VEJLEDNING

BYGGE- OG NEDRIVNINGSTILLADELSE

PLAN OG MILJØ

Det kan til tider være vanskeligt at afgøre, hvornår man skal søge om en
bygge- eller nedrivningstilladelse, og hvornår man blot skal registrere sit
byggeri. Udgangspunktet er dog, at der skal en tilladelse til ved langt de
fleste typer byggeri. Vi har lavet denne vejledning, som guider dig igennem de hyppigst forekommende problematikker.
Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du har mulighed for at booke en forhåndsdialog med os, hvor vi sammen gennemgår og kvalitetssikre dit byggeprojekt. På den måde får vi
afklaret spørgsmål og eventuelle problemstillinger inden, du sender ansøgningen. Dette skaber en bedre og hurtigere sagsbehandling.
Du kan booke en tid til forhåndsdialog ved at kontakte os på
tlf.: 9684 8448 eller e-mail: byggesagsbehandler@struer.dk.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Byggeloven, Bygningsreglementet og de tilhørende bestemmelser.
Du skal være opmærksom på, at dit byggeri kan være omfattet af yderligere bestemmelser, som også skal overholdes, men som ikke berøreres i denne vejledning. Det kan eksempelvis dreje sig om fredning, tinglysning, lokalplaner, Planloven og Naturbeskyttelsesloven.
Se mere på Struer Kommunes borgerGIS.

ANSØG OM TILLADELSE
Langt de fleste byggeprojekter kræver en tilladelse, hvad end det drejer sig om en byggetilladelse eller nedrivningstilladelse. Derudover er
systemet opbygget således, at du OGSÅ skal registrere dit byggeri,
selv om det IKKE kræver en tilladelse.
Under de forskellige typer byggeri angiver vi, hvad det er for ansøgningskategori, du skal bruge for at registrere dit byggeri.

Ansøg digitalt via Byg og Miljø
Det er lovpligtigt, at du skal søge digitalt via ansøgningsportalen Byg
og Miljø - www.bygogmiljoe.dk.
På siden bliver du skridt for skridt guidet igennem ansøgningsprocessen.
I forbindelse med din ansøgning, er det vigtigt, at du udfylder brandog konstruktonsklasse, samt en teknisk erklæring.
Derudover har vi brug for beskrivelser, tegninger og beregninger, der
angiver byggearbejdets omfang, for at kunne vurdere, om der kan
meddeles en byggetilladelse. Du skal være opmærksom på, at alle tegninger skal være målfaste, det vil sige, at fotos ikke kan bruges.
Ved om- eller tilbygning har vi brug for, at du både sender før og efter
tegninger.
Ved byggerier, der er placeret i brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal
der tilknyttes en certificeret rådgiver.

Opmærksomhedspunkter
Du skal være opmærksom på, at der kan være lovgivning, der stiller
krav til, hvor, hvad og hvordan du må bygge. Derfor anbefaler vi, at du
kontakter en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig til, at byggearbejdet bliver udført korrekt. Det er nemlig dit ansvar som bygherre, at
lovgivningen bliver overholdt.
Hvis dit byggeri kræver tilladelse, godkendelse eller dispensation i forhold til anden lovgivning, eksempelvis landzonetilladelse, miljøgodkendelse eller dispensationer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur eller forureninger, anbefaler vi, at du
fokuserer på disse godkendelser først.

BYGGERI, DER IKKE KRÆVER
TILLADELSE
Du skal være opmærksom på, at kravene til et byggeri også er gældende, selv om byggeriet ikke kræver en byggetilladelse.
Undtagelse
Kan byggeretten ikke overholdes, kræver det en byggetilladelse, før du
kan begynde dit byggeri.
Følgende byggearbejde kan påbegyndes UDEN byggetilladelse, hvis
byggeretten er overholdt:
•

Ombygning af enfamilie- og sommerhuse (fritliggende og lodret sammenbyggede), hvis ikke der sker en udvidelse af arealet, ændring i anvendelsen eller væsentlige konstruktionsmæssige ændringer.

•

Sekundære bygninger (garager, carporte, udhuse og drivhuse),
hvis det samlede areal af bygningerne er mindre end 50 m2 på ejendommen.

•

Terrasser og opholdsarealer, der ikke hæves mere end 30 cm over
naturligt terræn.

•

Nedrivning af sekundære bygninger (garager, carporte, udhuse og
drivhuse) på under 50 m2.

•

Gylletanke, gyllelaguner, møddingpladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring med en
maksimal højde på 12,5 m.

•

Brændeovne og pejse kræver altid en godkendes hos en skorstensfejer.

Du skal på forhånd registrere dit byggearbejde via ansøgningsportalen
Byg og Miljø.
Når du er færdig med dit byggeri, skal du huske at færdigmelde det.

