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Byggesagens overordnede faser 

FASE 2
Ansøgning og sagsbehandling

FASE 1
Før ansøgning/dialog

1. Idé

1. Før ansøgning/dialog
2. Ansøgning og sagsbehandling
3. Byggetilladelse og byggearbejde
4. Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse 
5. Stikprøvekontrol (kun i 10% af visse sagstyper)

1. Ansøgning

Ofte mange tilbageløb i 
denne del af fasen

Bygherre kontakter rådgiver

Sagen dokumenteres v/upload af digitale 
dokumenter i ansøgningsportalen ”Byg og 
Miljø”, jf. BR18 §10 

Opstart af sag/dialog

Afklaring om ansøgningen fyldestgørende: 

• Mangler der oplysninger/tegninger?
• Er andre nødvendige tilladelser søgt?
• Er de relevante tekniske emner krydset af?
• Er der åbenlyse mangler/fejl?

Drøftelser og sparring

Anmoder om mangler

Afklaring af spørgsmål

Evt. fornyet screening og nyt kvitt.brev, hvis 
første ansøgning var særligt mangelfuld

2. Første kontakt/forespørgsel

2. Screening

3. Forhåndsdialog/dialogmøde

3. Kvitteringsbrev

4. Løbende dialog / projektering

4. Supplerende materiale

HANDLING

HANDLING
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ANSØGNING
• Formelle krav (fuldmagt fra ejer, ejendom osv.)
• Tegninger (placering, højde, afstande, skel osv.)
• Anvendelse (v/ombyg: tidl. anvendelse
• Erklæring om omfattet af hvilke tekniske forhold
• Indplacering i brandklasse/starterklæring (BK2-4)
• Indplacering i konstruktionsklasse/starterklæring
• Data til BBR
• Landinspektør-attest
• Evt. tilbud til byggeskadeforsikring

OBS: Ingen tekniske tegninger (isolering, ventilation osv.)

Sager behandles i den rækkefølge de bliver 
fyldestgørende (dvs. efter datoen for sidst 
fremsendte materiale)

5. I kø (når sagen er fyldestgørende og 
klar til endelig sagsbehandling)

6. Sagsbehandling 

• Gennemgang af ansøgningsmateriale
• Helhedsvurdering (afvejning af hensyn/

omgivelser)
• Overholdelse af anden lovgivning (plan, 

miljø. natur osv.)
• Sagsbehandling i andre afdelinger
• Naboorientering
• Partshøring
• Udvalgsbehandling

Kontrol:

• Overholdes fx forudsætninger for indplacering 
i brandklasse

• Vurdering af bebyggelsesregulerende forhold 
(terræn, højder, afstande, skygge, indblik o.l.)

• Er andre nødvendige tilladelser meddelt?
• Er der søgt? Koordinering med andre af-

delinger
• Mangler der oplysninger? Er der truffet af-

gørelse?
• Er lokalplan overholdt?
• Har naboen krav på at blive orienteret om 

projektet?
• Sagsfremstilling (politisk råderum)

OBS: ingen kontrol af tekniske forhold (handicap, 
indeklima, ventilation, isolation osv.)

2. Byggearbejde Dokumentation for det udførte byggeri 

FASE 3
Byggetilladelse og byggearbejde

HANDLING

1. Afgørelse/byggetilladelse Når tilladelser efter anden lov er meddelt og 
evt. klagefrist er udløbet
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1. Færdigmelding af 
byggeabejdet

Dokumentation for det udførte byggeri 

FASE 4
Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

FASE 5
Stikprøvekontrol (kun i 10% af visse sagstyper)

HANDLING

HANDLING

2. Sagsbehandling af færdigmelding

3. Rykkerbrev

4. Mangler fremsendes

5. I kø: når alt er modtaget

6. Ibrugtagningstilladelse

Kontrol af om dokumentation er modtaget 
(se boks nedenfor)

Rykker for mangler

FÆRDIGMELDING
• Byggeskadeforsikring
• Erklæring om, at det færdige byggeri er i overens-

stemmelse med byggetilladelsen og bygningsregle-
mentet

• Erklæring om, at der er fremsendt fyldestgørende 
dokumentation og DV-manual for installationer

• Fyldestgørende dokumentation (tegninger, beregn-
ing, trykprøvning osv.) - OBS: ingen kontrol!

• Slut-erklæring fra certificeret rådgiver (brand og/
eller statik)

• DKV-plan for brandtekniske installationer

Ofte mange tilbageløb i 
denne del af fasen

1. Stikprøvekontrol (10%) Kontrol af alle tekniske forhold, tegninger, 
dokumentation osv.  


