
Registrering i Digipost steg for steg



Kort om Digipost

 Digipost ble lansert i2011

 Digipost er utviklet av Posten Norge som et sikkert digitalt 
alternativ til den grønne postkassen på gjerdet

 I dag bruker over 500.000 nordmenn Digipost

 Alle dokumenter blir kryptert og lagret på norsk jord

 Digipost er en digital postkasse som du har livet ut. 

 Postkassen er knyttet til personnummeret ditt og vil følge 
deg uansett hvor du flytter



Hvorfor Digipost?

 Digipost er like sikkert som nettbanken din

 1 samtykke – resten skjer automatisk. 

– Har du gitt samtykke til å motta post digitalt, trenger du ikke 
foreta deg noe. Du vil automatisk få digital post fra avsendere 
som sender digitalt – inkludert offentlige virksomheter.

 Du har tilgang til viktige dokumenter uansett hvor du er – både 
på mobil, PC og nettbrett

 Last opp og lagre viktige dokumenter i et livslangt arkiv

– Har du smarttelefon kan du også enkelt ta bilde av dokumenter 
og laste opp direkte

 Gi andre tilgang postkassen din 



Før du begynner registreringsprosessen må du ha BankID eller Buypass tilgjengelig.

Dette må du ha for å fullføre registreringen



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.



Når du har valgt et

sikkert passord, må

du gjenta dette i

feltet under.



For å bekrefte at du

har lest brukervilkårene,

huker du av for «Jeg

godtar vilkårene for

Digipost».



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 eller 

Buypass tilgjengelig 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 or å være.

Kundeservice

Tlf: 04004

E-post: kundeservice@digipost.no 


