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Vejledning til selvbestilling af NemID med offentlig digital signatur 

Har du et dansk CPR-nummer og et færøsk bank-NemID, og ønsker du at bruge dit NemID til andet 

end netbank, f.eks. til at tilgå offentlige og private danske hjemmesider, herunder det danske 

coronapas, kan du bestille en offentlig digital signatur til dit NemID tilknyttet banken (herefter kaldet 

bank-NemID), såfremt visse betingelser er opfyldt.  

 

Denne vejledning henvender sig alle borgere, der har mulighed for at søge om NemID med offentlig 

digital signatur uden personligt fremmøde hos Rigsombuddet eller Borgerservice i Danmark. 

Vejledningen giver et konkret eksempel på, hvordan en borger kan søge om at få sit færøske bank-

NemID eller et tidligere udstedt dansk NemID uden digital signatur, koblet sammen med den 

offentlige digitale signatur. Borgeren vil herefter komme til at bruge samme bruger-id, adgangskode 

og nøglekort til både banken og på offentlige og private danske hjemmesider. Det skal i øvrigt 

bemærkes, at vejledning kun tager udgangspunkt i borgere, der ikke er legitimeret af banken. 

 

Vejledningen vil tage udgangspunkt i NemID’ hjemmeside, www.Nemid.nu , hvorefter den ud fra 

hjemmesiden følger en kronologisk rækkefølge (”trin-for-trin” vejledning) på, hvordan du bestiller 

din offentlige digitale signatur. Se vejledningen på side 3 i dokumentet.  

 

Er du i tvivl om, hvorvidt dit NemID allerede er tilknyttet en offentlig digital signatur, kan du prøve 

at logge dig ind på www.sundhed.dk med dit NemID. Kan du tilgå denne gennemside har dit NemID 

allerede offentlig digital signatur. 

 

 

Hvad er digital signatur? 

En digital signatur er en elektronisk underskrift, der sikrer, at du er den, som du udgiver dig for at 

være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation. Den karakteriseres derved 

som din elektroniske underskift og er lige så bindende som den, du sætter på et stykke papir med 

blæk.   

 

Digital signatur er i dag en vigtig forudsætning for etableringen af danske offentlige og private 

internettjenester. Signaturen gør det navnlig muligt at benytte det offentliges tjenester døgnet 

rundt og erstatte fysiske dokumenter med elektroniske.  

 

Til NemID med offentlig digital signatur tilknyttes ligeledes en elektronisk e-boks, hvori du kan 

modtage og sende mails til danske offentlige myndigheder.  

 

http://www.nemid.nu/
http://www.sundhed.dk/
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1. Er dit CPR-nummer tilknyttet dit danske pas? 

En borger har mulighed for selv online at søge om digital signatur til sit NemID, såfremt borgeren 

har et dansk CPR-nummer tilknyttet sit pas og har et færøsk bank-NemID. Borgeren skal derfor være 

i besiddelse af et gyldigt ”rødt” pas, hvoraf CPR-nummeret skal fremgå.  

 

Er du i tvivl om dit CPR-nummer fremgår af dit danske pas, finder du dit CPR-nummer her: 

 

2. Er dit CPR-nummer legitimeret af banken? 

Hvis banken ikke har legitimeret dig og dermed ikke på forhånd godkendt dig til offentlig digital 

signatur, har du mulighed for selv at bestille offentlig digital signatur til dit NemID på 

www.NemID.nu, såfremt banken har knyttet dit CPR-nummer til dit bank-NemID. For at kunne 

legitimere dig, skal du bruge dit pas eller kørekort (kræver at cpr-nummeret fremgår). Du vil herefter 

blive spurgt, om du ønsker at koble de to NemID sammen – dit NemID som du har fået af banken 

og det, som du vil bruge til offentlige danske hjemmesider. Siger du ja til dette, vil du komme til at 

bruge samme bruger-id, adgangskode og nøglekort til både netbanken og danske offentlig 

hjemmesider.  

Skulle det forekomme, at banken ikke har godkendt dig til offentlig digital signatur, og du ikke har 

et pas eller kørekort, hvoraf dit cpr-nummer fremgår, skal du møde personligt op hos Rigsombuddet 

eller hos en borgerservice tilknyttet en kommune i Danmark.  

http://www.nemid.nu/
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3. Gå ind på NemID.nu  

Såfremt dit CPR-nummer er tilknyttet dit færøske bank-NemID, kan du gå ind på www.NemID.nu 
og bestille offentlig digital signatur til dit NemID.  

Gå ind på www.NemID.nu og tryk på ”Brug samme NemID”. 

 

Vælg herefter ”Bestil NemID med offentlig digital signatur med pas eller kørekort”.  
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Du skal efterfølgende opgive dit CPR-nummer. Herefter bedes du om at udfylde følgende 

oplysninger, f.eks. pasnummer. 

 

Du vil efterfølgende komme ind på nedenstående side. Her skal du vælge ”Bestil offentlig digital 

signatur til NemID”.  
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Du vil få oplyst, at din identitet ikke er bekræftet af banken. Du har herefter mulighed for selv at 

bekræfte din identitet og tilknytte denne til en digital signatur til dit NemID gennem en online 

bestilling.  

Her bedes du om at vælge ”Gå til online bestilling >”  

 

Du vil dernæst komme ind på denne side. Her skal du vælge at sætte flueben ved ”Ja tak, jeg vil 

bruge dette NemID til offentlig digital signatur”.  
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Du bedes dernæst om at bekræfte din bestilling om at få tilknyttet offentlig digital signatur.  

Tryk på ”Bekræft”. 

             
Er du nået frem på denne side, har du registreret din bestilling om offentlig digital signatur og 

offentlig digital signatur er nu blevet oprettet til dit bank-NemiD. Du skal herefter ikke foretage dig 

yderligere.  

 


