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Etablering av åtkomst till e-Boks för barn under 15 år 

Barn under 15 år och personer under förmyndarskap kan få åtkomst till e-Boks genom man etablerar en 
åtkomst från en förälders/förmyndares e-Boks.  

Detta formulär fylls i för att skapa en e-Boks och etablera åtkomst från en förälders/förmyndares e-Boks och 
skickas därefter in tillsammans med giltig dokumentation (se under avsnittet Dokumentation).  

Observera att e-Boks inte skapar en ny e-Boks, det skapas bara åtkomst för redan befintliga användare av e-
Boks. Den tilldelade åtkomsten är dessutom begränsad till läsåtkomst, och du kan inte anmäla avsändare för 
ditt barns/den omyndiges räkning.  

När barnet fyller 15 år kan denne få utställt ett BankID och därmed själv få åtkomst till e-Boks med full 
funktionalitet på både webb och mobil genom att acceptera villkoren vid första inloggningen.  

Dokumentation: 
För att kunna skapa åtkomst ska någon av följande dokumentationsformer skickas med; kopia av pass, ID-kort 
eller ett personbevis och eventuellt förmyndarförordnande.  

Skickas till: 

Formulären fylls i, skrivs under och skickas till e-Boks tillsammans med en kopia av den valda dokumentationen. 

Dokumenten kan skickas in digitalt via vårt kontaktformulär. Följ dessa steg: Kontakta e-Boks användarsupport -> 

Övriga hänvändelser -> Dödsfall.  

Eller skicka dem med vanlig post till följande adress: 

e-Boks A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

1. Upplysningar om barnet under 15 år (ÅTKOMSTGIVARE) (fylls alltid i)

ID-kort Personbevis  Förmyndarförordnande 

2. Etablering av åtkomst från förälders/förmyndares e-Boks (ÅTKOMSTINNEHAVARE) (fylls alltid i)

Jag vill skapa åtkomst till e-Boks för personen som nämns under punkt 1 via min e-Boks: 

Förälders/förmyndares namn: 

Förälders/förmyndares personnummer:

Jag bekräftar att jag är upprättad som användare av e-Boks:      JA 
(OBS: Detta är en förutsättning för att kunna skapa åtkomsten) 

Namn: 

Personnummer: 

E-postadress (besked om ny post i e-Boks):

Eventuell ytterligare e-postadress:

 Kopia bifogas av:       Pass    
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3. Godkännande av användarvillkor för e-Boks och försäkran om vårdnad/förmyndarskap (fylls alltid i)

Härmed accepterar jag att det upprättas en e-Boks till personen som nämns under punkt 1, med åtkomst från 
min egen e-Boks, och accepterar i samband med detta å personens vägnar användarvillkoren för e-Boks, som 
finns på denna adress: http://www.e-boks.dk/Signup_terms.aspx 

Dessutom försäkrar jag på heder och samvete att jag har vårdnad om/förmyndarskap över den person som 
nämns i punkt 1.  

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Datum:  Underskrift:
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