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Byg og Miljø 

 

     



Ansøgning om miljøgodkendelse  
i Byg og Miljø 

 
 

TEMADAG OM NY MILJØREGULERING 

 
Ansøgning om miljøgodkendelsen skal ske via Byg og Miljø 
https://www.bygogmiljoe.dk/ 
 
 
Læs mere her  
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/digital-
anmeldeordning-og-miljoeoplysninger/ 
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Ansøgning om miljøgodkendelse  
i Byg og Miljø 

 
Byg og Miljø har et uddannelses- site, hvor alle kan teste systemet: 

 
• Ansøgning for borgere og virksomheder: https://udd-

www.bygogmiljoe.dk/ 
Som virksomhed/borger skal man logge ind på flg. vis: borger-XX-KKK 
XX: Løbenr. (01-99) 
KKK: Kommunekode (Fx er København 101, Odense er 461 og Aalborg er 851) 
Password: Test1234 
 

• Myndighedsdelen kan tilgås her: https://udd-sag.bygogmiljoe.dk/ 
Som sagsbehandler skal man logge ind på flg. vis: sagsbehandler-XX-KKK 
XX: Løbenr (01-99) 
KKK: Kommunekode  

      Password: Test1234 

TEMADAG OM NY MILJØREGULERING 
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Oversigt over ansøgningsmuligheder  
-Byg og Miljø 



Ansøgning om miljøgodkendelse ligger 
under virksomhedsmiljø i Byg og Miljø 





Dokumentation der skal udfyldes 



Bestemmende for oplysningskravene er 
valget af virksomhedens aktivitet 



Valg af hoved- og biaktiviteter 



Valg af aktivitet 



Dokumentation der skal udfyldes 



Muligheder ved udfyldelse 



Forslag til vilkår 









Nye oplysningskrav efter valg 
- eksempel på ved VVM screening 



Ansvarlig og tilknyttet myndighed 

For virksomhedsmiljøsager kan der være to myndigheder, som kan se samme 
sag. Det gælder når Miljøstyrelsen skal give godkendelsen. I disse sager er 
Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed, mens kommunen er tilknyttet 
myndighed.   

 



Myndighedens modtagelse af ansøgning 

Ansøgningen i sagsbehandler sitet 

• Kan se og besvarer hele ansøgningen 

• Hvis det er en ændring til en sag der tidligere er indsendt – kan myndigheden se 
ændringerne markeret  



Ansvarlig myndighed har ansvaret for at svare virksomheden, sætte status på 
sagen (modtager, fyldestgørende, afgjort…).  

Status kan sættes til: 
• Ansøgningen er indsendt (sættes automatisk ved ansøgerens første indsendelse) 
• Ansøgningen er modtaget 
• Ansøgningen er afvist, ikke fyldestgørende materiale 
• Venter på yderligere oplysninger/materiale 
• Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen  
• Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale 
• Sagen er i høring 
• Sagen er under politisk behandling 
• Sagen behandles af anden myndighed 
• Sagen er afgjort 
• Sagen er afslået 
• Arbejdet er påbegyndt 
• Arbejdet er færdigmeldt 
• Sagen afsluttet 
• Sagen er annulleret 
• Sagen behandles i andet system 

 



Tips og tricks for kommunen som tilknyttet myndighed 

 

Kommunen som tilknyttet myndighed: 
 

– Hente sagen ind i eget system 
– Komme med en udtalelse jf. § 7, stk. 3, i godkendelsesbekendtgørelsen, der omfatter holdning til 

spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning m.v.. 
– Kommunen sender snarest muligt efter modtagelse af ansøgningen udtalelsen til virksomheden via Byg og 

Miljø og sender samtidig en kopi af udtalelsen til Miljøstyrelsen.  
– Samtidig med udtalelsen sendes til virksomheden, markeres status i sagen i Byg og miljø med ”Udtalelse 

sendt til Miljøstyrelsen” – en status som er en af de prædefinerede statusser, der kan vælges i Byg og Miljø. 
– Som tilknyttet myndighed må kommunen gerne bruge Byg og miljø til at hente supplerende oplysninger til 

brug for spildevandtilladelse og udtalelse. 
 

Kommunen som tilknyttet myndighed skal ikke: 
– Skal ikke opdatere sagsbehandler 
– Skal ikke tildele sagsnummer 
– Skal ikke opdaterer status for sagen udover ”Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen” 
 
 

 

 



Ansøgnings PDF 



 
Demonstration af  

Digital MiljøAdministration 

 

     



Digital MiljøAdministration 

https://test-dma.mst.dk/
https://test-dma.mst.dk/


DMA brugerrettighedsstyret 



Søg virksomhed 

Virksomhed 1 



Søgning på myndighed 



Rapporter 

Fastdefinerede rapporter (som PDF, Excel eller CSV) 

• Godkendelser 

• Håndhævelser 

• Offentliggørelser 

• Temaudtræk 

• Tilsyn 

• Brugerbetaling 

• EU rapporter 

 



Udform abonnement 



Indlæs data og andre værktøjer 



Værktøjer 
fx beregning af risikoscore 

Virksomhed 1 



• Tak for opmærksomheden 


