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Sådan vedhæfter du en fuldmagt
Hvis du ikke selv er ejer af ejendommen, men ansøger på vegne af ejer, er det et krav, at du
indsender en fuldmagt. Start med at klikke på dokumentationspunktet ”Fuldmagt” (nr. 1). Punktet
ligger under ”Udfyld ansøgning” og den ansøgningstype, du har valgt til dit projekt.
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Du kan vælge at vedhæfte en fuldmagt, som du selv har skrevet. Det gør du ved at klikke på
knappen ”Vedhæft bilag” (nr. 2), som du finder længere nederst på siden. Der åbnes et nyt vindue
på din computer, og du finder fuldmagten, som du har liggende. Klik på filen og derefter på knappen
”Åbn” (nr. 3) for at tilføje fuldmagten som et bilag.

-

• Anmod om en digital signatur ved at udfylde personens navn og eryia·l. A.t hvad er

v Projektoverblik

vedhæftet under Bile.i, samt ndoo.det a.f feltet Beslcrive.se, bliver sendt til de"
perso""I, du atimoder om en d:gital signatur.

overblik

• N!r modta.geren ha.I cr derskre~et fuldmagten d·g/te.t, l<An du se det nedenfor.

Sted

sådan få.r du en ikke-dig)lal fuldmagi

Tilknyttede personer

Det er også muEgt at indhent e en fuldmagt uden d igi tal signatur

Ansøgninger

• Oow nload fu.d-nag1sskl!be.o~en, print den og udfyld den, e ller send de, til
modtageren pr. ema·t.

Forho.d på pro,ektstedet

• Få modtageren til al underskrive fuldmagt en, scan de,, og up.oad denne som b·lag

v Udfyld ansøgning

nedenfor.
v Fritliggende enfamiliehuse, række

huse, dobbelthuse og sommemuse

O
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Anmod om e n dig it a l s ignatur
Fu.dmail skal unde,skrives dii lte.lt. Er du selv ansvarUi, s~e.l du re~rere underskrift
ved d ig se:V.
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Tiladelii vedr. jordforurentng

Du <an kun have end;g tal s·g~alur ad gan_gen. Hvis du har brug for'le·e signaturbeviser
kan de vedhærte.s so11 b.La.g.
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Du kan også vælge at benytte den standard fuldmagt, som ligger i Byg og Miljø. Du henter
fuldmagten ved at klikke på en af disse 3 links (nr. 4). Du har nu 2 muligheder.
Lolland Kommun~

' syg og Miljø - Tilbygning til sommerhus på 25 m2
Forside

v

Start nyt projekt

Mine projekter

Hjælp

Min p•ofil .:.

P-oj ektoVerblill

Fuldmagt

Overb!ik

Skal udfyldes*

Sted

Vedhæft fuldmagt, hvis det er relevant .

Tilknyttede perso"\er

En f uldmagt er påkrævet, hvis din situat io n er en af følgende:

Ansøgninger

• Ejerlejliglled: Du bor i ejer!ejlig~ed ol! skal fre !T'.sende e, ru'. dlT'agt, llvis det
arbejde, du ønsker at udfore, bercrer husets fælles bygningsde.e-eksempe!\lis
oærende vægge, af lab e.!er ligne'lde.

Fomo.d på pro;ektsteclet
v

Udfyld ans11gning

v

Fritliggende enfamiliehuse, række

huse. dobbelthuse og sommerhuse

• lej ebolig: Du bor i lejet bolig og skal derfor •remsende en fu,dmagt fra aUe e:ere af
bo.'gen.

fuldmagt*
a.rbejc!@*

S:it1-~:i onspla.n

Pt.:.nti:]ni nger (et ageplaner)

• Egen bolig/sommerhus: Du ønsker at udføre arilejde på egen bolig/sommerhus o g
skal derfor fremsende fuldmagt fra event ue~e andre medejere af e;erdommen (fx
ægtefæ'.le) .
• Andelsbolig: Du bor ; andelsbo.;g og skal derfo~fremsende en fuldmagt for at
dollument ere, at ande.sboligforeningen ha., godkendt dit byggea.roe:de.

