Trin for trin 3 – Digital underskrift - Fuldmagt
Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en
rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening.

1

Lav et fuldmagtsdokument. Du kan bruge vores
skabelon som du finder her:
http://www.hedensted.dk/media/2122863/fuldm
agt.pdf
Udfyld skabelonen med alle relevante
oplysninger. HUSK CVR. nr. hvis ejer er et
selskab eller en virksomhed.
Ejer har ikke mulighed for at rette i fuldmagten
senere eller tilføje oplysninger.
Gem dokumentet på din pc og giv filen et sigende
navn. Fx Fuldmagt til nybyggeri på Tjørnevej.

2

Find dokumentationskravet ”Fuldmagt” på den
aktuelle sag på www.bygogmiljø.dk

3

Tryk på Besvar.

4

Skriv Fuldmagt vedhæftes til ejers underskrift i
Udfyld beskrivelse.

5

Tryk på Vedhæft bilag.
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6

Der åbner en boks.
Giv bilaget en titel. Skriv fx Fuldmagt.

7

Tryk på Vælg fil.

8

Find dokumentet med fuldmagten i
mappestrukturen på din pc. Marker dokumentet.
Tryk på Åbn.

9

Tryk på Upload.

10

Fuldmagten er nu gemt som bilag.
Tryk på Luk.
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11

Boksen lukker.
Det ses at fuldmagten ligger som bilag.

12

Nu skal ejers underskrift indhentes.
Tryk på Rekvirér underskrift.

13

Udfyld navn og e-mail på ejer.
Skriv en meddelelse til ejer.
Tryk på Rekvirér underskift.

hans@jensen.dk

!
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14

Systemet sender en mail til ejer som han/hun skal åbne og svare på – se punkt 15-18.
Sagen afventer nu svar fra ejer. Ansøger må ikke indsende sagen før ejer har svaret – gå til
punkt 19/20.
Ansøger kan godt arbejde videre med de andre dokumentationskrav og gøre resten af sagen
klar til indsendelse.

15

Ejer modtager en mail. Tryk på linket i mailen.

Hans Jensen

16

Der åbner en signeringsside i Byg
og Miljø.
Tryk på det grønne link og få vist
den fuldmagt som ansøger har
udfyldt og lagt på sagen.
Det er indholdet i fuldmagten ejer
ved sin underskrift bekræfter.

For at underskrive skal ejer vælge
om han vil:
• Underskrive digitalt - gå til 17
• Underskrive på papir - gå til 18

17
18
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17

Tryk på Underskriv med digital signatur.
Der åbner en fane med Nem-ID login, hvor ejer vælger
om han/hun vil signere med nøglekort eller nøglefil.
Tryk på Underskriv. Skriv dine Nem-ID data.

Underskriften er OK, når du får
denne meddelelse:
Luk vinduet. Ejer skal ikke foretage
sig yderligere.
Ansøger skal gå til punkt 19.

UNDERSKRIFT PÅ PAPIR

18

Tryk på Udskriv dokumentation.
Der åbner en pdf-fil som ejer skal
printe og underskrive.
Ejer videregiver det underskrevne
dokument til ansøger.
Ansøger har ansvaret for at
digitalisere det og uploade det til
byggeansøgningen i Byg og Miljø.
Ejer skal ikke foretage sig
yderligere.
Ansøger skal gå til punkt 20.
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19

Når ejer har valgt at underskrive digitalt
Ansøger genåbner sagen i Byg og Miljø. I listen med dokumentationskrav ser
fuldmagtskravet nu sådan her ud:

Gå til punkt 21.

20

Når ejer har valgt at underskrive på papir
Ansøger modtager fuldmagtsdokumentet fra ejer. Fx som papirdokument eller indscannet og
tilsendt pr. mail. Gem dokumentet på din PC.
Ansøger genåbner sagen i Byg og Miljø. I listen med dokumentationskrav åbnes ”Fuldmagt”
ved at trykke på Redigér.

Tryk på Vedhæft underskriftsdokument og upload det. Se evt. hvordan i punkt 6-10.
Sæt flueben i Klar til indsendelse og tryk Gem og Luk.

21

Ansøger kan nu indsende ansøgningen. Husk altid at udfylde alle dokumentationskravene inden
du indsender.

Yderligere vejledning tilgængelig på www.hedensted.dk
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