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Danmark får ny

Digital Post
Læs, hvad det betyder for jer som virksomhed eller forening
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Flere indgange til Digital Post
Nu får I fire indgange til Digital Post fra offentlige myndigheder. 
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Få Digital Post på mobilen
Som noget nyt lanceres også en ny app 
til post fra offentlige myndigheder.  
Appen hedder Digital Post. Den nye 
app giver dig, der kan bruge dit private 
NemID til at logge ind på virksomhedens 
vegne, nem adgang til vigtigt nyt fra 
offentlige myndigheder.

I stedet for at logge ind flere gange for 
at se posten, kan du med få klik skifte 
mellem din personlige indbakke og andre 
indbakker, du har adgang til. Det kan 
være, du er kasserer i en forening eller 
har din egen virksomhed. I appen kan du 
læse, besvare og videresende post fra 
offentlige myndigheder.

Appen kan hentes i App Store og i Google Play.
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Sådan bliver jeres virksomhed  
klar til det nye Digital Post
Tag testen og se, om I er klar til det nye Digital Post 
– det er langt de fleste virksomheder allerede.

https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/digital-post/#Opsaetning-og-adgang-til-Digital-Post
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Fakta om det 
nye Digital Post
Kan vi frit vælge, hvor vi vil læse posten,  
når det nye Digital Post træder i kraft?
Ja. Posten fra offentlige myndigheder kommer automatisk 
på alle platforme, så I vælger frit, om I vil læse den på Virk, 
e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen.

Skal vi give besked til offentlige myndigheder om,  
hvor vi vil læse Digital Post?
Nej, posten fra offentlige myndigheder kan automatisk 
læses på Virk, e-Boks, mit.dk eller Digital Post-appen.

Skal vi som foreninger gøre noget  
anderledes end virksomhederne?
Nej, der er ingen forskel.

Er der synkronisering på tværs af platformene,  
når vi læser, besvarer eller flytter en besked? 
Ja.
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Digital Post 
følger med tiden
Digitaliseringsstyrelsen har udviklet ny Digital Post for at 
skabe en tidssvarende løsning, som baner vejen for en  
bedre kommunikation mellem myndigheder og erhverv.

Med det nye Digital Post bliver det mere enkelt for 
virksomheder at håndtere hverdagens administration. 
Fx kan myndigheder fremhæve svarfrister og gøre det 
muligt at importere mødeindkaldelser direkte til egen 
kalender.

Nu kan virksomheder og foreninger som noget nyt 
læse Digital Post fra offentlige myndigheder på flere 
forskellige platforme.



7

 

Du kan læse mere om Digital Post og få hjælp på Virk

Læs mere

https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/digital-post/#Opsaetning-og-adgang-til-Digital-Post
https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/digital-post