KcntaJc oplysnir,:;er p.i ejererr•

PI.an~

Kontakt ,
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• Arbejde på fremmed grund: Du ønsker at udføre aroe,de på en grund, du ikke selv
ejer, og skal derfor fremsende en fuldmagt fra alle ejere af grunden.
• Rådgiver: Du er rådgiver for byggeans11ger og skal derfor !'tave fuldmagt fra alle
ejere fo• at kunne ansl!ge pa byggeansogers vegne.

Facaåe:"te,gni rtser
Snitte gnin:ger

Du skal vednæf re fuldmagten under Bil~ . Det kan være en f,
udarbejdet, e ..er du kan udfyld e denne fu!d!!JMts-sKabelon
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-~I, du se lv har
.ade som bi.ag.

Byggeret og helheds•, u1tering*

Brand o;g k onst ruktionskla-asefc'

Erklærin,g om bygni ngen er i nd·

Når du anmoder nogen om en dig..1.al sig..'latur, bliver tek&t en i feltet Beskrivelse nedenfor
og de uploadede bilag bJver sendt ii. modtageren. Vedkommende kan sa unde·skri\le
med sin digitale sig1at ur.
Sådan får du en digital fuldmagt

s.:teta ktisk ::r:c tron-el

• Download en fuldmagtsskabelon c

Erl<lærin_g om tekniske fort-old*

• Vedl'tæft fuldmagten under bi.ag.

o~spers.ation fra
byg11ing.;r~gle me.m e t*

Bygeskadeforo1knng, 11lbc'<d

4

d den med de relevante oolysninger.

• Anmod om en digital signatur ved at udfylde personens navn ogema·t. Alt hvad er
ved hæftet under Bilag, saml indho.det af felt et Beskrive.se, bliver sendt til den
oe·son, du anmoder om en digital signatu·.
• Nar modtageren l'tar underskrevet fuldmagten dig_ialt, kan du se d et neoenfor.
Sådan får du en ikke-digital fuldmagt

D~oens.ation efter

Det er også muligt at indherte e n fuldmagt uden digital signatur

naturt..3lcyitets,eslrner
Tillade l-se e h e:r

mi~nbes lcytte is,e•l~n

Td!adelse vedr. jorc!forurenm g

• Download fuldmggtssk.abe.onen
'llodtagere, pr. ema·1.
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n og udfyld den, e Ler .send de~ 1i.

• =åmodtageren n at underskrive fuldmagten, scan den, og up,oad denne som b·lag
nede nfor.

Til~adelse e7er veilov-$nroinsen

Du kan enten vælge at udfylde fuldmagten og udskrive et eksemplar, som ejer underskriver.
Derefter indscanner du den underskrevne fuldmagt, som du gemmer på din computer. Til sidst
klikker du på ”Vedhæft bilag” (nr. 2) for at tilføje fuldmagten fra din computer på samme måde,
som var det en fuldmagt, du selv havde skrevet.

-
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Du har også mulighed for at udfylde fuldmagten og sende en anmodning til ejer om at underskrive
fuldmagten via digital signatur. Start med at udfylde fuldmagten med de relevante oplysninger, og
gem fuldmagten på din computer. Derefter vedhæfter du fuldmagten med den manglende
underskrift som et bilag (nr. 2). Når fuldmagten er oprettet som bilag, klikker du på knappen
”Anmod om digital signatur” (nr. 5). Klik på ”Send anmodning” (nr. 5).

--
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• Anmod om en d·~ital s·~natur ved at udfyl<le personens navn o~ e'l1a·1. Alt hvad er
vedhæftet under Bilag, samt ndio.det af feltet Beskrive.se. bliver sendt til den
perse", du a"moder om en d;~ital sia;natur.

Projektoverblik
overblik

• Når modtage,en har urderskre,et fuldmagten d·g;ta.t. ,can du se det neoenfor.
sådan lår du en ikke-digjtal fuldmagt

Tilknyttede personer

Det er også muLgt al indhente en fuldmagt uden digital signatur
• Oownload lu.d'l1ag1sskabe.onen print den og udfyld de,. eller send de, til
modtageren pr. e11a·1.

