1. Opprettelse av tilgang til avdødes e-Boks

Dette skjemaet brukes hvis du ønsker å opprette tilgang til en avdød e-Boks-bruker. Tilgangen kan etableres
enten via etterlattes e-Boks eller en fullmaktshavers e-Boks.
Se dessuten avsnitt 2 hvis det ønskes avmelding av digital post fra private bedrifter til avdødes e-Boks.
Skjemaet sendes til e-Boks sammen med kopi av dødsattest, skifteattest og eventuell fullmakt, som beskrevet
under.
Behandlingstiden er ca. 10 virkedager.
Dokumentene kan sendes digitalt via vårt kontaktskjema. Følg disse trinnene: Trenger du hjelp? -> Mer hjelp ->
Ta kontakt med e-Boks brukersupport -> Andre henvendelser -> Dødsfall.
Eller send skjemaene med fysisk post til følgende adresse:
e-Boks A/S
Haavard Martinsens vei 54
NO-0978 Oslo
1a. Opplysninger om avdøde (utfylles alltid)
Navn:
Fødselsnummer:
1b. Etablering av tilgang (utfylles alltid)
Ønskes opprettelse av tilgang til avdødes e-Boks via etterlattes eller fullmaktshavers e-Boks?

Ja

Nei

1c. Opplysninger om etterlatte eller fullmaktshaver til bruk for etablering av tilgang
(Angi hvem som skal ha tilgang til avdødes e-Boks)
Navn:
Fødselsnummer:
E-postadresse:
Telefon:
Jeg bekrefter at jeg er registrert bruker av e-Boks:

Ja

(MERK: Dette er en forutsetning for at tilgangen skal opprettes)
1d. Dokumentasjon for opprettelse av tilgang til avdødes e-Boks
Følgende dokumentasjon vedlegges:
Skifteattest (kreves hvis det skal opprettes tilgang til avdødes e-Boks).
Fullmakt (kreves hvis tilgangen skal opprettes fra en annen enn avdødes etterlate, eller hvis det
er oppført mer enn én arving på skifteattesten).
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2. Avmelding av post til e-Boksen til den avdøde
2a. Avmelding av post til avdødes e-Boks (utfylles alltid)
Ønskes avmelding av fremtidig digital post fra private bedrifter til avdødes
e-Boks?:
Nei
Ja

(Merk at digital post fra det offentlige automatisk blir avmeldt ved dødsfall.)
2b. Opplysninger om etterlatte eller fullmaktshaver til bruk for avmelding av digital post
(Angi hvem som ønsker å avmelde fremtidig post til avdødes e-Boks.)
Navn:
Fødselsnummer:
E-postadresse:
Telefon:
2c. Dokumentasjon for avmelding av fremtidig post
Følgende dokumentasjon vedlegges:
Dødsattest
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