Vejledning til påbegyndelse af byggeri
Gå ind på www.bygogmiljoe.dk

1

Log in med Nem-id. Når du er logget ind vil dit navn være angivet.

2

Mine projekter
Gå til Mine projekter, og vælge det projekt du skal melde påbegyndt.

A

I dette tilfælde Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse (A). Tryk på
feltet.
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Du bliver guidet til næste step i byggesagen Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri (A).

A

A
B

I tekstfeltet angiver du dato for, hvornår byggeriet påbegyndes, og tjek i byggetilladelsen om der er
dokumenter, der skal sendes ind på nuværende tidspunkt. Hvis der eksempelvis er krav om en
afsætningsplan, kan du vedhæftet den under Vedhæft bilag.
Tryk Indsend (B)

3

Indsendelse
Når du har trykket Indsend som beskrevet under foregående punkt, vises siden Indsend.

Tryk Forhåndsvisning som pdf
hvis du vil se anmeldelsen om
påbegyndelse inden den
endelig indsendelse.
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Godkend indsendelsen af ansøgningen
ved at sætte flueben her
Indsend knappen vil ikke længere være
blanket ned, og du trykker Indsend

5

Historik og beskeder – hvad har jeg sendt ind?
Hvis du vil se, hvad du har indsendt trykker på Overblik (A)

A

Under Historik og
beskeder kan du se, de
dokumenter du har sendt, og
som kommunen har sendt til
dig.

Åbn Pdf og du kan se
indholdet af beskeden.
I dette tilfælde viser seneste
besked, at der er sendt en
påbegyndelse.
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Hjælp
Til enkelte af dokumentationskravene, kan du hente hjælp til udfyldelsen i særskilte vejledninger på
Randers Kommunes hjemmeside. Vær omhyggelig og præcis med at udfylde punkterne, så du ikke
senere bliver bedt om at fremsende yderligere oplysninger.
Vi anbefaler, at der indhentes hjælp fra en rådgiver.
Du kan også få mere Hjælp til Byg og Miljø i ansøgningsportalen.

A

B

C

Behøver jeg at ansøge? (A) Her kan du hente oplysninger om byggeriet kan være undtaget for en
byggetilladelse.
Byggeansøgning – undgå typiske fejl (B) Her er der uddybende oplysninger til nogle af de
dokumentationskrav, som du skal udfylde i byggesansøgningen.
Eksempler på tegningsmateriale (C) Her kan du se hvad de forskellige tegninger skal vise, og hvilke
oplysninger der skal angives på dem.
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