
Sådan bliver du tilmeldt Digital Post, hvis du bor i udlandet og ikke har været tilmeldt før 

 

Har du aldrig været tilmeldt Digital Post før, og vil du gerne modtage Digital Post fra offentlige 
myndigheder, selv om du ikke har fast bopæl i Danmark - så skal du sende dette brev til 
Digitaliseringsstyrelsen. 
 
Digitaliseringsstyrelsen 
Att.: Digital Post 
Landgreven 4  
1301 København K 
Danmark 
 
Det er vigtigt, at du markerer brevet som ’fortroligt’, fordi du i brevet skal du oplyse dit cpr-nummer. 
 

Navn 
 

 

  
CPR-nummer 
 
Dit cpr-nummer bruges af Digitaliseringsstyrelsen til 
at tilmelde dig Digital Post.  
 

 

  
e-mailadresse 
 
e-mailadressen vil blive brugt af 
Digitaliseringsstyrelsen til at sende dig en kvittering 
for, at du er oprettet i Digital Post, og til at give dig 
besked om status på din anmodning om frivillig 
tilmelding til Digital Post. 

 

  
Oplys her, at du gerne vil tilmeldes Digital 
Post frivilligt  
 

 

 
Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af loven om offentlig Digital Post. Derfor er 
det heller ikke et krav, at du kan modtage dine beskeder fra danske offentlige myndigheder i Digital 
Post, hvis du bor i udlandet. 
Modtager du SU og er blevet fritaget for offentlig Digital Post, gælder denne fritagelse ikke på SU-
området. Fritagelsen omfatter ikke post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post jf. § 
38 a i Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)  
 

Når du bliver tilmeldt Digital Post, bliver du omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere. 
• Lov om offentlig Digital Post 

Du kan læse mere om Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine oplysninger i Digital Post. 
• Beskyttelse af dine personoplysninger i det nye Digital Post 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1037
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/686
https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/lovgivning/om-databehandling/
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