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

Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller anmelde byggeri, nedrivning, jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg, 
indvindingsanlæg til drikkevand og erhvervsmæssig vandindvinding, olietank med mere.  

I denne guide finder du dels en beskrivelse af, hvordan du anvender portalen, dels svar på ofte stillede 
spørgsmål (FAQ).  

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.bygogmiljoe.dk/


 

Side 2 af 12 
 

Sådan indsender du en ansøgning 
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 sende en ansøgning uden at være logget ind. 

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

 

 
1. Klik på Start nyt projekt for at begynde processen med at oprette en ansøgning. 

2. Giv dit projekt et navn, f.eks. Carport, Nyt hus eller lignende. 

3. Klik på Næste for at gå til næste trin. OBS:  knappen Næste bliver først aktiv når du har givet dit 

projekt et navn. 
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A. Find den adresse dit projekt skal udføres på. Du kan søge på enten adresse, matrikelnummer, 

ejendomsnummer eller en virksomhed (CVR-nummer). 

Når ejendommen er fundet, vil kortet zoome ind og vise ejendommen med et blåt omrids. Under 

kortet vil du kunne se forskellige oplysninger om ejendommen som f.eks. matrikelnummer. 

 

1. Vælg her om du vil søge på adresse, virksomhed, matrikelnummer eller ejendomsnummer. 

2. Skriv den adresse/CVR-nummer/matrikelnummer/ejendomsnummer du vil oprette et projekt på. 

3. Når du har udfyldt felt 1 og 2, vil kortet zoome ind på den ejendom dit projekt skal udføres på. 

Neden under kortet vil knappen Næste blive aktiv når en ejendom er valgt. Klik på Næste for at gå 

videre. 

 

B. Hvem er knyttet til projektet? Er du den eneste person der er knyttet til projektet eller er der f.eks. 

en medejer/ægtefælle eller andre der er tilknyttede? På dette punkt har du mulighed for at tilføje 

flere personer, hvis det er relevant for ansøgningen. 
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1. Tjek at dine oplysninger er korrekte. 

2. Er oplysningerne ved punkt 1 ikke korrekte, kan du rette dem her. OBS: det er vigtigt at 

kontaktoplysningerne er opdaterede, da det er disse oplysninger der bruges, hvis der er spørgsmål 

til din ansøgning. 

3. Her kan du se en liste over de personer der er knyttet til et projekt samt hvilke rettigheder de har 

(projektejer, kan kun læse ansøgningen, kan udfylde ansøgningen eller kan udfyld og indsende 

ansøgningen). 

4. Her kan du tilføje personer til projektet. Du tilføjer en person med navn, mail, rettighed i projektet 

og en besked til modtageren. Det er ikke alle ansøgninger det er relevant at tilføje flere personer. 

5. Hvis der er mere end én person tilknyttet projektet, kan du her overdrage projektejerskabet til en 

anden person på listen. 

6. Tryk på Næste når alle relevante personer er tilføjet med opdaterede kontaktoplysninger. 
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C. Hvad skal du lave i dit projekt? Der er behov for forskellige oplysninger alt efter hvilket projekt du 

vil søge om. På dette punkt kan du vælge, hvilken type ansøgning du vil udfylde. Det er muligt at 

tilføje flere ansøgningstyper til ét projekt. 

 
1. Her kan du søge på ansøgningstyper. 

2. Her er en liste over alle de ansøgningstyper du kan vælge imellem 

3. Tryk på Tilføj ud for den/de ansøgningstyper du vil søge om. Nederst på siden bliver knappen 

Næste aktiv når du har valgt mindst én ansøgningstype. Tryk på Næste når du har valgt alle 

relevante ansøgningstyper til dit projekt. 

 

D. Forhold på projektstedet. På dette punkt kan du se, hvis der er forhold du skal være opmærksom 

på når du udfylder din ansøgning. Det kan f.eks. være bygge- og beskyttelseslinjer, lokal- og 
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kommuneplaner, fredninger og forurening. Under kortet kan du se en liste over eventuelle forhold 

der gælder for den ejendom du valgte under punkt A. Det er en god ide at læse eventuelle links 

igennem (under kortet) så du er oplyst om eventuelle begrænsninger (højde, placering på grunden, 

materialevalg, mv.) Klik på Næste (under kortet) når du er klar til at gå til næste punkt. 

 

 
 

E. Udfyld din ansøgning. Alle felter med en skal som minimum udfyldes. 
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1. I venstre side kan du se en liste over de punkter der skal udfyldes til den/de ansøgningstyper du 

valgte ved punk C. 

2. Når du vælger en overskrift i venstre side, kan du udfylde punkterne der hører til overskriften. 

3. Alle punkter med  skal udfyldes. Når du har udfyldt alle påkrævede felter under en overskrift, 

vises der et  ud for overskriften i venstre side. 

