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Hva er Digipost?
Digipost er et digitalt postsystem som ble utviklet av Posten Norge AS våren 2011. Digipost
er tilgjengelig for alle personer over 15 år med norsk fødselsnummer eller D-nummer tilgang
til egen «digital postkasse». Dette tilsvarer den fysiske postkassen som kan benyttes til
sikker digital kommunikasjon mellom privatpersoner, og private og offentlige virksomheter.

Ta i bruk Digipost
Når du skal ta i bruk Digipost skriver du først inn www.digipost.no i nettleseren din. Dersom
du ikke er bruker fra før må du registrere deg. Når du registrerer deg så krever det at du
enten har BankID eller Buypass slik at du kan bekrefte at du er den du sier at du er. Den
digitale postkassen er direkte knyttet til brukerens fødselsnummer. Fødselsnummeret vil bli
koblet til gateadressen som ligger i Postens adresseregister.

Hvordan registrere seg
Når du skal registrere deg klikker du på Registrer Deg.

Du vil da komme inn på siden for å registrere deg. Helt øverst på siden kan du velge om du
vil få teksten på bokmål, nynorsk eller engelsk. Videre skal du fylle ut e-post, mobilnummer
og lage deg passord. Det vil da se slikt ut:

Lengre ned på siden må du også godta brukervilkårene for bruk av Digipost. Disse vilkårene
kan du lese ved å klikke på Les vilkårene for Digipost. Når dette er gjort så skal du gå videre

til neste steg, og da kommer du til fanen Samtykke. I henhold til norsk lov må du krysse av

på at du samtykker til elektrisk kommunikasjon. Slik vil dette se ut:
Når dette steget er gjennomført har du kommet til siste steg. Her må du logge inn med
BankID eller Buypass for å bekrefte din identitet. Slik ser det ut:

Når dette er gjort, er du ferdig med registreringen og klar til å ta i bruk Digipost.

