Når du skal lave en byggeansøgning:
Du skal ind på denne hjemmeside:
https://www.bygogmiljoe.dk/

Start med log ind
Her logger du på med din nem-id.
Find din ejendom og du kan nu se hvad der er gældende for din ejendom:

Når du har set, hvad der gælder for din ejendom vælger du start dit projekt:

Ønsker du f.eks. at udnytte tagetagen til bolig kræver det en ansøgning

Når du har valgt hvilken type tilbygning klikker du på udfyld nederst i billedet.

Når du har udfyldt et felt skal du sætte flueben i klar til indsendelse og gem og luk

Det udfyldte felt får nu status

Her skal du tage stilling til om der skal indsendes en fuldmagt. Skal der ikke, klikker du i feltet: jeg mener
ikke at dette dokumentationskrav er relevant og begrunder hvorfor. Herefter klikker du i feltet klar til
indsendelse og gem og luk.
Er du ikke ejer, skal der anmodes om fuldmagt ved ejer – klik på Rekvirér underskrift.

Udfyld og klik på Rekvirér underskrift.

Nu skal du tage stilling til hvilke felter du herefter vil udfylde:

I dette felt udfyldes det som boligen udvides med: antal m2 i stueplan eller tagetagen, hvor mange
værelser der bliver i tilbygningen/ombygningen, bliver der lavet toilet/bad.

Her vælger du hvilken af bygningerne, der er registreret på din BBR, som du bygger til/om.
Nu skal du vælge de filer, som du skal vedhæfte til din ansøgning

De dokumenter du vil vedhæfte din ansøgning, skal du først gemme på dit skrivebord og herefter
vedhæfter du dem til din ansøgning.
Du åbner feltet f.eks. situationsplan og kan nu lave en beskrivelse og/eller vedhæfte et bilag, f.eks. en
situationsplan. Klik på

og find din tegning

Klik på Vælg Filer og derefter markere du filen og klik på vedhæft. Du kan vælge flere filer på samme måde.

Når du er færdig med punktet klikker du i klar til indsendelse og derefter gem og luk.

Der er flere punkter, som måske ikke er relevant for din ansøgning, dem åbner du og sætter flueben i feltet:

Jeg mener ikke, at dette dokumentationskrav er relevant, sæt flueben i klar til indsendelse og derefter gem
og luk.

Når du har nået alle felterne igennem, kan du øverst på siden se den samlede ansøgning ved at klikke på
Ansøgning – der dannes nu en pdf-fil af hele ansøgningen (åbner i en ny fane).

Du kan nu se hele din ansøgning igennem – har du rettelser går du tilbage til ansøgningen og retter det.
Når du har gennemlæst den og du er færdig med ansøgningen skal du indsende den.

Klik på indsend

Du kan nu gennemse din ansøgning og evt. rette kontaktoplysninger.

Sæt flueben i ja, jeg bekræfter, at de afgivne oplysninger er fyldestgørende.
Bemærk, at Assens Kommune ikke opkræver byggesagsgebyr. Klik på indsend.
Du får nu en kvittering:

Har du brug for senere at se din ansøgning – logger du bare ind med din nem-id på hjemmesiden:
https://www.bygogmiljoe.dk/
Her vælger du fanen mine projekter og du kan se status på din byggeansøgning.

Det er også her du kan se kommunens afgørelse.
Når du får en byggetilladelse skal du huske at påbegynde dit projekt:

Før arbejdet igangsættes: udfyld og skriv den dato du starter byggeriet, sæt flueben, klik på Gem og luk

Når arbejdet udføres og Efter endt arbejde:
Det vil af din byggetilladelse fremgå, hvilken dokumentation der skal indsendes i forbindelse med
afslutning/færdigmelding af byggesagen. Du udfylder det relevante punkt samt indsender evt.
dokumentation og sætter flueben i klar til indsendelse og gem og luk.

Du kan få en mail hver gang der sker noget i dit projekt. Du kan rette dine oplysninger i min profil.