Forho.d på. pro,ektstedet
v

Udfyld ansøgning

• Få modta,geien til at underskrive fuldmagten. scan den, og up.cad denne so'Tl b lag
nedenfor.
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Fritliggende enfamiliehuse. række·
huse. dobbelthuse og sommemuse
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Dette dokumentationskrav e, ikke televant for denne ansøg., ng

fuldmagt,>

?ta.nlag:t arbe.rce*
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Hvis du vedhæfter dokumentation, behøver du som udgang.spunkt ikke at udfylde
beskrivelsesfeltet.
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Anmod om en digital signatur
Fuldmagt skal unde,skrives digitalt. Er du se.v ansvarlig, slcal du rekvirere underskrift
ved d lg se.v.
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Du kan kun have dig:tals' g_na!ur ad gangen. Hvis du har brug for 'lere sig/laturbeviser
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Ejer vil nu modtage en mail fra Byg og Miljø med et link til digital underskrift af fuldmagten.
Mailen fra Byg og Miljø ser således ud:

Anmodning om digital underskrift i Byg og Miljø

e

noreply@bygogmiljoe.dk
Fre 03-09-202112:56
Til: Dig

Kære Jens
Borger 66 har skrevet til dig vedrørende en ansøgning i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.
Du modtager denne mail, da du anmodes cm en digital underskrift til en ansøgning. Ved at klikke på linket nedenfor, sendes du til

Byg og Miljø, hvor du kan underskrive digitalt ved hjælp af dit Nem ID.
Besked fra Borger 66:
"Hej Jens Som aftalt senderJeg en fuldmagt til underskrift, så du kanonsøge om trlbygning tll sommerhLJs på mine vegne. HIisen Borger
66"

LINKTIL OIG TAL UNDERSKRIFT

7

er gyldigt i 14 dage og virker kun ved f.erste login

Med venlig hilsen
Byg og Miljø
Denne mail kan ik/t:e besvares.
Om Byg og Miljø
Byg og Miljø er en webbaseret selvbetjeningsløsning, som skal gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge
om tilladelse hos en myndighed til at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser.

Besvar

Videresend

Ejer klikker derefter på LINK TIL DIGITAL UNDERSKRIFT (nr. 7).
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Derefter åbnes en side i Byg og Miljø, hvor ejer får adgang til den fuldmagt, som ansøger har
oprettet. Ejer godkender fuldmagten ved at klikke på knappen ”Underskriv med digital signatur” (nr.
8).

•
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Når ejer har underskrevet fuldmagten digitalt, er du klar til at udfylde de øvrige
dokumentationspunkter.

Byg og Miljø
Forside

Kontakt ►

Hiælp

starl nyt proje-<I

Digital signering

I

Du er b!evet bedt om at underskrive nede1st ående dol<umentaron. Gennemse
dolcurrentationen inden du underskriver. Du kan benytte dig.' ta. s;gnai ur eller udskrive
dokumentationen og underskrive den i hållden.

Underskr ift anmodet af
Navn

Borger 66

E-mail

laso@loUand.dk

Tele fon

54676767

Med delelse
Med delelse

saldasld

Ansøgningen som dokument at ionen vedrør er
Ansøgning

BR18 - Servkemål Enfamiliehus

Ansøgningstyper

Fritlig.,~ nde enl ami!ieturse, ræ;:lcehuse, dobbelthuse og sommer huse

Ad resser

Fruegade 7, 4970 Rødoy

Ejendomme

E:endomsnr.: 024492

Matri kler

Rødby By«,.runde - 171

Ansvarlig myndighed

Lo .•and Kommune

Dokument at ion der skal underskr ives
Læs den nedenstående dokl.lmentat ion omhyg~r gt igennem inde n du underskrive·.

Dokumentation fo r Fuldmagt
Me<f d·n under sknft e rk.ær er du at ovenstående do~umentafon inklusiv indhold i
event ueLe bi!ag er ko rrekt.
Hvis du underskrive· på vegne af en vilksomhed, ande .s- eller eje•fo re, ing eller
lignende, er det vigrgt at du benytter den d·g itale s:gnatur t il netop disse og ikke d·n
personlige dig;ta!e signatur. Du kan anskaffe virksomhedssignat ur på virk.dk
H3r du 'kke d igital signatur kan du downloade og udskrive dokumentar onen s.å du kan
underskrive den i hånden .
Underskriv med digital signatur

;!

Download dokumenta tion
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