NY-, TIL- OG OMBYGNING AF
ENFAMILIE- OG SOMMERHUSE
Det kræver en byggetilladelse, når du laver en ny-, til- og ombygning af
et enfamilie-, stue-, dobbelt-, kæde-, række- eller sommerhus.
Følgende byggearbejde SKAL have en byggetilladelse:
•

Opførelse af en ny- eller tilbygning til eksisterende bolig.

•

Ombygninger, hvor der sker væsentlige konstruktionsmæssige ændringer – eksempelvis ny tagkonstruktion eller udvidelse af etageareal.

•

Væsentlige ændringer i anvendelsen af boligen - eksempelvis inddragelse af eksisterende garage, udhus eller driftsbygning til bolig.

•

Opdeling af boligen i flere lejligheder eller boliger.

•

Opførelse af udestuer, vinterhaver, pavilloner og lignende.

UDESTUER, PAVILLIONER
OG LIGNENDE
Det kræver en byggetilladelse at opføre udestuer, vinterhaver, pavilloner, hævede opholdsarealer og lignende – disse må som udgangspunkt
kun opføres i tilknytning til eksisterende enfamilie- eller sommerhus på
samme matrikelnummer.
Hæver du terrasser eller opholdsarealer med mere end 30 cm over
naturligt terræn, kræver det en byggetilladelse. Hvis terrassen udføres
som tagterrasse, betragtes terrassen som en ekstra etage. Her skal du
være særlig opmærksom på, om der eksisterer en lokalplan, som fastlægger bestemmelser for antal etager på ejendommen.
Ønsker du at lukke et eksisterende overdækket areal, kræver det en
byggetilladelse, eksempelvis hvis du ønsker at lukke en overdækket
terrasse.

GARAGER, CARPORTE, UDHUSE
OG LIGNENDE BYGNINGER
Samlet areal over 50 m2 på ejendommen²²
Er det samlede areal af dine sekundære bygninger over 50 m2 på ejendommen - inklusiv den nye bygning, kræver det en byggetilladelse. Det
gør sig gældende, uanset om der er tale om en eller flere sekundære
bygninger – det er det samlede areal, der tæller. Og ligegyldig hvilken
anden form for bebyggelse bygningerne er opført i tilknytning til.
Samlet areal under 50 m2 på ejendommen²²
Er det samlede areal af dine sekundære bygninger under 50 m2 på
ejendommen - inklusiv den nye bygning, kan du opføre den uden tilladelse, hvis byggeretten er overholdt.
Du skal være opmærksom på, at der er mange bestemmelser, når det
handler om opførelse af sekundære bygninger. Vi har derfor udarbejdet en vejledning om udformninger af tegninger, hvor du finder information om, hvilket materiale vi har behov for i forbindelse med din ansøgning samt eksempler på, hvordan du kan udforme det, så det lever
op til kravene i Bygningsreglementet.

ERHVERVSOG ETAGEBYGGERI
Det kræver en byggetilladelse ved stort set alle former for nybyggeri,
tilbygninger, væsentlige ombygninger og ændringer i anvendelsen af
erhvervs- og etagebyggeri.
Erhvervsbyggeri
Ny-, til- og væsentlige ombygninger til erhvervsbyggeri kræver en byggetilladelse.
Ombygninger og forandringer, som ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold,
vil ligeledes kræve en byggetilladelse. Det samme vil en væsentlig anvendelsesændring eller udvidelse af etagearealet.
Hvis ombygningen medfører, at du etablerer eller fjerner et eller flere
værelser, badeværelser eller køkkener, skal du registrere det i BBR.
Nedlægges eller inddrages erhvervsarealer til bolig eller omvendt, kræver det også en byggetilladelse.
Etagebyggeri
Ved etagebyggeri, altså boliger med vandret lejlighedsskel mellem to
boligenheder eller ved vandret skel mellem boligenhed og erhvervsenhed, skal ny-, til- og væsentlige ombygninger samt ændret anvendelse,
have byggetilladelse.
Opretter du yderligere boligenheder, eksempelvis ny kælderlejlighed,
ny lejlighed i tagetagen eller opdeling af en lejlighed i to, kræver det en
byggetilladelse.
Ombygninger og forandringer, som ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold,
vil ligeledes kræve en byggetilladelse. Det samme vil en væsentlig anvendelsesændring eller udvidelse af etagearealet.
Hvis ombygningen medfører, at du etablerer eller fjerner et eller flere
værelser, badeværelser eller køkkener, skal du registrere det i BBR.

