
Book en tid
Når du vil søge en byggetilladelse, kan du på hedensted.dk  
bestille en tid hos en vejleder, der hjælper dig fra start til 
slut. På hjemmesiden kan du også se, hvilke papirer du skal 
medbringe til mødet. Tilbuddet gælder både privatpersoner 
og virksomheder, og vejlederen vil have erfaring indenfor 
netop din type byggesag. 

Mødets indhold tilpasses efter dine behov, og du kan blive 
guidet igennem ansøgningsprocessen trin for trin. Du vil 
også få at vide, hvilken sagsbehandlingsmodel, der passer 
bedst til din byggesag og få et bud på hvornår du kan få en 
tilladelse.

Der er tre sagsbehandlingsmodeller, som du kan læse 
mere om i denne folder.

Når sagen er ude af vores hænder 
De fastsatte tidsfrister forudsætter, at sagen ikke kræver 
partshøring, dispensation eller godkendelse efter anden 
lovgivning end Byggeloven, og hvor byggetilladelsen først 
kan gives, når alt det andet er på plads. Det kan f.eks. være 
sager, der omfatter dispensation fra lokalplanbestemmelser, 
landzonetilladelse, miljøgodkendelse eller dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven.

Hvis sagen omfatter sådanne høringer eller særtilladelser, 
giver vi dig et overblik og bedste bud på en tidsplan for, 
hvornår byggetilladelsen kan gives. 

Erfaringsmæssigt kan sagsbehandlingstiden variere meget 
afhængigt af, hvilken type særtilladelse der er tale om.  
Dispensation fra lokalplan forlænger typisk sagsbehandlings
tiden til 4 uger, mens en landzonetilladelse forlænger 
sagsbehandlingstiden med 2 måneder.
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Strakstilladelse er et tilbud til dig med enkle bygge
ansøgninger og med styr på f.eks. lokalplan og byg
nings reglement. Sådanne ansøgninger kan behandles 
ekstra hurtigt.

Når du booker tid til en strakstilladelse på hedensted.dk skal 
du indsende den nødvendige dokumentation. Her finder 
du også en tjekliste over hvad du skal indsende. I de fleste 
tilfælde vil du kunne forlade mødet med en tilladelse i 
hånden. 

Det er ikke muligt at søge strakstilladelse gennem selv
betjeningssystemet Byg og Miljø. I stedet hjælper vi dig på 
mødet med at oprette sagen. Husk NemID.

Hvilke sager kan få strakstilladelse?
Det er typisk byggeri der ikke er særligt kompliceret, der 
kommer ind under ordningen. Det kan f.eks. være nye 
enfamiliehuse, tilbygninger, udhuse og garager, hvor vi ikke 
skal udføre byggeteknisk sagsbehandling. Byggeprojektet 
skal opfylde kravene i relevant lovgivning og ikke kræve dis
pensation, partshøring eller tilladelse efter anden lovgivning.

Hvornår kan en sag ikke få strakstilladelse?
Hvis sagen er kompleks, ikke fuldt oplyst eller kræver ekstra 
tilladelser/dispensationer kan vi ikke give en strakstilladelse. 
I så fald vil du i stedet forlade mødet, godt klædt på til den 
videre ansøgningsproces.

For dig der gerne vil guides godt igennem ansøgnings 
processen, men også til dig med et byggeprojekt der 
kræver særlige tilladelser og dispensationer.

Inden du indsender byggeansøgningen har du mulighed 
for på hedensted.dk at bestille tid til en forhåndsdialog. På 
mødet finder du og vejlederen ud af, hvilken information og 
dokumentation vi skal bruge for at behandle din sag. 

Når du booker mødet skal du beskrive dine byggeplaner 
og gerne vedhæfte skitser. Jo mere konkret projektet er, jo 
bedre kan vi vejlede dig.  

Vi kan også hjælpe dig med at starte ansøgningsprocessen i 
Byg og Miljø, hvis du medbringer NemID.

Hvilke sager?
Det er typisk enfamiliehuse og sommerhuse der kommer 
ind under ordningen. Også mindre komplekst erhvervsbyg
geri, som f.eks. avls og driftsbygninger til landbrugserhver
vet, kan høre til i denne kategori.

Erhvervsbyggeri er typisk mere komplekst, og du er 
meget velkommen til at booke en forhåndsdialog 
allerede, når du får din ide til et erhvervsbyggeri. Vores 
erfaring er, at forhåndsdialogen sikrer en mere effektiv 
og smidig behandling af din sag. 

Formålet med forhåndsdialogen er:
• At sikre gensidig forståelse for de forhold både du og vi 

arbejder under.
• At klarlægge tidsforløbet i byggesagen.
• At afstemme dine forventninger til resultatet af bygge

sagsbehandlingen.
• At sikre ansøgningsmaterialets kvalitet.
• At sikre en smidig byggesagsbehandling.

I samarbejde med din vejleder laves en tidsplan, så du  
har overblik over, hvornår du kan forvente at få en bygge
tilladelse. Det kalder vi ”Tilladelse til tiden”.

Når du booker mødet, skal du beskrive dine byggeplaner og 
gerne vedhæfte skitser. Jo mere konkret projekt og beskriv
else af tvivlsspørgsmål, jo bedre kan vi vejlede dig. I større 
sager kan det dog være nødvendigt med et længere møde. 
Det kan du booke ved at kontakte Bygge og Erhvervs
service på 7975 5605.

Strakstilladelse™
Dit behov 
– din tilladelse Tilladelser til tiden

Virksomheder

Strakstilladelser gives indenfor 24 timer  
og typisk vil du få byggetilladelsen med 
i hånden efter mødet.

I sager som ikke kræver høringsperioder 
eller særtilladelser, vil tilladelsen blive givet 
indenfor 14 dage fra sagen er fuldt belyst.

I sager som ikke kræver høringsperioder 
eller særtilladelser, vil sagsbehandlings
tiden være indenfor 28 dage fra sagen 
er fuldt belyst. 


