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Sådan giver du en anden person 
mulighed for at læse med i din 
Digital Post

Med læseadgang kan du give en anden person adgang til at læse dine 
meddelelser fra det offentlige i Digital Post. I denne vejledning kan du 
se, hvordan du gør både med og uden NemID.

Hvorfor er det en god ide at give en anden person 
læseadgang?
Det kan være en god idé at give en anden person læseadgang i forskellige situationer:

• Det kan være, at du skal have hjælp til at læse Digital Post.

• Det kan være, at du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din post.

• Eller måske vil du som ung gerne have, at dine forældre hjælper dig med Digital
Post fra det offentlige.

Det er dit ansvar, at posten bliver læst 
Det er dit ansvar, at posten bliver læst – også selv om du har givet en anden 
person læseadgang til din Digital Post. 

Den, du giver læseadgang, kan ikke svare på dine vegne.
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Sådan gør du, hvis du har NemID

Hvis du har NemID, kan du selv give læseadgang til en anden person 
via borger.dk eller e-boks.dk. Det kræver, at du har den anden persons 
CPR-nummer. 

Du kan give læseadgang på denne måde:

1 Log ind på www.borger.dk med dit NemID.

2 Klik på Digital Post øverst på siden.

3 Klik på Menu øverst på siden, og vælg Indstillinger.
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4 I menuen i venstre side skal du klikke på Adgange og derefter på Giv andre adgang. 

5 Du kommer nu til siden Opret adgang. Her skal du udfylde alle felter på nær 
Ophørsdato, som er valgfrit.

Du vil blive bedt om at oprette et kodeord. Det skal du skrive ned og give til den 
person, du vil give læseadgang til. Kodeordet er personligt, og du skal derfor opbevare 
det sikkert.

Når du har udfyldt formularen, så tryk Næste.



Side 5

6 Under Rettigheder skal du klikke på Læsning, og sætte flueben ved Indbakke. Klik 
til sidst på OK i bunden af siden.

7 Når du har godkendt, kan du se, at adgangen er givet og venter på, at personen skal 
acceptere den.

8 Husk at logge af systemet, når du er færdig.
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Sådan gør du, hvis du ikke har 
NemID

Hvis du ikke har NemID, kan du give en anden person læseadgang til 
din digitale post med en blanket. Det kræver, at du har den anden 
persons CPR-nummer.

Du kan få blanketten udleveret hos borgerservice. Den ser sådan her ud:

Du kan også finde og udskrive blanketten på www.borger.dk. Fra forsiden vælger du 
Internet og sikkerhed > Digital Post > Hjælp og fritagelse fra Digital Post. Her 
klikker du på Start ud for Fuldmagt til etablering af læseadgang til person eller 
virksomhed til Digital Post.

Hvis du læser denne vejledning på din skærm, kan du også finde blanketten ved at 
klikke her.
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Uden NemID kan du give læseadgang på denne måde:

1. Når du har fået blanketten, skal du udfylde den med dine informationer.

2. Husk at underskrive blanketten – ellers er den ikke gyldig.

3. Den person, du giver læseadgang til, skal aflevere blanketten personligt hos
borgerservice i din kommune.

Borgerservice kan hjælpe dig
Hvis du har problemer med at give læseadgang til en anden person, kan du få 
hjælp hos borgerservice. Husk at tage dit NemID med, hvis du har et.
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