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Etablering av tilgang til e-Boks for personer under 15 år 

Personer under 15 år, og personer under vergemål, kan få tilgang til e-Boks ved at det opprettes en tilgang fra 
en forelders/verges e-Boks.  

For å opprette e-Boks og etablere tilgang fra en forelders/verges e-Boks må dette skjemaet må fylles ut og 
sendes inn sammen med gyldig dokumentasjon (se under avsnittet Dokumentasjon).  

Merk at e-Boks ikke oppretter en ny e-Boks; tilgangen etableres bare for allerede eksisterende brukere av e-
Boks. Den tildelte tilgangen vil dessuten begrenses til lesetilgang, og du vil ikke kunne registrere avsendere på 
vegne av ditt barn.  

Når barnet fyller 15 år kan det få utstedt BankID og dermed selv få tilgang til e-Boks med alle funksjoner, 
både på web og mobil, ved å akseptere vilkårene ved første innlogging.  

Dokumentasjon: 
For å kunne opprette tilgang må en av følgende former for dokumentasjon sendes med: kopi av pass eller helsekort 
samt dåpsattest eller navneattest og ev. vergeoppnevnelse.  

Sendes til: 
Skjemaet utfylles, underskrives og sendes til e-Boks sammen med en kopi av den valgte dokumentasjonen. 

 Kopi vedlagt av: pass fødselsattest Dåpsattest Navneattest  Vergeoppnevnelse 

2. Etablering av tilgang fra forelder/verges e-Boks (TILGANGSHAVER) (utfylles alltid)

Det ønskes etablering av tilgang til e-Boks for personen nevnt under punkt 1 via min e-Boks: 

Forelders/verges navn:    

Forelders/verges personnummer: 

Jeg bekrefter at jeg er registrert bruker av e-Boks: 

(MERK: Dette er en forutsetning for at tilgangen kan opprettes) 

Dokumentene kan sendes digitalt via vårt kontaktskjema. Følg disse trinnene: Kontakt e-Boks brukerstøtte -> 
Andre henvendelser -> Dødsfall.  

Eller send skjemaene med fysisk post til følgende adresse: 

e-Boks A/S
Haavard Martinsens vei 54
NO-0978 Oslo

Navn: 

Personnummer: 

E-postadresse (beskjed om ny post i e-Boks): 

Ev. ekstra e-postadresse: 

1. Opplysninger om person under 15 år (TILGANGSGIVER) (utfylles alltid)
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3. Ditt samtykke til bruk av e-Boks og erklæring av foreldremyndighet/vergemål (utfylles alltid)

Jeg samtykker herved i at det opprettes en e-Boks til den under punkt 1 nevnte person med tilgang fra min 
egen e-Boks og samtykker i den forbindelse på personens vegne i vilkårene for bruk av e-Boks, som kan 
leses på følgende adresse:http://www.e-boks.dk/Signup_terms.aspx 

Jeg erklærer videre på ære og samvittighet å ha foreldremyndigheten/vergemålet over den i pkt. 1 nevnte 
person.  

Navn: 

Personnummer: 

Adresse: 

Dato:  Underskrift:

http://www.e-boks.dk/Signup_terms.aspx
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