
Miljøudvidelse i Byg og Miljø  

Miljøudvidelsen giver nye muligheder på miljøområdet  
i Byg og Miljø – den fælleskommunale indgang 

til ansøgning om bygge- og miljøtilladelser.

Formålet med Byg og Miljø er at lette ansøgningsprocessen 
for borgere og virksomheder, der skal ansøge om bygge- 
og miljøtilladelser m.v. samt at sikre, at myndighederne 
modtager fyldestgørende ansøgninger. 

Systemet udbygges nu således, at der for fremtiden kan 
ansøges om endnu flere forskellige godkendelser og  
anmeldelser på miljøområdet. 



Hvad er Byg og Miljø?

Byg og Miljø er et digitalt selvbetjeningssystem, der dels støtter ansøgeren i ansøgningsprocessen ved at 
give overblik over, hvilke oplysninger og dokumenter der skal leveres til myndighederne og dels sikrer, at 
myndighederne modtager samtlige disse informationer.

Hidtil har Byg og Miljø hovedsageligt omfattet byggesager, men i den kommende periode udvides sys-
temets omfang på miljøområdet væsentligt. Fra den 1. januar 2016 skal systemet tillige omfatte ansøgn-
ing og anmeldelser vedrørende miljøgodkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven, ansøgninger om 
spildevandstilladelser samt VVM-screening m.fl. 

Blandt den nye funktionalitet tilbydes en nem og intuitiv guide til at vælge sin virksomheds listepunkt for 
hhv. hoved- og biaktivitet, hvilket forventes at ville hjælpe især mindre virksomheder. Byg og Miljø vil ud-
nytte Miljøstyrelsens kommende vilkårsdatabase til at præsentere standard-, vejledende- og branchevilkår, 
således at al information bliver samlet ét sted, og ansøgeren hurtigt får et samlet overblik.

På baggrund af de indsamlede informationer (listepunkt, aktivitet og vilkår) om ansøgeren kan Byg og Miljø 
effektivt præsentere oplysningskrav til ansøgeren med de vilkår, som ansøgeren skal honorere.

Det vil ydermere blive muligt at understøtte eksisterende arbejdsprocesser i form af overdragelse af sager 
til anden myndighed, bedre mulighed for ansøgere for at udfylde dynamiske formularer, at angive og søge 
produktionsenheder (p-numre) m.v.

Hele udvidelsen vil blive implementeret i den nuværende Byg og Miljø-løsning og ansøgeren har derfor 
stadig kun én indgang til det hele. Udvidelsen gør derudover brug af den eksisterende funktionalitet og har 
således et solidt og godt fundament for brugervenlighed over for ansøger. For sagsbehandleren kan alle 
data trækkes ud gennem integrationerne og ydermere er det muligt for sagsbehandlere at downloade alle 
data med sagsbehandlermodulet. Der er således fuld gennemsigtighed for alt data.

 

For ansøgeren er der flere fordele ved Byg og Miljø. Først og fremmest får ansøgeren et samlet overblik 
over, hvilke oplysninger og dokumenter der skal fremskaffes, inden der kan indsendes en fyldestgørende 
ansøgning. Mange af de krævede oplysninger vil automatisk være indhentet af Byg og Miljø via dets inte-
gration med andre offentlige registre, og ansøgeren behøver således ikke selv indhente informationer fra så 
mange forskellige kilder som tidligere. Ansøgeren vil desuden, via Byg og Miljøs oversigt over miljø-, egen-
kontrol og andre vilkår, have adgang til at gennemse de forskellige betingelser, der vil kunne finde anven-
delse for den specifikke type virksomhed, der ansøges om.

Myndigheden vil opleve fordele ved brug af Miljøudvidelsen. Myndigheden modtager digitalt ansøgningen 
fra virksomheder med rette dokumentation og oplysninger fra starten. Kommunen og virksomheder undgår 
hermed en forøgelse af sagsbehandlingstiden, som følge af manglende opfyldelse af de oplysningskrav, der 
følger af lovgivningen.

98 kommuner er allerede tilsluttet Byg og Miljø. Adgangen til at ansøge om miljøgodkendelser vil være 
tilgængelig fra senest den 1. januar 2016.

Med de nye muligheder i Byg og Miljø sikres, at virksomheder, der ansøger om miljøgodkendelse, fremov-
er vil opleve at blive guidet gennem ansøgningsprocessen. Det vil være en fordel for virksomheder at gå 
gennem Byg og Miljø, fordi løsningen er brugervenlighedstestet og der sikres derved et intuitivt ansøgn-
ingsforløb for virksomhederne. Det forventes, at både virksomheder og myndigheder vil opleve et effektivt 
system, som sikrer, at myndighederne modtager ansøgninger, der er mere fyldestgørende end tidligere.

Vil du vide mere? Skriv til Nicolai Frederiksen, KOMBIT, på NDF@kombit.dk
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