
Opret digital postkasse

Navigationsseddel
opret digital postkasse på borger.dk med NemID



FASE FORKLARING NAVIGATION/TAST

Gå ind på borger.dk
og klik på Post

Indtast www.borger.dk

Log på med NemID Åbner i et nyt vindue

Efter log-in, bliver du automatisk sendt tilbage  
til borger.dk

Oprettelse Læs og accepter vilkårene, klik næste.

Skriv alle dine relevante oplysninger.
For at rette, klik på ”(Ret)” ud for hver oplysning.
Disse kan altid rettes igen

Oplys dit mobil nr. hvis du ønsker  
servicebeskeder som sms.

Kryds af hvilke myndigheder du ønsker  
digital post fra. Du kan vælge alle eller enkelte, 
fx kun din bank eller kommune.
Disse kan altid rettes igen ved at klikke på  
”Mine tilmeldinger” på oversigtsbilledet  
under Post

Har du i forvejen e-Boks, kan du vælge også  
at se posten fra den i din digitale postkasse.
Den post du får vist her, er den samme som 
i e-Boks. Hvis du sletter en meddelelse,  
mappe eller tilmelding vil det også blive  
slettet i e-Boks.

Godkendelse Når du har indtastet alle oplysninger,  
klik på ”Godkend”

Du har nu oprettet din digitale postkasse  
på borger.dk 

Besvar, videresend m.m. Modtager du en henvendelse fra Ikast-Brande 
Kommune der kan besvares, videresendes m.m. 
via digital post, vil det fremgå af henvendelsen 
og klik på fx besvar i øverste venstre hjørne.

Kan henvendelsen ikke besvares, kommer et 
vindue frem og oplyser dette, og hvad du så  
kan gøre.

Er der vedhæftet filer, ses det ved, at der er  
et ikon ud for dokumentet. Ved at åbne dette, 
kan filen ses ved klik på ”Vis”

HUSK ALTID at logge af, ved at vælge LOG UD  
og helt at lukke alle browsere – internet vinduer ved at klikke på X

Ved brug af en offentlig computer, er det især vigtigt at få logget af, da man kan risikere,  
at den næste, der bruger computeren, kan misbruge ens NemID.


