
Vejledning til oprettelse af byggesansøgning i Byg og Miljø 
 

Når du skal søge om byggetilladelse til byggeri, skal dette ske gennem den landsdækkende 
ansøgningsportal Byg og Miljø. 

Oprettelse af ansøgning 
Som ejer af en ejendom, kan du selv søge om tilladelse eller du kan få en rådgiver til at søge på dine 
vegne.  

Den der opretter sagen i Byg og Miljø, er den der er projektejer på projektet.  

Hvis du er ejer af ejendommen og ikke selv opretter projektet, så skal du være opmærksom på, at så 
kan du ikke selv tilgå projektet medmindre din rådgiver giver dig denne rettighed. Det kan derfor være 
en god idé selv at oprette projektet i Byg og Miljø, og så give din rådgiver rettighed til at se projektet 
og indsende ansøgning på dine vegne, se vejledning om tilknytning af personer i Byg og Miljø. 

Valg af ansøgningstype 
Når du skal vælge ansøgningstype, kan du skrive et ord i søge feltet, og så kommer der forslag til 
ansøgningstype frem. 

 

Hvis du ønsker at opføre en tilbygning til dit enfamiliehus, kan du skrive tilbygning og så trykke på 
tilføj. 

 



Udfyldelse af ansøgning 
Når du har valgt din ansøgningstype, skal du udfylde alle punkter, under ”Som del af ansøgningen”, når 
punkterne er udfyldt, kan du indsende til kommunen. 

 

Ved udfyldelse af punkterne, skal du være opmærksom på, at: 

• Det du udfylder gemmes automatisk, så du kan godt gå væk fra siden og springe mellem 
punkterne, uden at dit arbejde går tabt. 
 

• Du kan altid gå hen under hjælp, her kan du finde hjælp til hvad en situationsplan er, hvordan 
man finder den rigtige brandklasse og begrundelser for valg af brandklasse m.m. 
 

 
 

• Hvis nogle punkter ikke er relevant for din ansøgning, så sæt hak i ”ikke relevant” og begrund 
hvorfor. 



• Du kan se, hvad der gælder for din ejendom, under ”Projektoverblik” og ”Forhold på 
projektstedet”. Her er link til lokalplaner, kommuneplan og oplysninger om andre forhold på 
grunden. 

 
 

• Det kan være nødvendigt at hyre en rådgiver, hvis du ikke selv kan udfylde ansøgningen. 
 

• Der kan være forhold på din ejendom, som du skal indsende oplysninger om, selv om at Byg og 
Miljø ikke beder om dette. Det kan være oplysninger om hvor regnvandet fra dit tag ledes hen 
(da alt ikke må ledes til kloakken) eller at byggelinjen mod vej er overholdt.  

o Du kan læse mere om regnvand 
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/din_bolig/regnvand_paa_d
in_grund 

o De fleste veje i kommunen, har en byggelinje mod vej, som ikke må overskrides af 
byggeri. Du kan se om der er en byggelinje på din ejendom, ved at kigge i lokalplanen 
for ejendommen. 

 

Indsendelse af ansøgning 
Når alle punkter er udfyldt. Indsender du ansøgningen, ved at gå under punktet ”Indsend” i højre side 
og herefter trykke på den blå indsend knap. 
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Når kommunen har modtaget ansøgningen, gennemgår vi denne, og hvis der mangler materiale for, at 
vi kan behandle sagen, vil du få besked om dette. For indsendelse af supplerende materiale, se 
vejledning om dette. 


	Vejledning til oprettelse af byggesansøgning i Byg og Miljø
	Vejledning til oprettelse af byggesansøgning i Byg og Miljø
	Oprettelse af ansøgning
	Oprettelse af ansøgning
	Valg af ansøgningstype
	Valg af ansøgningstype
	Udfyldelse af ansøgning
	Udfyldelse af ansøgning
	Udfyldelse af ansøgning
	Indsendelse af ansøgning
	Indsendelse af ansøgning


