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Vejledning - Hvordan anmoder jeg om en underskrevet fuldmagt igennem Byg og Miljø 
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Hvordan kommer jeg i gang med at indsende en digitalfuldmagt? 

1. I forbindelse med udfyldelse af dokumentationskravene, til indsendelse af din byggeansøgning, kan du trykke

på ”Udfyld” under ”Fuldmagt*”.

Hvis du ikke har afklaret, hvorvidt der skal underskrives en fuldmagt i forbindelse med dit byggeprojekt, kan

du trykke på ”?” læse om dine muligheder.

2. Nu kan du vedhæfte en indscannet PDF med underskrifter ved at trykke på ”Vedhæft bilag” og efterfølgende

trykke på ”Klar til indsende” og ”Gem og Luk”.

Ellers kan du rekvirere en digital fuldmagt (NemID er påkrævet hos fuldmagtsgiver), ved at trykke på ”Rekvirér 

underskrift”. 

3. Nu skal du trykke på ”Udfyld kontaktoplysninger”, for at udfylde ”Min profil” (Hvis du ikke allerede har udfyldt

denne).

4. Udfyld ”Mine Oplysninger”.

a. Alle felter med ”*” skal udfyldes.

b. Under ”Kontaktform” skal både Email/SMS-feltet være markeret.

c. Tryk på ”Gem Profil” når alle er udfyldt.
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Hvordan rekvirér jeg en digital underskrift? 

5. Nu er du klar til, at rekvirere påkrævede underskrifter, ved at udfylde navn/email + evt. meddelelse.

Tryk dernæst på ”Rekvirér underskrift” i bunden af siden.

6. Nu føres du tilbage til dokumentationskravet og der står følgende og du kan trykke på ”Klar til indsendelse” og

”Gem og Luk” og lade fuldmagtsgiver meddele fuldmagt i sagen.

Hvad gør fuldmagtsgiver nu? 

7. Fuldmagtsgiver modtager nedenstående mail med link – tryk på det blå link.
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8. Fuldmagtsgiver kommer nu ind på www.bygogmiljoe.dk og skal scroll'e ned i bunden af siden og trykke på

”Underskriv med digital signatur”.

9. Nu åbner der sig et vindue, hvor fuldmagtsgiver skal udfylde med sit NemID.

Efterfølgende vil denne dokumentation, blive overført til byggeprojektet og dokumentationskravet være

udfyldt i ansøgers projekt.

10. Fuldmagtsgiver modtager efterfølgende nedenstående, samt en ”Kvittering på signering af dokumentation” i

sin mail.

11. Ansøger modtager en bekræftelse på sin mobiltelefon/email.

Hvordan ser- og indsender jeg den digitale udfyldte fuldmagt til Silkeborg Kommune?

12. I Byg og Miljø projektet vises det på følgende måde, at fuldmagtsgiver har underskrevet.

Dokumentationskravet er derfor ”Udfyldt”, men IKKE sendt til Silkeborg Kommune.

13. For at indsende fuldmagten til Silkeborg Kommune skal du trykke på ”Indsend” og sende indsendelsen. Når

du modtager en kvittering, er den sendt til Silkeborg Kommune.
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14. Du skal nu bekræfte, at du ønsker, at indsende dokumentationen til Silkeborg Kommune ved at markere den

lille “boks” (1) og tryk derefter på “Indsend” (2).

15. Din indsendelse om fuldmagt er nu indsendt til Silkeborg Kommune (Andre udfyldte vilkår vil også

blive medsendt i indsendelsen).


