
Slik registrerer  
du deg i Digipost



Før du begynner registreringsprosessen må du ha  
BankID eller Buypass tilgjengelig. Dette må du ha for  
å fullføre registreringen.



Slik registrerer du deg 

Gå inn på digipost.no.  
Trykk på «Registrer deg» 
helt oppe til høyre.

Velg først det språket  
du vil ha (bokmål, nynorsk 
eller engelsk).

Deretter går du til 
«opprett brukerprofil».

Fyll ut e-postadresse og 
mobilnummer. 

For at du skal motta 
varsler om ny digital 
post, er det svært 
viktig at du oppgir riktig 
e-postadresse og 
mobilnummer.



Bruk minst 8 tegn i 
passordet der du  
blander små og store 
bokstaver og tall.

Når du har foreslått et 
passord, vil du få beskjed 
om hvorvidt dette er 
sikkert nok.

For å bekrefte at du  
har lest brukervilkårene, 
huker du av for «jeg 
godtar vilkårene for 
Digipost».

Når du har valgt et  
sikkert passord, må  
du gjenta dette i  
feltet under.



Trykk på «Registrer  
meg i Digipost».

Ved å opprette en konto i 
Digipost sier du ja til at alle 
typer bedrifter kan sende 
deg post digitalt.

Huk av i boksen «jeg 
samtykker til elektronisk 
kommunikasjon» før du 
trykker på den røde 
knappen der det står «jeg 
samtykker».

Nå vil avsendere som har 
Digipost slutte å sende deg 
papirutgaven av posten.



Bekreft at du er deg selv 
via BankID eller Buypass.

Har du ikke BankID 
ellerBuypass tilgjengelige 
kan du avbryte og komme 
tilbake til denne siden 
senere.

Etter at du har registrert 
deg, kan du logge inn 
i Digipost ved hjelp 
av fødselsnummer 
og passordet du 
selv valgte ved 
registreringsprosessen.

Spesielt viktig eller 
sensitiv post, for 
eksempel med PIN-koder 
til bankkort, kan ikke 
åpnes uten at du bruker 
BankID eller annen type 
elektronisk ID.



Siden alle som bruker Digipost har 
bekreftet identiteten sin, kan du 
være helt sikker på at personer og 
virksomheter er den de utgir seg 
for å være.



For mer informasjon, se digipost.no eller kontakt vår 
kundeservice tlf: 04040 eller e-post: kundeservice@digipost.no


