
Nu kan du læse Digital Post fra offentlige myndigheder på flere platforme 

Danmark får ny

Digital Post



Flere indgange til Digital Post 
Nu kan alle borgere læse Digital Post fra offentlige myndigheder på
flere forskellige platforme. 



Fakta om Digital Post
Hvorfor kommer der ny Digital Post?
Digitaliseringsstyrelsen har udviklet ny Digital Post for at 
skabe en tidssvarende løsning, som baner vejen for bedre 
kommunikation mellem borgere og myndigheder.

Kan jeg frit vælge, hvor jeg vil læse posten?

Ja. Posten fra offentlige myndigheder kan læses på  
alle platforme, så du vælger frit, om du vil læse den 
på borger.dk, e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen.

Skal jeg give nogen besked om, 
hvor jeg vil læse Digital Post?

Nej, posten fra offentlige myndigheder kan  
automatisk læses på borger.dk, e-Boks, mit.dk 
eller i Digital Post-appen.

Hvad hvis jeg er fritaget?

Hvis du er fritaget fra at læse Digital Post i dag,  
vil du også være fritaget fremover.

Hvad hvis jeg har brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til Digital Post,  
kan du læse mere på borger.dk eller kontakte  
Digital Post-supporten på tlf: 33 98 00 33.

Få Digital Post
på mobilen
Som noget nyt lanceres også en 
ny app til Digital Post. Den nye 
Digital Post-app vil, ligesom 
borger.dk, kun vise din post fra
offentlige myndigheder. 

Du kan hente Digital Post-appen 
i App Store og i Google Play.



Hvad er  
Digital Post?
Digital Post er Vigtigt Nyt fra offentlige myndigheder.
Du modtager post fra offentlige myndigheder, fra du er 15 år 
gammel, og har pligt til at læse den. Det har du, fordi den drejer 
sig om vigtige begivenheder i dit liv, som du skal forholde dig til. 

Det kan være, at du er blevet optaget på en uddannelse. At du 
har fået plads til dit barn i en institution. Eller at du skal møde op 
til en aftale på hospitalet. De beskeder kommer som Digital Post. 

Læs mere om Digital Post på borger.dk

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post#

