på ”Redigér”.

14. Samtidig er ”bjælken” ændret, så der nu er udfyldt 2 ud af 12 obligatoriske dokumentationskrav.

15. Nu skal de resterende dokumentationskrav udfyldes og den næste er ”Planlagt arbejde” - Tryk på ”Udfyld”.
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16. Nu skal du redegøre for det arbejde, du ønsker at udføre.
Beskriv i tekstfeltet omfanget, af det ønskede byggeprojekt – evt. vedhæft relevant beskrivelse som bilag.
Efterfølgende tryk på ”Klar til indsendelse” og ”Gem og Luk”.

17. Nu er dette felt markeret med et flueben ”Udfyldt” hvis dokumentationskravet er udfyldt korrekt – Hvis du
ønsker, at redigere i dokumentationskravet, tryk på ”Redigér”.

18. Samtidig er ”bjælken” ændret, så der nu er udfyldt 3 ud af 12 obligatoriske dokumentationskrav.

19. Længere nede i dokumentationskravene får du mulighed for, at vedhæfte relevant ansøgningsmateriale, fx
tegninger, beskrivelser og beregninger –
Særlig opmærksomhed henledes på, at man skal trykke på den grønne knap ”Vedhæft” når man valgt sin(e)
PDF fil(er) ved at trykke på den sorte knap ”Vælg fil(er)”, før den er endelig vedhæftet.
Det er ikke nødvendigt, at vedlægge de samme filer mere end én gang.

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ansoegning.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/ansoegning.aspx
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20. Når du har udfyldt alle dokumentationskravene og er klar til at indsende din byggeansøgning, skal du trykke
på ”Indsend >”

21. Nu ser du en oversigt over status/myndighed (Silkeborg Kommune), samt dine kontaktoplysninger fra
”Min profil”.
Hvis felterne ikke er udfyldt, skal dette gøres nu ved at trykke på ”Ret kontaktoplysninger”.

Derudover gøres du opmærksom på, at Silkeborg Kommune opkræver gebyr efter medgået tid for behandling
af din ansøgning.

Inden sagen sendes til Silkeborg Kommune skal du bekræfte følgende, at de afgivne oplysninger
er fyldestgørende ud fra min viden og at jeg er klar til at indsende. 
Tryk efterfølgende på ”markeringsfeltet” og tryk ”Indsend”. 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/byggesagsgebyr.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/byggetilladelse/byggesagsgebyr.aspx


8 
Rev. dato: 05-10-2018 (DB)

22. Din ansøgning er nu indsendt til Silkeborg Kommune og du modtager en email/SMS som kvittering, samt
dit projekt opdateres som ”Indsendt”.

23. Afvent nu Silkeborg Kommunes tilbagemelding/vurdering af den indsendte byggeansøgning.


