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Dette dokument har til formål at uddybe og forklare den regelmatrice for Byg og Miljø, som er 
udarbejdet i Excel. 

NB: Billederne i dette dokument kan virke ulæselige ved 100%, det foreslås at sætte “zoom” til 
140%. 

 
Nedenstående tager udgangspunkt i regelmatricen for ”BYG”. Det vil sige, at koderne beskrevet ift. 
sagstyper, ansøgningstyper og dokumentationstyper vil være anderledes for de to andre områder. 
Nedenfor er beskrevet eksempler på, hvordan disse koder er angivet.  
 
For borgermiljø er koderne: 
MST – for sagstyper 
MAT – for ansøgningstyper 
mDT – for dokumentationskrav 

 
For virksomhedsmiljø er koderne:  
 
vST – for sagstyper 
vAT – for ansøgningstyper  
vDT – for dokumentationskrav 

 
 

Fanen “Aktivitetstyper og regler” er den første fane, og således den man starter på, når filen 
åbnes. 

Fanen ser ud som vist nedenfor, og består af følgende “elementer”. 
 

1. Er ansøgningstypens såkaldt kode, også her kaldet aktivitetstypekode. 
2. Er en ansøgningstypes navn, også her kaldt aktivitetstype. 
3. Er sagstypen som den relevante ansøgningstype tilhører. Denne information findes også i 

Fane nr. 2, som forklares nedenfor. 
4. Er en såkaldt dokumentationstypekode. En dokumentationstype (dokumentationskrav) er 

opdelte i styrke, som beskriver, hvorvidt et krav er “Blokerende” eller “frivilligt”. Den blå 
farve betyder at kravet er “blokerende”, ligesom den er markeret med et “X”. Den orange 
farve, markeret med ”(x)” betyder, at kravet for det relevante dokumentationskrav er 
“frivilligt”. Et blokerende krav vil forhindre ansøger i at indsende deres ansøgning, hvis ikke 



de påkrævede oplysninger er udfyldt. Et frivilligt krav forhindrer ikke en ansøger i at 
indsende, og er som regel oplysninger som er “Nice-to-have”, men kan i komplekse tilfælde 
være “Need-to-have”. 



 

Derudover kan et dokumentationskrav være ”betinget”. I så fald vil feltet der normalt markeres med 
”X” eller ”(x)”, i stedet indeholde en bogstavskode, der er beskrivende for kravets betingelse. Dette 
er beskrevet yderligere i afsnittet omkring Betingelser (Fane nr. 4). 

 
 
 

Under fane nr. 2 ”Sagstyper” kan man se en ansøgningstypes tilhørende sagstype, man kan 
ligeledes se, hvilken kode de enkelte sagstyper har, samt hvilket navn der er knyttet til den enkelte 
kode. 

 

 

1. Er sagstypens kode også kaldt BST-kode. 
2. Er navnet på den pågældende sagstype, her findes både et internt navn og visningsnavn. 

Det interne navn er det navn, der fremkommer i systemet, hvorimod visningsnavnet er det 
navn som ansøger ser. 

3. Er den værdi, der bestemmer, hvem der er myndighed. Denne værdi er default på 
MatrikelKommune, da myndigheden kun ændres, hvis bestemte konflikter eksisterer på den 
adresse, ansøger har valgt at ansøge på. 

4. Er en tekst, der forklarer indholdet af den valgte sagstype til ansøgeren. 
5. Er den tekst, som bliver vist for ansøger, efter denne har trykket ”Indsend” første gang, og 

sendes til den side, hvor oplysningerne skal bekræftes. 
6. Er den tekst, som bliver vist for ansøger, efter de har trykket ”indsend” for sidste gang. En 

såkaldt ”kvittering”. 
7. Denne kode er sagstypens ”KLE. Nr.”. Et nummer der hjælper sagsbehandlerne. Du kan 

læse mere om ”KLE. Nr.” her. 

http://www.kle-online.dk/emneplan/00/


 
Denne fane indeholder alle løsningens nuværende ansøgningstyper. Det er derfor også det 
nemmeste og hurtigste sted at danne sig et fornuftigt overblik. 

To faner er ikke beskrevet her: ”internt navn” og ”visningsnavn” da disse er beskrevet i forrige 
afsnit og her har samme funktionalitet og betydning, blot for ansøgningstyper. 

 
 

1. Er ligesom set på fane nr. 1. ansøgningstypens kode også kaldt et ”BAT. Nr.” 
2. Er den korte vejledningstekst som hører til den pågældende ansøgningstype. Disse tekster 

bliver oftest kun set af ansøger igennem et guidet forløb, men kan også fremkomme andre 
steder, som vist nedenfor, hvor ansøger har valgt en ansøgningstype. Se eksempel 
nedenfor: 

 

 

3. Er den lange vejledningstekst, som tilhører den pågældende ansøgningstype. Teksten er 
ligesom ved den korte vejledningstekst mest forekommende i de guidede forløb, hvor 
ansøger klikker på ”?” – og dermed kan læse mere omkring den pågældende 
ansøgningstype. Se eksempel nedenfor: 

 



 

4. Her er den pågældende ansøgningstypes sagstype beskrevet med en kode (eks. BST34) 
5. Her er den pågældende ansøgningstype beskrevet med et navn (eks. BR Enfamiliehuse 

m.v.) 
6. Dette er ansøgningstypens prioritet. Denne sættes generelt til 999, hvormed der sorteres 

alfabetisk. 
7. Dette er felter, som i dag ikke bliver brugt, og kan ignoreres (måske helt fjernes). Felterne 

kan med fordel bruges til at knytte en kommentar/note. 
 
 
 

Betingelser er udsagn der tilknyttes et dokumentationskravs betingelse. Dette betyder at afhængig 
af, hvad ansøger foretager af valg i dokumentationskrav (der indeholder afkrydsningsfelter og 
radioknapper) affødes eventuelt yderligere dokumentationskrav. Dette bruges især i forbindelse 
med valg af konstruktions- og brandklasse. 

Fanen beskrevet i dette afsnit viser ikke, hvilke ansøgningstyper, der indeholder disse betingelser 
(dette kan ses på Fane nr. 1. - ”Aktivitetstyper og regler”). Her findes blot information om de 
enkelte betingelser såsom, vist med kode og internt- /visningsnavn, som vi kender fra 
aktivitetstyper og dokumentationskrav. På billedet nedenfor, kan du se de oplysninger der vises. 

 
 



 
Denne fane viser, hvilke faser en sagstype kan befinde sig i. Oftest ses sagstyper, der ikke er 
omfattet af reglementer, med færre faser (eks. BST106). 

 




