
Etablering af adgang til e-Boks for unge under 15 år 
Er dit barn under 15 år og modtager af dokumenter i e-Boks?  
Du kan som forælder/værge få adgang til dokumenterne via din egen e-Boks. 

Du skal udfylde og indsende formularen sammen med gyldig dokumentation (se under afsnittet Dokumentation). 

Bemærk at e-Boks ikke opretter ny e-Boks, adgangen etableres kun for allerede eksisterende brugere, som får fx 
lønsedler eller bankdokumenter digitalt i e-Boks. Den tildelte adgang er desuden begrænset til læseadgang, og du 
vil ikke kunne tilmelde afsendere på vegne af dit barn/værgemål.  

Når den unge fylder 15 år, kan vedkommende få udstedt NemID og dermed få adgang til sin egen e-Boks med 
fuldfunktionalitet på både web og mobil ved at acceptere vilkår første gang der logges på.  

Dokumentation: 

For at kunne etablere adgang skal en af følgende dokumentationsformer listet i punkt 1 sendes med 

(eventuelt digitalt i indscannet form eller sendt som papir).  

Sendes til: 
Formularen udfyldes, underskrives og sendes til e-Boks sammen med en kopi af den valgte dokumentation 

e-Boks A/S
Dampfærgevej 28, 1.sal
DK-2100 København Ø

1. Oplysninger om den unge under 15 år (ADGANGSGIVER) (udfyldes altid)

Navn  :   __________________________________ 

CPR-nummer  :  ___________________________________ 

E-mail-adresse (besked om ny post i e-Boks):  ___________________________________ 

Evt. ekstra e-mail-adresse  :  ___________________________________ 

Kopi vedlagt af :      Pas     Sundhedskort  Dåbsattest            Navneattest  Værgebeskikkelse 

2. Etablering af adgang fra forælder/værges e-Boks (ADGANGSHAVER) (udfyldes altid)

Der ønskes etablering af adgang til e-Boks for personen nævnt under punkt 1 via min e-Boks: 

Forælders/værges navn             :  __________________________________ 

Forælders/værges CPR-nummer :  ___________________________________ 

Jeg bekræfter at være oprettet som bruger af e-Boks: :  JA  (BEMÆRK: Dette er en forudsætning 
for at adgangen kan oprettes)

3. Accept af vilkår for brug af e-Boks og erklæring om forældremyndighed/værgemål (udfyldes altid)

Jeg accepterer hermed, at der oprettes en e-Boks til den under punkt 1 nævnte person med adgang fra min 
egen e-Boks og accepterer i denne forbindelse på personens vegne vilkår for brug af e-Boks, som kan ses på 
denne adresse: http://www.e-boks.dk/Signup_terms.aspx 

Jeg erklærer endvidere på tro og love at have forældremyndigheden/værgemålet over den i pkt. 1 nævnte 
person. 

Navn:  _________________________________________________________________ 

CPR-nummer:   _________________________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

Dato:   ___________  Underskrift:  __________________________________ 

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