
 

Hvordan opprette 
e-Boks for mottak 
av offentlig post

Nordens største digitale 
postboks



Sikker innlogging: For å bekrefte din identitet må du bruke en elektronisk ID ved innlogging. 
Du har 4 alternativer: 

Eksempel - Sikker innlogging med BankID: Husk å ha din kodebrikke klar. Trykk på valget for 
BankID:
• Tast inn ditt fødselsnummer – 11 siffer.
• Tast inn engangskoden fra kodebrikken.
• Tast inn ditt personlige passord.

Kom i gang med e-Boks: 
Du kan registrere deg via e-Boks sin hjemmeside som er raskest eller via 
norge.no som er veiviser for offentlig tjenester på nett.  

• Gå til www.e-boks.no og trykk «logg inn via ID-porten» for å 
 registrere deg som mottaker av offentlig post. 

• Gå inn via www.norge.no og velg e-Boks som digital postkasse.    
Trykk «logg inn via ID-porten» for å registrere deg som mottaker 
 av offentlig post.



Riktig kontaktinformasjon: Du vil måtte fylle ut e-post adresse og mobilnummer dersom du tidligere 
ikke har kommunisert med det offentlige på nett. 
Dersom du alt har kommunisert med det offentlige på nett, holder det at du trykker på knappen «Bekreft»

Akseptere vilkår: For å lese vilkårene, trykk på rød tekst «Vilkår for bruk av e-Boks». Et eget skjermbilde 
med vilkårene kommer opp. Når de er lest kan du trykke på «Lukk» og du er tilbake der du kan akseptere 
vilkårene. Huk av for «Jeg har lest og aksepterer vilkår for bruk av e-Boks» og trykk «Aksepter» knappen.



Oppdatere profilopplysninger: Registrer inn ditt navn, mobilnummer og e-post adresse.

Bekreft dine opplysninger: Du vil få en SMS med en kode du må registrere inn for å bekrefte at det 
er ditt mobilnummer. Du vil også få en e-post med en link du må trykke på for å bekrefte din e-post 
adresse. Når dette er gjort kan du trykke «Begynn å bruke din postkasse»



Din oversikt: Du er nå kommet inn på startsiden i e-Boks som heter «Din oversikt». Her vil det ligge 
et velkomstbrev til deg. «Din oversikt» er altså stedet der du finner din innboks, oversikt over mottatte 
dokumenter og eventuelt de dokumenter du selv har lastet opp. 
For å motta post fra det offentlige trykker du på «Les mer og registrer deg i dag»

Registrere post fra offentlige etater: Når du trykker på knappen som heter «Registrer» vil du motta 
post fra alle offentlige etater som er tilknyttet sikker digital post.



Du er nå registrert som mottaker av offentlig post!

Registrer flere avsendere: Du kan velge å motta post fra flere private avsendere i tillegg til at du har 
bedt om post fra det offentlige. Gå inn på «Meny» og «Registreringer».



Velg ønsket kategori, for eksempel «Bank og finans». Du vil få opp en oversikt over de private avsendere 
som tilbyr å sende post via e-Boks. 
Klikk på ønsket avsender og velg hvilke dokumenter du ønsker å få tilsendt.

Trenger du hjelp:
Du finner svar på ofte stilte spørsmål ved å trykke på «Hjelp». 
Her finner du også kontaktinformasjon dersom du trenger å 
kontakte e-Boks brukerstøtte.



Nordens største digitale 
postboks

e-Boks er Skandinavias ledende løsning innen digital distribusjon og oppbevaring 
av viktige dokumenter, og har over ni millioner brukere i Norden. I 2014 ble over 250  
millioner dokumenter overført via e-Boks. Blant avsenderne er kommuner, fylker og 
departementer i tillegg til en rekke store private bedrifter innen bank, forsikring, strøm, 
tele og energi. e-Boks eies av Nets og Post Danmark, og ble etablert i 2001. Selskapet 
har kontorer i København og Oslo. Se www.e-boks.no for nærmere informasjon.


