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Hvordan finder jeg mit igangværende projekt? 

1. Åben www.bygogmiljoe.dk og login med NemID – Tryk på ”Mine Projekter”.

2. Tryk på ”Vis Projekt”:

3. Tryk på ”Udfyld” nederst på siden:
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Hvordan udfylder jeg Hvordan udfylder jeg Hvordan udfylder jeg Hvordan udfylder jeg dokumentationskravdokumentationskravdokumentationskravdokumentationskrav,,,,    som er påkrævet?som er påkrævet?som er påkrævet?som er påkrævet?    

4. Hvis der er dokumentationskrav - Krav som Silkeborg Kommune har sendt til dig, som du SKAL udfylde, før

du kan sende din indsendelse til Silkeborg Kommune - udfyldes disse, ved at trykke på ”Udfyld ” udfor

”Situationsplan*”, under ”Dokumentation du skal udfylde”:

5. Nu har du mulighed for, at skrive i et tekstfelt og/eller vedlægge en ny/revideret situationsplan, ved at trykke

på ”Vedhæft bilag”.
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6. Hvis du har trykket ”Vedhæft bilag”, skal du finde din ændret/ny Situationsplan på din computer, ved at

trykke på ”Vælg fil(er)”.

Når din Situationsplan er fundet skal den markeres og tryk på ”Vedhæft”.

Tryk derefter på ”Luk”.

7. Tryk nu på ”Klar til indsendelse”, hvis den ikke er markeret og efterfølgende tryk ”Gem og Luk”:
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8. Dokumentationskravet er nu ”udfyldt” og hvis der ikke er andre dokumentationskrav, kan du sende din

revideret situationsplan til Silkeborg Kommune ved at trykke på ”Indsend >”:

Se side 5 (Næste side), hvis du ønsker, at erstatte et allerede udfyldt dokumentationskrav. 
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Hvordan erstatter jeg et allerede udfyldt dokumentationskrav?Hvordan erstatter jeg et allerede udfyldt dokumentationskrav?Hvordan erstatter jeg et allerede udfyldt dokumentationskrav?Hvordan erstatter jeg et allerede udfyldt dokumentationskrav?    

9. I det efterfølgende beskrives det, hvordan man ændrer eksisterende udfyldt dokumentationskrav.

Hvis du fx har ændret på din tidligere sendte Situationsplan og vil indsende en revideret version, skal du

trykke på pilen udfor ”Dokumentation du skulle udfylde tidligere”.



7 

Rev. dato 05-10-2018 (DB) 

10. Nu kan du se alle de tidligere udfyldte dokumentationskrav og du kan erstatte tidligere indsendt

projektmateriale (Eller tilføje hvis du har glemt, at indsende det i første omgang), ved at trykke på den åbne

hængelås, fx Situationsplan:

11. Nu ser du et vindue, hvor du skal bekræfte at du gerne vil åbne dokumentationskravet igen – Tryk ”Lås op”:
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12. Nu får du mulighed for at skrive i et tekst felt om ændringer på den nye tegning, i dette tilfælde

Situationsplanen og efterfølgende skal du slette tidligere sendte situationsplan, ved at trykke på den røde

skraldespand.

Tryk derefter på ”Vedhæft bilag”:

13. Nu skal du finde din Situationsplan på din computer, ved at trykke på ”Vælg fil(er)”.

Når din Situationsplan er fundet, skal den markeres og tryk på ”Vedhæft”.

Vær opmærksom på at ny fil skal have revisionsnummer. Tryk derefter på ”Luk”.

Eksempel: 

Situationsplan – 

rev. 19-01-2017 

Eksempel: 

Situationsplan – 

rev. B 
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14. Tryk nu på ”Klar til indsendelse”, hvis den ikke er markeret og efterfølgende, tryk på ”Gem og Luk”.

15. Nu ser dokumentationskravet således ud, markeret med ”Udfyldt”:

16. Fortsæt denne proces ved alle dokumentationskrav, for at indsende supplerende materiale til

Silkeborg Kommune.
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Hvordan indsender jegHvordan indsender jegHvordan indsender jegHvordan indsender jeg    ovenståendeovenståendeovenståendeovenstående    ændringer i mit projekt?ændringer i mit projekt?ændringer i mit projekt?ændringer i mit projekt?    

17. Når du har udfyldt alle dokumentationskrav skal du trykke på ”Indsend>”:

18. Du får nu en status på dine oplysninger til Silkeborg Kommune og du skal markere i firkanten, at de

afgivne oplysninger er fyldestgørende ud fra min viden og at jeg er klar til at indsende.

Når ovenstående er OK, tryk på ”Indsend”.
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19. Nu ser du en kvittering på din indsendelse – denne sendes også til din mobiltelefon:

20. Nedenunder kan du se ”Følgende ansøgning er indsendt”:

21. Du har nu lavet en indsendelse til Silkeborg Kommune.


