Vejledning til selvbetjeningslink
Brændeovne eller pejseindsats produceret før 2003
Efter tinglysning af skødet vil du modtage et brev i din e-boks. Er I flere, der køber et hus sammen, vil alle
tinglyste ejere modtage et brev i deres e-boks. Disse breve er ens, og det er kun én, der skal besvare
selvbetjeningslinket på alles vegne. Du kan dog starte på indberetningen og/eller indsendelsen af
dokumentationen, hvorefter en anden boligkøber godt kan overtage besvarelsen og sende indberetningen
og/eller oplysningerne ind til Miljøstyrelsen.
Step 1:
Du logger ind på din e-boks og finder brevet fra Miljøstyrelsen. Brevet er navngivet ”Brev fra
Miljøstyrelsen”. I brevet er der forklaret, hvilken type brændeovn eller pejseindsats, der er tale om –
produceret før 2003, produceret efter 2003 og ukendt alder. Cirka midt i dokumentet, er der en grøn
firkant med et link (et stykke tekst), som du skal trykke på for at kunne indberette og/eller indsende
oplysninger til Miljøstyrelsen. Nedenunder beskrives der, hvad der sker, hvis der ikke indberettes eller
indsendes de efterspurgte oplysninger.
OBS: Virker linket ikke ved at venstre-klikke på det, kan du markere det ved at venstre-klikke, hold
klikket mens musen føres over linket, slip klikket, højre-klik på den markerede tekst og tryk ”kopier” eller
tryk ctrl+c, før musen op til adressefeltet i din internetbrowser/-program, venstre-klik i adressefeltet og
tryk ctrl+v eller højre-klik og tryk ”sæt ind”, tryk enter.
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Step 2:
Derefter skal du logge ind med sit NemID og nøglekort.
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Step 3:
Når du er logget ind med dit NemID og nøglekort, vil nedenstående side blive vist. Her kan du se
fristen for besvarelse samt adresseoplysninger for ejendommen med brændeovnen eller
pejseindsatsen. Du skal herefter bekræfte eller afkræfte, hvorvidt oplysningerne fra
Tinglysningsretten er korrekte. Valget/-ene foretaget under tinglysningen kan ses nedenunder. I
eksemplet i vejledningen er brændeovnen eller pejseindsatsen tinglyst til at være før 2003
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Step 4:
Er oplysningerne korrekte, skal du markere håndteringen af brændeovnen eller pejseindsatsen. For
brændeovne og pejseindsatse produceret før 2003, kan du markere, om brændeovnen eller
pejseindsatsen er ”Nedlagt” eller ”Udskiftet”. Tryk på ”Næste”, når håndteringen af brændeovnen eller
pejseindsatsen er valgt.
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Step 5:
Her kan du se oplysningerne igennem, som vil blive sendt til Miljøstyrelsen.
Er oplysningerne korrekte trykker du på firkanten ved siden af teksten under ”Tro- og loverklæring”, så
der dukker et flueben op. Her bekræfter du, at oplysningerne er korrekte. For at indsende oplysningerne
til Miljøstyrelsen, trykkes der på ”Send”.
Er oplysningerne ikke korrekte, kan du trykke på ”Forrige”-knappen ved siden af ”Send” knappen og
ændre oplysningerne.
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Step 6:
Dit svar er nu sendt videre til Miljøstyrelsen. Tryk ”Log ud” for at afslutte. Herefter modtager du et brev i
e-boks, hvor Miljøstyrelsen bekræfter, at oplysningerne er modtaget. Du skal ikke gøre mere.
OBS: Oplever du at siden melder en fejl, når du har indsendt oplysninger. Kan du tjekke dagen efter,
om du har modtaget en kvttering i din indbakke i e-boks. Har du modtaget en kvittering for modtagelse
af indberetningen eller indsendelse af dokumentationen, er oplysninger modtaget hos Miljøstyrelsen.
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