
 
 

5.1 Videre med Byg & Miljø 

Initiativets indhold 

Med den fælleskommunale selvbetjeningsportal Byg & Miljø kan borgere og virksomheder 

nemt og hurtigt ansøge og få behandlet bygge- og miljøtilladelser digitalt. Byg og Miljø er 

etableret i regi af KOMBIT, og alle kommuner er tilsluttet løsningen. I de kommende år skal der 

fortsat ske forbedringer af brugervenligheden, så Byg & Miljø fortsat sætter en standard, og 

der skal implementeres nye funktionaliteter, så borgere, virksomheder og kommuner kan opnå 

yderligere gevinster i form af effektivisering, brugervenlighed og overblik.   

  

Der gennemføres en indsats for at gøre den digitale service forbundet med bygge- og 

miljøtilladelser endnu bedre og brugervenlig. Initiativet består af fire indsatser:  

– Indsats 1: Funktionalitet for logning af sagsbehandlingstider skal udvikles, så 

sagsbehandlingstider kan registreres i både bygge- og miljøsager. Dette er forudsætning for 

opnåelse og opfølgning på målsætningen i økonomiaftalen for 2015 om at reducere 

sagsbehandlingstider med en tredjedel (Servicemålaftalen). Indsatsen understøtter 

desuden større transparens for borgerne og kommunerne, eksempelvis viden om hvor en 

konkret ansøgning er på et givet tidspunkt i sagsbehandlingsprocessen (track-n-trace)  

– Indsats 2: Der skal opnås større integration mellem BBR og Byg & Miljø. Arbejdet vil primært 

bestå i at sikre, at Byg & Miljø kan afsende og modtage data fra BBR’s nye 

selvbetjeningsløsning. Bedre integrationen mellem Byg & Miljø og BBR vil betyde nemmere 

adgang til information for ansøgeren. Desuden vil brugen af Byg & Miljø kunne bidrage til 

kvalitetssikring af data i BBR  

– Indsats 3: Byg & Miljø skal tilrettes i forbindelse med, at den tekniske byggesagsbehandling 

overdrages til certificerede firmaer/konsulenter. På længere sigt er det intentionen, at den 

tekniske byggesagsbehandling skal overgå til certificerede firmaer/konsulenter. I den 

forbindelse vil der være behov for en tilsvarende tilretning af BoM’s relaterede 

funktionaliteter 

– Indsats 4: Der udarbejdes en samlet vision for udviklingen af Byg & Miljø. I hvilket omfang 

skal portalen fx på sigt udvides yderligere med nye funktioner? Hvordan håndteres snitfladen 

mellem Byg & Miljø og de relaterede fagsystemer i kommunerne bedst fx i forbindelse med 

opdatering/tilretning af systemet. P.t. findes der ca. 12 forskellige fagsystemer plus 

integration til diverse ESDH-systemer.   

  

Organisering og tidsplan  

Indsatsen er forankret i KOMBIT og udføres i samarbejde med KL. Indsatsen refererer til 

styregruppen for Byg & Miljø med repræsentanter for kommunerne, KOMBIT og KL. Der er 

desuden en kontaktgruppe, hvor de statslige aktører er  

repræsenteret. Initiativet har en tidshorisont frem til udgangen af 2020.    


