Ændring af oprindeligt valg ved tinglysning af ejendommen

Step 1:
Er du efter tinglysningen blevet oplyst om et andet produktionsår end opgivet i oplysningerne fra
Tinglysningsretten, skal du venstreklikke på cirklen ved siden af ”Nej” (oplysningerne opgivet under
tinglysningen er ikke korrekte) og derefter trykke på firkanten ud for den rette kategori.
Du kan nu vælge mellem at indberette/indsende dokumentation eller få tilsendt et nyt brev og link, hvor
relevante oplysninger vil være oplyst for den nye kategori for brændeovnen eller pejseindsatsen.
Markeres ”Ingen dokumentation til rådighed endnu (du får nyt link tilsendt i e-boks)”, vil du få en frist
svarende til alderskategorien (6 eller 12 mdr.) og kan vedhæfte dokumentationen på et senere tidspunkt
inden for den nye frist.
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Step 2:
Du vælger f.eks. ”Ingen dokumentation til rådighed endnu (du får nyt link tilsendt i e-boks)”.
Hvis du valgte at indsende dokumentation – gå videre til step 7 på side 8.
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Step 3:
Her kan du se oplysningerne igennem, som vil blive sendt til Miljøstyrelsen.
Er oplysningerne korrekte, trykker du på firkanten ved siden af teksten ”Tro- og loveerklæring”, så
der dukker et flueben op. Her bekræfter du, at oplysningerne er korrekte. For at indsende
oplysningerne til Miljøstyrelsen, trykkes der på ”Send”.
Er alderen på brændeovnen/pejseindsatsen eller typen af dokumentation ikke korrekt, kan du trykke
på ”Forrige” -knappen ved siden af ”Send”-knappen og ændre oplysningerne.
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Step 4:
Dit svar er nu sendt videre til Miljøstyrelsen. Tryk ”Log ud” for at afslutte. Herefter modtager du et brev i eboks, hvor oplysningerne om indsendelse af dokumentation eller indberetning og dertilhørende frister er
oplyst. Du skal ikke besvare det nye informationsbrev fra Miljøstyrelsen før, at du er i besiddelse af
dokumentationen eller er klar til at indberette om skrotning eller udskiftning for brændeovneog
pejseindsatse produceret før 2003.
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Step 5:
Informationsbrevet, som du modtager, har nu tilpasset sig de nye valg.
Når du er i besiddelse af dokumentationen eller er klar til at indberette, trykkes der på selvbetjeningslinket.
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Step 6:
Typen af dokumentation markeres i firkanten og vedhæftes ved at trykke ”Vælg filer”,
marker filen i vinduet, der dukker op, og tryk ”Åben”.
Tryk ”Næste”.
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Step 7:
Her kan du se oplysningerne igennem, som vil blive sendt til Miljøstyrelsen.
Er oplysningerne korrekte, trykker du på firkanten ved siden af teksten ”Tro- og loveerklæring”, så der
dukker et flueben op. Her bekræfter du, at oplysningerne er korrekte. For at indsende
oplysningerne til Miljøstyrelsen, trykkes der på ”Send”.
Er alderen på brændeovnen/pejseindsatsen eller typen af dokumentation ikke korrekt, kan du
trykke på ”Forrige” -knappen ved siden af ”Send”-knappen og ændre oplysningerne.
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Step 8:
Dit svar er nu sendt til Miljøstyrelsen. Tryk ”Log ud” for at afslutte. Herefter modtager du en
kvittering (produceret før og efter 2003) eller en kvittering for modtagelse af dokumentation til
Miljøstyrelsens afgørelse om produktionsår (ukendt alder). Du skal ikke gøre mere.
Mangler Miljøstyrelsen oplysninger ifm. en brændeovn eller pejseindsats med ukendt produktionsår, vil en
sagsbehandler tage kontakt til dig igennem e-boks igen. Afgørelsen om produktionsåret fra Miljøstyrelsen
vil blive sendt efter endt sagsbehandling.
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