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Navigationsseddel:
Onlinebestilling af NemID
Fase

Forklaring

Du skal bruge dit pas eller kørekort.
Gå til bestilling

Indtast www.nemid.nu i adressefeltet din browser.
Klik på BestilNemID til private.

Klik Bestil med kørekort eller pas.

og klik Start bestilling.
Indtastning
Udfyld felterne.

og vælg pas eller kørekort.
Sæt flueben ved
Jeg accepterer Regler for NemID.

og klik Næste.

Navigation/tast
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Kontroller din
indtastning

Se om oplysningerne er korrekte.
Hvis de er forkerte, så klik Tilbage
og ret.

Hvis de er korrekte, klik på
Bekræft.
Slutbillede

Du ser nu en bekræftelse, hvor der
står, at du får to breve tilsendt med
posten inden for tre dage.

Luk browser

Luk din browser ved klik i krydset
øverst i højre hjørne.
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Navigationsseddel:
Aktivering af NemID
Hvis din NemID er bestilt på www.nemid.nu eller udleveret til dig hos kommunen eller SKAT, kan
du benytte denne vejledning.
Hvis du har fået NemID fra din bank, skal du aktivere den på bankens hjemmeside.

Fase

Forklaring

Åbn NemID’s
hjemmeside

Indtast www.nemid.nu i adressefeltet
din browser.

Vælg selvbetjening

Klik Log på Selvbetjening (findes i
højre side med orange skrift).

Log på

Indtast NemID-nummer (står i brevet
med nøglekortet).
og den midlertidige adgangskode, som
du har fået i separat brev.

Klik Næste.
Opret personlig
adgangskode

Skriv din nye adgangskode ned – DET
ER VIGTIGT, hvis du senere skulle
glemme den.

Lav en ny personlig adgangskode.

Koden skal gentages.

Check af
adgangskode

Klik Næste.
Når der er grønne flueben ved alle
punkterne, er din adgangskode OK og
gentaget 2 gange uden fejl.

Klik Næste.

Navitation/tast
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Valgfri indtastning
af nyt bruger-id

Lav evt. et nyt brugernavn. De fleste
bruger dog deres CPR-nr.
Når der er gønne flueben ved alle punkterne, er dit bruger-id i orden.
Klik Næste.

Ny
indtastningsboks
vises med 4-cifret
tal

Find 6-cifret kode
på dit nøglekort

Det 4-cifrede tal er i kolonnen # på dit
nøglekort. Overfor står der et 6-cifret tal.

Indtastning af 6cifret tal fra
nøglekortet
Indtast det 6-cifrede tal.

Klik Log på.
Logget ind

Du er nu logget ind, og det er samme
metode du bruge, når du logger ind på
borger.dk, din netbank og alle andre
steder, der bruger NemID.

Log af

Når du er færdig med at bruge siden, du
er logget ind på, skal du huske at logge
rigtigt af.
Det gør du ved at klikke på Log af i højre
side.

Luk browser

Luk din browser ved klik i krydset øverst
i højre hjørne.
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Navigationsseddel:
Glemt kode – bestil ny adgangskode til NemID
Har du glemt din adgangskode, skal du af sikkerhedshensyn bestille en ny midlertidig adgangskode.
Du modtager en ny midlertidig adgangskode med posten i løbet af ca. 3 hverdage.

Fase

Forklaring

Åbn NemID’s
hjemmeside

Indtast www.nemid.nu i adressefeltet
i din browser.

Vælg selvbetjening

Klik på Log på Selvbetjening.

Vælg ”Glemt
adgangskode”

Til højre på siden klik på Se hvad du
kan gøre under punktet Glemt
adgangskode.

Skriv oplysninger

Indtast som identifikation
- NemId nummer
- eller Nøglekortnr.
- eller Selvvalgt bruger-id.
Derefter indtast de første 6 cifre i dit
cpr.nr.
Til slut klik på Bestil midlertidig
adgangskode.
Husk: Din NemID vil nu blive
spærret og kan først benyttes, når
du har aktiveret den igen med den
nye kode.

Afvent kode

Du vil modtage en ny kode med
posten inden for ca. 3 hverdage.
Når koden er modtaget, skal du aktivere din NemID igen.
Fremgangsmåden er den samme
som på Navigationssedlen:
Aktivering af NemID.

Luk browser

Luk din browser ved klik i krydset
øverst i højre side.

Navigation/tast

