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NemID Medarbejdersignatur 

 

Med NemID Medarbejdersignaturen kan medarbejderne i landets bygge-

virksomheder pr. 1. juli 2016 tilgå https://dokumentportalen.tbst.dk  

for at hente byggeskaderapporter. 

 

Hvad er NemID medarbejdersignatur? 

Med en NemID Medarbejdersignatur kan du som ejer eller medarbejder i 

en virksomhed identificere dig elektronisk. Du kan fx også bruge medar-

bejdersignaturen, når du indberetter til det offentlige, logger på Digital 

Post via virk.dk, underskriver dokumenter og blanketter, eller vil sende og 

modtage sikker e-mail. 

Hvem er en NemID Administrator? 

Den første NemID Medarbejdersignatur, der bestilles og tilknyttes en ejer 

eller medarbejder i virksomheden, vil automatisk få tildelt rollen som Ne-

mID administrator. NemID Administratoren kan udstede de øvrige medar-

bejdersignaturer og administrere dem internt i virksomheden. 

Hvor kan jeg få hjælp til NemID Medarbejdersignatur? 

Digitaliseringsstyrelsen er den myndighed som ejer NemID løsningen, mens det 

er NETS, der er leverandør af løsningen. 

NETS har udarbejdet vejledninger vedr. NemID Medarbejdersignatur om både 

bestilling, installation og support via nedenstående links. 

 

Læs om de tre typer af NemID Medarbejdersignatur: 

https://www.nets.eu/dk-da/løsninger/nemid/medarbejdersignatur/om-nemid-

medarbejdersignatur 

Vejledninger: 

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/NemID-

medarbejdersignatur/NemID-Administratorvejledninger 

 Bemærk, at bestillingen kan tage 3-7 dage. 
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Hvordan logger jeg ind på Dokumentportalen? 

1. Indtast linket til Dokumentportalen i en browser 

2. Herefter føres du over til NemLog-in siden, hvor du kan logge ind 

med din NemID Medarbejdersignatur. 

Enten har din arbejdsplads valgt at NemID Medarbejdersignaturen 

er et bruger-id/adgangskode og nøglekort, som du kender det, når 

du logger på fx borger.dk som privatperson. 

 

Ellers har din arbejdsplads valgt at NemID Medarbejdersignaturen 

er en nøglefil, som ligger på din computer. 

 

 

3. Efter log ind føres du tilbage til Dokumentportalen, hvor du nu kan 

se en liste af alle de byggeskaderapporter, hvortil din arbejdsplads 

har et ansvar tilknyttet. 

 

Hvis du ikke kan få adgang eller se en rapportliste betyder det en-

ten, at dit NemID medarbejdersignatur er opsat forkert (i så fald 

kontakt din virksomheds NemID Administrator og/eller NETS)  

eller at der endnu ikke er færdigmeldte byggeskaderapporter på de 

byggesager, hvortil din arbejdsplads har et ansvar tilknyttet. 

 

En vejledning i, hvordan du søger efter en specifik byggesags byggeskade-

rapport mv. på Dokumentportalen bliver tilgængelig pr. 1. juli 2016. 

 


