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SituationSplan
Lav en tegning af din grund, eller print et kort/
luftfoto fra 
www.vejen.dk > selvbetjening> kort

Tegningen skal vise:
• Bygningernes længde og bredde
• Bygningernes indbyrdes afstand
• Afstand til skel
• Bygningernes anvendelse
• Orientering i forhold til verdenshjørner

Når du skal søge om at få lov til at bygge, skal du altid lave nogle gode tegninger og beskri-
velser af dit byggeri, som du sender med ansøgningen. 

Ved simpelt byggeri som garager, carporte, udhuse og drivhuse, er det sjældent nød-
vendigt med udførlige arkitekttegninger. Her kan du sagtens skitsere dine ideer selv. Det 
vigtigste er, at du husker alle relevante oplysninger, og at du sætter mål på dine tegninger. 
Derudover skal vi gerne vide, hvilke materialer du vil bruge til tag og facader, samt op-
varmningskilde hvis bygningen skal være opvarmet. Mangler vi yderligere oplysninger eller 
mere detaljerede tegninger, vil vi kontakte dig.

Se herunder hvilke tegninger og oplysninger du skal indsende.

Du skal indsende tegninger til kommunen inden 
du opfører følgende typer bygninger:

• Beboelsesbygninger/tilbygninger
• Udestuer (opvarmede/uopvarmede)
• Carporte og garager
• Udhuse (Skur, værksted, redskabsrum o.lign.)
• Åbne overdækninger/f.eks. ved terrasse
• Drivhuse
• Pavilloner
• Faste legehuse
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plan
Tegn bygningen op og skriv de udvendige mål på.

Tegningen skal vise:
• Bygningens længde og bredde
• Åbne og lukkede facader
• Døre og vinduer

Snit/facader
Tegningen skal vise:

• Bygningens højde i kip og ved tagfod

Yderligere oplYSninger
Følgende beskrives:

• Tag- og facadematerialer
• Opvarmningsform, hvis bygningen får indlagt 

varme.

alle bygninger, uanset størrel-
se og udformning, skal 
registreres i Bygnings- 

og Boligregisteret (BBR)
Dette gør du nemt ved at sende 
en email med oplysninger om 

størrelse, placering og 
byggematerialer til 

bbr@vejen.dk



Rådhuspassagen 3 | 6600 Vejen | Telefon: +45 7996 5000 | E-mail: teknik@vejen.dk

Har du...

  en god idé?
 

  tjekket om der er en gældende lokalplan?

 

  tjekket om der er bygge- og beskyttelseslinjer? 

 

  lavet gode tegninger og beskrivelser?

 

  ansøgt digitalt på www.bygogmiljoe.dk?

 

  meldt dit byggeri til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) 

- også det der ikke kræver tilladelse?

Mail til bbr@vejen.dk

 

Har du husket det hele, så er du godt på vej!