LANDBRUGETS AVLSOG DRIFTSBYGNINGER
Det kræver en byggetilladelse for stort set alle former for nybyggeri,
tilbygninger, væsentlige ombygninger og ændringer i anvendelsen af
driftsbygninger for landbrugsejendomme.
Ombygninger og forandringer, som ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold,
vil ligeledes kræve en byggetilladelse. Det samme vil en væsentlig anvendelsesændring eller udvidelse af etagearealet.
Hvis ombygningen medfører, at du etablerer eller fjerner et eller flere
værelser, badeværelser eller køkkener, skal du registrere det i BBR.
De fleste landbrugsejendomme er beliggende i landzone og kræver
yderligere en landzonetilladelse, hvis ikke den nye bebyggelse regnes
som en nødvendig del af driften. Landbrugsbygninger, herunder siloer,
gylletanke og lignende, skal placeres i tæt forbindelse med de eksisterende bygninger på ejendommen.
Har du overflødige landbrugsbygninger, som du ønsker at benytte til
andre formål, kræver det en byggetilladelse. Anvendelsesændringerne
kan derudover kræve en landzonetilladelse.
Et stuehus til landbrugsejendommen kan udvides op til 500 m2, uden
det kræver en landzonetilladelse, dog forudsætter det stadigvæk en
byggetilladelse.

NEDRIVNING AF BYGNING
Det kræver som udgangspunkt en nedrivningstilladelse at nedrive bygninger.
Det kan være en god ide at undersøge, om der er tinglyste servitutter
med særlige bestemmelser, som kan være til hindring for nedrivningen.
Eventuelle servitutter på din ejendom vil fremgå af www.tinglysning.dk
Er der tale om bevaringsværdige bygninger, skal kommunen give tilladelse til nedrivningen. Inden tilladelsen kan meddeles, skal nedrivningen offentliggøres med en høringsfrist på 4-6 uger.
Ved fredede bygninger kræver det yderligere en tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.
Undtagelse
Er der tale om nedrivning af garager, carporte og udhuse under 50 m2,
kan du udføre dette arbejde uden en tilladelse. Dog skal du registrere
dit nedrivningsarbejde via Ret min BBR.

BBR
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Oplysningerne dækker blandt andet over opførelses år, areal, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer.
Alle ejere af fast ejendom har ifølge BBR-loven pligt til at tjekke, at oplysningerne i BBR er korrekte.
Når du færdigmelder dit bygge- eller nedrivningsarbejde, sørger vi for,
at din BBR-meddelelse bliver rettet. Du får automatisk en ny BBR-meddelelse i løbet af en uge.
Har du ikke haft behov for en bygge- eller nedrivningstilladelse i forbindelse med dit arbejde, skal du selv registrere dine ændringer – det gør
du enten via selvbetjeningsløsningen på bbr.dk eller ved at kontakte
Plan og Miljø på telefon: 9684 8401 eller e-mail: teknisk@struer.dk.
På hjemmesiden www.ois.dk kan du finde forskellige informationer om
din ejendom, herunder de nyeste BBR-oplysninger.
Lovliggørelse
Stemmer din BBR-meddelelse ikke overens med de faktiske forhold på
din ejendom, eller har du opført eller udvidet bygninger uden at søge
om byggetilladelse, skal du sørge for, at uoverensstemmelserne bliver
lovliggjort.
En lovliggørelsessag er det samme som en byggesag – derfor skal du
sende informationer og tegninger, der beskriver det, der er opført, så
det kan danne baggrund for sagsbehandlingen.
På baggrund af sagsbehandlingen træffer vi en afgørelse om, hvorvidt
byggeriet kan retsligt lovliggøres med en tilladelse eller om det fysisk
skal lovliggøres – det vil sige, at byggeriet skal flyttes, nedrives eller
lignende.

KONTAKT
Kontaktinformation
Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer
Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk
Hjælp
Den Digitale Hotline
Den Digitale Hotline (DDH) kan hjælpe med digitale selvbetjeningsløsninger – herunder udfyldelse af ansøgnings- og registreringsskemaet
på: www.bygogmiljoe.dk.
Ring på telefon: 7020 0000
Åbningstid
• Mandag
• Tirsdag
• Onsdag
• Torsdag
• Fredag
• Lørdag
• Søndag

kl. 8.00-20.00
kl. 8.00-20.00
kl. 8.00-20.00
kl. 8.00-20.00
kl. 8.00-16.00
lukket
kl. 16.00-20.00

Borgerservice
Borgerservice kan også hjælpe med digitale selvbetjeningsløsninger.
Det er en god ide, at du bestiller tid, da det nogle gange kan være en
længerevarende proces. Det gør du på struer.dk, hvorefter du vælger
’Selvbetjeningsløsninger’.
Åbningstid
• Mandag
• Tirsdag
• Onsdag
• Torsdag
• Fredag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-15.00
10.00-17.00
10.00-12.00

