
 

Guide til at eftersende oplysninger ved digital 
bygge- og miljøansøgning 
Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- 
eller miljøansøgning. 

Når du har sendt en ansøgning via Byg og Miljø, kan du opleve at Lejre Kommune beder dig sende flere 
oplysninger ind til sagen.  

I denne guide finder du en beskrivelse af, hvordan du tilføjer oplysninger til en eksisterende sag.  

Du finder portalen på vores hjemmeside www.lejre.dk under ’Ansøgning om byggetilladelse’ eller direkte 
på www.bygogmiljoe.dk.  

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Byggeri på byggeri@lejre.dk eller på 
telefon 4646 4900.  

OBS: Det er nødvendigt at indsende tegninger og beskrivelser af byggeriet. Din ansøgning kan først 

behandles når vi har modtaget alle oplysninger. 

http://www.lejre.dk/
http://www.lejre.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/


Sådan finder du den ansøgning du har oprettet 
A. Log ind med NemID på Byg og Miljø. Du finder log ind-knappen i øverste højre hjørne på Byg og 

Miljøs forside. Bemærk: det er ikke muligt at finde din ansøgning uden at være logget ind. 

 
1. Du finder Log ind-knappen i øverste højre hjørne på Byg og Miljøs forside. 

 

B. Vælg Mine projekter for at se en liste over de ansøgninger du har sendt ind.  

 
1. Klik på Mine projekter for at komme til listen over de ansøgninger du har sendt ind. 
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2. Her kan du se, hvis du har ulæste beskeder ved en eller flere af dine ansøgninger. 

3. Her kan du se de projekter du har sendt ansøgninger ind for. 

4. Klik på overskriften for det projekt du vil tilføje oplysninger til. 

5. Hvis Lejre Kommune har bedt om flere oplysninger, vil sagen være markeret som på dette 

eksempel, men det er også muligt at tilføje oplysninger til en sag kommunen endnu ikke har 

behandlet (står som ’Afventer: Lejre Kommune). 

 

C. Læs beskeder. Hvis du har fået besked om, at der mangler oplysninger, kan du i beskeden læse 

mere om, hvilke oplysninger kommunen skal bruge. 

 

1. Du kan klikke her for hurtigt at komme til de nye beskeder der er på din sag. Hvis der er sendt et 

mangelbrev, fortæller dette brev, hvilke oplysninger kommunen har brug for til behandlingen af din 

ansøgning. 
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1. Klik her for at læse om, hvilke oplysninger der mangler på din ansøgning. 

2. Klik her for at se din ansøgning som den så ud da du indsendte den til kommunen. 

 

D. Tilføj oplysninger. Gå til Udfyld ansøgning i venstre side af skærmen og find den ansøgning og 

det/de punkter der skal indsendes yderligere oplysninger på. Der kan blive efterspurgt oplysninger 

til punkter både med og uden markering med . 

 

1. Gå til Udfyld ansøgning i venstre side af skærmen. 

2. Find det/de punkter der skal indsendes yderligere oplysninger til. 

3. Udfyld/uddyb de efterspurgte oplysninger. 
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1. Ved nogle punkter kan det være nødvendigt at vedhæfte et bilag. Klik her og finde bilaget på din 

computer. 

 

E. Genindsend ansøgningen. Når du har tilføjet alle de nye oplysninger, skal du genindsende 

ansøgningen, så kommunen kan se de nye oplysninger. Klik på Indsend i venstre side af skærmen. 

 

1. Klik på Indsend i venstre side af skærmen. 

2. Du skal markere dette felt for at knappen Indsend nedenfor bliver aktiv. 

3. Klik her for at genindsende din ansøgning med de nye oplysninger. Du vil modtage en ny kvittering 

når ansøgningen er genindsendt. 
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