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Vejledning - Hvordan tilknytter jeg min rådgiver, entreprenør eller bygherre til mit Byg og Miljø projekt? 
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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 ”Tilknyt ansøger”:



3 

Rev. 05-10-2018 (DB) 

Hvordan ser jeg allerede tilknyttet personer til mit projekt? 

3. Nu ser du en oversigt over ”Allerede tilknyttede personer” - du kan ”Redigér” eller slette dem fra

dit projekt.

Du kan ikke redigere eller slette dig selv som tilknyttet person, hvis du er den den ansvarlige for projektet.

Tryk på ”Tilknyt ansøger”.
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Hvordan tilknytter jeg personer til mit projekt? 

4. Nu skal du indtaste hvem du ønsker at tilknytte til dit projekt - ”Navn” / ”Email” / ”Rettigheder” og en

meddelelse i tekstfeltet. Når du er klar til, at tilknytte personen, tryk på ”Send Invitation”.
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5. Nu kommer du tilbage til oversigten over tilknyttede ansøgere. Under ”Invitationer” vises det, hvem du har

inviteret til projektet.

6. Du kan nu logge af Byg og Miljø, hvis ikke der skal ske andre ændringer i dit projekt.

Se pkt. 7, hvis du ønsker, at se mailen/invitationen sendt til den inviterede.
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Hvordan ser invitationen ud for personen som får tildelt rettigheder? 

7. Tryk på det blå link og log ind med NemID. Dette skal ske inden for 14 dage fra modtagelse af

invitationen, eller skal der sendes en ny invitation.

Efterfølgende kan du nu arbejde i Byg og Miljø-projektet, med de givne rettigheder fra ansøger –

www.bygogmiljoe.dk .