OBS: hvis du er grundig i udfyldningen af din ansøgning, letter det sagsbehandlingen og mindsker 

nødvendigheden af spørgsmål fra sagsbehandleren. Dette kan give en hurtigere behandling af din 

ansøgning. Det kan være en god ide at tjekke den aktuelle sagsbehandlingstid på www.lejre.dk (søg 

på Servicemål). 

 

F. Indsend ansøgning.  Når du har udfyldt alle relevante oplysninger i din ansøgning, er det tid til at 

sende den ind til behandling hos kommunen. 
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http://www.lejre.dk/


 

Side 8 af 12 
 

 
1. Her kan du se et overblik over din ansøgning. Udfylder du alle overskrifter i venstre side kommer du 

automatisk til denne side ved at klikke på Næste. 

2. Hvis der er punkter du springer over eller går tilbage til, kan du komme til denne side ved at klikke 

her. 

3. Her kan du se, hvordan din ansøgning vil se ud, hvis du sender den nu. Du kan også vælge at 

gemme en kopi af ansøgningen som PDF. 
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1. Nederst på siden for indsendelse skal du markere dette felt før du kan indsende ansøgningen. 

2. Klik her når du er klar til at indsende ansøgningen til behandling hos kommunen. 

3. Klik her når du vil videre til at anmelde påbegyndelse af byggeri. OBS: nogle typer byggeri kræver 

en tilladelse FØR byggeriet påbegyndes. Er du i tvivl om, om du skal søge tilladelse først, kan du gå 

på www.lejre.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/ og læse mere. 

 

G. Kvittering. Når du har indsendt din ansøgning, får du vist en kvittering på skærmen. Du vil desuden 

modtage en mail med kvittering for indsendelsen samt link direkte til din sag, hvor du bl.a. kan se 

status på sagen. 
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http://www.lejre.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/
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1. Her kan du se detaljer for din ansøgning. 

2. Klik her for at se en kopi af din ansøgning som PDF. Du kan også gemme eller printe din ansøgning 

her. Husk: du kan altid se din ansøgning ved at logge ind med NemID på www.bygogmiljoe.dk. 

3. Her kan du printe din kvittering for indsendelsen. Det er også muligt at gemme kvitteringen som 

PDF. 

 

 2

 

 3

 

 1

 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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Ofte stillede spørgsmål/FAQ 
• Hvordan sletter jeg et projekt? 

Projekter i Byg og Miljø som endnu ikke er indsendt til kommunen kan fjernes på følgende måde: 

 
1. Gå til Mine projekter (kræver at du er logget ind med NemID). Her kan du se en liste over de 

projekter du har oprettet. På eksemplet ovenfor er det øverste projekt, Carport, indsendt og 

afventer Lejre Kommune. Det nederste eksempel, Lejrevej 15, 4320 Lejre, er ikke indsendt og kan 

derfor redigeres. 

2. For at slette projektet, skal du klikke på Mere i øverste højre hjørne på det projekt der skal slettes. 

3. Klik på Slet projekt og projektet slettes fra din oversigt. OBS: vær helt sikker inden du sletter et 

projekt, da det ikke kan gendannes. Du skal derfor starte helt forfra på oprettelsen af projektet, 

hvis du alligevel gerne vil sende en ansøgning. 
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• Kan jeg redigere i dokumenter på en ansøgning når den står som ’Afventer: Lejre Kommune’? 

Ja, du kan godt redigere dokumenter når du har indsendt en ansøgning selvom ansøgningen står 

som ’Afventer: Lejre Kommune’. Det kræver dog at du genindsender ansøgningen efter 

redigeringen, hvis kommunen skal se ændringerne. 

Hvis kommunen har behov for flere oplysninger end dem du har sendt ind med ansøgningen, vil du 

modtage et brev om dette. Samtidig vil ansøgningen i Byg og Miljø skifte status til ’Afventer: Dig – 

Venter på yderligere oplysninger/materiale’. 

Du kan i guiden ’Guide til Byg og Miljø – ændring af sag’ se, hvordan du tilføjer oplysninger til en 

eksisterende sag. 

 

• Hvordan registrerer jeg ’udnyttelse af eksisterende tagetage’, som ændrer 

bebyggelsesprocenten? 

Her vælges ansøgningstypen ’Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og 

sommerhuse’. Herefter udfylder du ansøgningen med de nødvendige oplysninger. 

 

• Hvad gør jeg, hvis en bygning er opført uden tilladelse? 

En bygning eller et byggearbejde der er opført uden tilladelse fra byggemyndigheden, er som 

udgangspunkt ulovligt. 

Hvis du skal have et byggeri lovliggjort, skal du søge byggetilladelse på samme måde, som hvis der 

er tale om opførelse af nyt byggeri. Under ’Planlagt arbejde’ er det vigtigt at du gør opmærksom på, 

at det drejer sig om lovliggørelse af eksisterende byggeri. 


