
Bilag 1:  

 

Hermed lidt intro til hvordan Pilotversionen kan udforskes. 

 
1. Selve løsningen kan findes på de enkelte kommuners hjemmeside. 
2. "Se ejendomsoplysninger" kan bruges uden password. Vælg en adresse i en af de seks 

deltagende DOB kommuner, f.eks. Dronninggårds Alle 100. Vælg en byggeaktivitet, f.eks. 
"Nyt enfamiliehus". Du kommer nu til en side, hvor du kan se "Ejendomsoplysninger". 
Eller vælge: restriktioner for ejendommen, historiske byggesager* eller oversigtskort.  

3. Når du kender ejendomsoplysninger, restriktioner mv., kan du gå videre i projektet. Vælg 
"byggeprojekt" til at lave en beskrivelse. 

4. Vælg derefter den aktivitet du har valgt, i dette eksempel "Nyt enfamiliehus" og gå videre i 
sagen ved at følge vejledningen. 

5. Når du har valgt form og areal og gemt, viser der sig en orange firkant i kortet. Den kan du 
flytte rundt med ved hjælp af "musen". Hvis du f.eks. flytter bygningen tæt på søen, vil du 
øverst på siden, lige over kortet, kunne se at placeringen aktiverer restriktionen 
"søbyggelinje". 

6. Øverst i højre hjørne er der nu en mulighed for at indsende. Når du vælger dette, kommer 
du til en ny side, hvor du skal logge ind. 

7. Følg anvisningen. I løbet af få minutter er du registreret og kan komme videre i dit 
byggeprojekt, herunder se tjeklisten for, hvad der skal indsendes. Du kan kun indsende med 
Digital Signatur eller NemId. 

8. "Forbered byggeansøgning": Her kommer du direkte til ansøgningsmodulet, hvor du har 
både tjeklisten og kan se ejendomsoplysninger. Her skal du logge ind (se punkt 7)  

9. Når du har oprettet en sag med log ind og gemt den, kan du se den i byggemappen og du 
kan generere og se den ansøgning, der sidenhen med Digital Signatur eller NemId kan 
sendes til kommunen. I ansøgningen vil de felter du ikke har udfyldt stå med rødt. Det 
samme gør de i modtagerkommunen  

10. Prøv dig frem med andre adresser og følg DOB´s vejledninger. 

 

Historiske byggesager i Rudersdal Kommune kan kun ses af ejer via kommunens egen løsning "Min 

Rude" eller ved link sendt af Rudersdal Kommune, Byplan. Vælges en adresse i en af de øvrige 

kommuner, kan du se byggesagen umiddelbart ved at aktiveret linket. 


