
Nu kommer din post fra det  
offentlige på nettet
Tillykke med, at du lige er fyldt 15 år. 

Det betyder, at du fremover vil få din post fra det offentlige som Digital Post. Din digitale post kan læses ved at 
logge ind på www.borger.dk.

Digital Post fra det offentlige er vigtige breve og meddelelser til dig f.eks. om udbetaling af feriepenge, indkald- 
elser til tandlæge, meddelelser om ungdomskort eller indkaldelser til undersøgelser på sygehuset.

Bestil NemID for at læse din post
Du skal have NemID for, at du kan logge ind og læse din digitale post. NemID er dit sikre og personlige login,  
der blandt andet giver dig adgang til at læse din digitale post.

Har du ikke NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu eller ved at møde op i din kommunes Borgerservice- 
center (læs mere om NemID på bagsiden).

Få besked om ny Digital Post
Indtast din e-mail og/eller mobilnummer, når du er logget ind med NemID på www.borger.dk. Så får du besked, 
når der er ny Digital Post, du skal læse.  

Det er vigtigt, at du husker at læse din digitale post, da din post kan indeholde beskeder om noget, du skal gøre. 

Det er ikke al post fra det offentlige, der kan sendes digitalt. Du skal derfor stadig tjekke din papirpost.

Du kan få hjælp til Digital Post
På bagsiden kan du læse mere om, hvordan du tjekker din digitale post, og hvor du kan få hjælp. 

Her kan du også læse om, hvordan du kan give f.eks. dine forældre adgang til at læse din digitale post, hvis du 
gerne vil have dem til at hjælpe dig med dine breve fra det offentlige.

Med venlig hilsen
[kommunenavn]
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For information in other languages regarding  
Digital Post visit www.borger.dk/digitalpost Se bagside for mere information
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Tandplejen
Indkaldelse til tandeftersyn

Sygehuset
Indkaldelse til undersøgelse

Feriekonto
Udbetaling af feriepenge

Arbejde, dagpenge, ferie

Bolig og flytning

Danskere i udlandet

Familie og børn

Forbrug og internet

Fritid

Handicap

Miljø og energi

Pension og efterløn

Politi, retsvæsen, forsvar

Samfund og rettigheder

Skole og uddannelse

Sundhed og sygdom

Transport og rejser

Udlændinge i Danmark

Ældre

Økonomi, skat, SU

> Boligstøtte
> Flytteanmeldelse
> Blåt sygesikringskort
> Ejendomsskat
> Straffeattest

> Børnebidrag
> Nyt pas
> Feriepenge
> Folkepension
> Dødsfald

Genveje

Forside Min Side Digital Post lifeindenmark.dk

Vælg kommune Hjælp! Log på

Du kan få hjælp og svar på de fleste spørgsmål på www.borger.dk/digitalpost

§ Lov om Offentlig Digital Post
Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at alle borgere fra 15 år, der ikke er fritaget, modtager Digital Post fra det offentlige. Reglerne om Digital Post fremgår  
af lov om Offentlig Digital Post og i bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post. Loven trådte i kraft 1. november 2014.

Det er muligt at blive fritaget fra at modtage 
posten fra det offentlige digitalt, hvis man 
f.eks. har et handicap, der forhindrer det. 
Kontakt din kommunes Borgerservicecenter 
for at høre mere, hvis du har problemer med 
at læse posten digitalt.

Sådan får du NemID:

Bestil NemID på nettet
•  Gå ind på www.nemid.nu 
•  Du skal bruge dit pas, når du bestiller NemID.
•  Det kan tage 5-9 dage, fra du bestiller NemID,  

til du har det.

Bestil NemID ved at møde op
•  Mød op i din kommunes Borgerservicecenter.
•  Medbring gyldig legitimation som f.eks. pas.  

Har du ikke legitimation med billede, skal du  
medbringe to andre former for ID f.eks. dåbs-  
eller navneattest og sundhedskort.

•  I Borgerservicecentret får du NemID med det  
samme.

Hjælp til at læse din post

Du kan give andre, du stoler på, læseadgang
•  Det betyder, at f.eks. dine forældre eller andre,  

du stoler på, vil kunne hjælpe dig med at læse  
din post fra det offentlige.

•  Giv læseadgang når du er logget ind på  
www.borger.dk – eller få hjælp i din kommunes 
Borgerservicecenter.

•  Læseadgangen kan lukkes igen, hvis du senere 
ønsker det.

•  Det er stadig dig selv, der har ansvaret for, at  
din digitale post læses.

Sådan tjekker du din post på borger.dk

Log på med dit NemID
Du skal bruge NemID til at logge på.  
Har du ikke NemID, kan du bestille det på  
www.nemid.nu eller ved at gå i Borgerservice.

Læs din digitale postGå på www.borger.dk
og vælg Digital Post
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