Oprettelse af byggesag i Byg og Miljø – for borger
Vejledning



Åben kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk
Vælg selvbetjening (grøn kasse på forsiden) og tryk på
”byggetilladelse”




Tryk på ”start nyt projekt”
Siden skifter og du skal nu logge ind med
NemID



Når du er logget ind, skifter siden til et overblik
over det nye projekt.
Her kan du navngive dit projekt så du ved hvad
det handler om, fx carport eller tilbygning.
Når du har navngivet projektet, trykker du
”næste”















Nu skal du fremsøge adressen der skal bygges
på.
Når adressen er fundet, trykkes ”næste” i
bunden af billedet.

Siden skifter til oplysninger om ansøger. Mangler
der oplysninger her, skal de udfyldes og tryk
”næste”
Det er muligt at tilknytte flere personer til projektet,
hvis du fx har en rådgiver eller anden der skal have
adgang til ansøgningen.

Nu skal du tage stilling til hvilken ansøgningstype du
søger efter. Læs dem godt igennem og vælg den der
passer på dit projekt. Hvis der ikke er en der passer,
kan du bruge søge feltet og søge på et ord.
Tryk ”tilføj” ud for den type du søger efter.
Gå ned i bunden af siden og tryk ”Næste”





Siden skifter til ”Forhold på projektstedet”. Det er en
oplysning til dig om at der kan være nogle forhold du
skal være opmærksom på.
Når du har læst det, trykker du ”næste” i bunden af
billedet.




Du skal nu udfylde kontaktoplysninger på ejer
Tryk ”næste” i bunden, når oplysningerne er udfyldt.



Siderne skifter og går igennem alle punkterne i ansøgningen. (de
ses i venstre side af skærmen)
Husk at trykke ”næste” i bunden af siden, hver gang du har
udfyldt oplysningerne.
Det er vigtigt at du under ”planlagt arbejde” beskriver hvad
projektet drejer sig om.
Du skal også huske at vedhæfte tegninger til dit projekt. Du skal
ikke vedhæfte den samme tegning flere gange, selvom den
måske dækker over flere felter (som fx både facadetegning og
snittegning), vi skal kun bruge tegningen én gang.







Her er det rigtig vigtigt at du vælger den
rigtige brand og konstruktionsklasse, da
vi ikke kan sagsbehandle din ansøgning
hvis klassen er forkert.
Læs derfor grundigt den blå kasse, og
søg efter mere information i
bygningsreglementet.




Erklæring om tekniske forhold er vigtige.
Her skal du tage stilling til alle kapitlerne der er nævnt.
Teksten i parentes er ikke fyldestgørende, og er derfor en
god idé at kigge i bygningsreglementet for at se om dit
projekt er opfattet.
Fx er stort set alle projektet omfattet af kap. 4 afløb, da det
også dækker over tagnedløb.





Når alle felterne er udfyldt får du vist en
oversigt.



Når alt er udfyldt korrekt, kan du vinge
bekræftelsen af
Tryk derefter på ”indsend”. Er knappen
ikke aktiv, mangler du at udfylde noget i
ansøgningen. Gå derfor til punktet du
mangler, og udfyld dette. Er du i tvivl om



hvad der mangler, kan du trykke på
for ”indsend”.

ud



Siden skifter og du får vist en
kvittering.

