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Byggeklageenheden 

Kontaktoplysninger 

1. Oplysninger om klager

Navn Cpr.nr./CVR-nr. 

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr. Evt. sagsnr. 

E-mailadresse

2. Oplysninger om evt. partsrepræsentant

Navn Cpr.nr./CVR-nr. 

Adresse Postnr. og by 

Telefonnr. Evt. sagsnr. 

Advokat Ja 

Nej 
Hvis nej: Se fuldmagt side 4. 

E-mailadresse

3. Ejerforhold – sæt kryds:

Jeg er ejer Jeg er lejer 

Jeg er medlem af:  Andelsboligforening 
  Ejerforening 

  Andet beskriv dette 

4. Hvad klager du over?

Adressen på den ejendom, 
du klager over: 

Hvilken kommune? 

Hvornår har du fået 
afgørelsen? 

Hvordan har du fået 

afgørelsen? 

Jeg er nabo 
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5. Uddybende beskrivelse af klagen

Det er en betingelse for at blive betegnet som klageberettiget i sagen, at interessen i sagen er væsentlig og 
individuel, og det betyder, at afgørelsen skal berøre klagerne med en vis intensitet og styrke, i sager om 
byggetilladelse for eksempel i form af betydeligt lystab eller indbliksgener på grund af byggeriet. 

Beskriv, hvad du ønsker at klage over 
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6. Bilag til klagen

Bilag, du skal sende med klagen: Medsendes 
(Sæt kryds) 

1) Kopi af den afgørelse du klager over

2) Fuldmagt
Hvis du er under 18 år, skal du udfylde fuldmagten på side 4 sammen med dine forældre.
Det samme gælder, hvis du er over 18 år, men ønsker at en anden skal repræsentere dig. Det
kunne f.eks. være din fagforening, et familiemedlem eller en ven, eller andre, som du gerne
vil have til at varetage dine interesser. Hvis du ønsker at lade en advokat repræsentere dig,
behøver du ikke at vedlægge en fuldmagt. Du skal i stedet oplyse advokatens navn i pkt. 2.

Når du har givet en fuldmagt, sender vi alle breve og oplysninger, til den, du har givet
fuldmagten til. Du kan til enhver en tid tilbagekalde fuldmagten.

3) Øvrige bilag

7. Informationer til dig som klager

Orientering om behandling af personoplysninger 

Jeg har læst orienteringen på side 5 om behandling af mine personoplysninger. 

Send skemaet til: 
Skemaet sendes til vores digitale postkasse via din e-boks eller e-mail byg@naevneneshus.dk. Det gør du 
ved at vælge ”skriv ny post”, skriv ”Nævnenes Hus” og vælg Byggeklageenheden. Skriv gerne 
”Byggeklageenheden” i emnefeltet. 

Hvis du sender skemaet fra din egen mailadresse, er det ikke sendt via en sikker forbindelse. Vi anbefaler 
derfor, at du ikke sender skemaet via e-mail, da din klage indeholder personfølsomme oplysninger om dig. 
Hvis du har problemer med fremsendelsen via e-boks, så kontakt os på tlf. nr. 7240 5600. 

Alternativt kan du sende klagen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

Du kan finde nærmere beskrivelse i vejledningen på vores hjemmeside.

mailto:byg@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/media/9260/vejledning-at-sende-klageskema-fra-e-boks_generel.pdf
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/byggeklageenheden/
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8. Fuldmagt

 Denne fuldmagt kan benyttes, hvis du ønsker at give en anden person tilladelse til at klage på dine vegne.  
 Når du har givet fuldmagt, vil vi ikke længere skrive til dig, men til den person som har fået fuldmagt fra dig. 

 Du kan til enhver tid trække din fuldmagt tilbage ved at kontakte Byggeklageenheden. 

Oplysninger om klager og fuldmagtshaver 

Dato  Klagers navn  Cpr.nr. 

Jeg bemyndiger herved nedenstående fuldmagtshaver til over for Byggeklageenheden at varetage mine 
interesser under Byggeklageenhedens behandling af min klagesag. 

Jeg ved, at alle breve fra Byggeklageenheden bliver sendt til min partsrepræsentant, så længe 
fuldmagten gælder. 

Fuldmagten ophører automatisk, når min klagesag er behandlet færdig. 

Fuldmagtshavers navn Cpr.nr/CVR.nr. 

Adresse Telefonnummer 

E-mailadresse

Dato Fuldmagtsgivers underskrift

Hvis du ikke har fuldmagtsgivers underskrift, skal fuldmagten indsendes fra fuldmagtsgivers e-boks.



Indsamling og behandling af personoplysninger 

Nævnenes Hus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din 

sag. 

Nævnenes Hus har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte 

os på mail nh@naevneneshus.dk, telefonnummer 72 40 56 00, eller adressen Toldboden 2, 8800 

Viborg. Nævnenes Hus har også en databeskyttelsesrådgiver, Frederic Fursund, som du kan 

kontakte på mail dpo@em.dk eller telefonnummer 33 92 33 50. 

Nævnenes Hus behandler de oplysninger, som du giver os, i forbindelse med behandlingen af din 

sag vedrørende klage efter byggeloven. Vi indhenter også oplysninger om dig fra andre 

myndigheder eller andre parter i sagen, når det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen. 

Der behandles oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr.nr., økonomiske forhold, 

helbredsoplysninger og strafbare forhold. Det er ikke alle typer oplysninger, der behandles i alle 

sager. Oplysningerne behandles med hjemmel i byggelovens § 23, stk. 1 og offentlighedslovens § 

37, stk. 1. 

Dine personoplysninger vil ofte i forbindelse med sagsbehandlingen blive videregivet til sagens 

parter, og vi gemmer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vores 

forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning på området. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Nævnenes Hus behandler om dig, og hvordan de 

behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de 

ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger 

begrænses. 

Du kan klage til Datatilsynet over Nævnenes Hus behandling af dine personoplysninger på mail 

dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.   
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