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Udvid eksisterende NemID 
til brug på offentlige sider 

Problem 

Ved login på en offentlig side fremkommer besked om, at det brugte NemID kun giver adgang til netbank. 

Årsag 

Hvis du har fået udstedt dit NemID af Jyske Bank, er det ikke sikkert at NemID’et også kan bruges til login på 

offentlige hjemmesider såsom skat.dk og borger.dk. 

Løsning 

Hvis du er i besiddelse af et gyldigt dansk pas eller kørekort har du mulighed for selv at udvide dit NemID via 

www.nemid.nu.  

 

Hvis ikke du har et gyldigt dansk pas eller kørekort skal du henvende dig hos Borgerservice. 

 

Løsning trin for trin 

Skriv www.nemid.nu i 

adresselinjen øverst på 

skærmen og tryk på ”Enter” på 

tastaturet. 
 

Du er nu kommet ind på 

NemIDs hjemmeside. 

 

Klik på den grønne tekst 

”Bestil NemID til private” 

 

Klik på ”Bestil med kørekort 

eller pas”. 

 

http://www.nemid.nu/
http://www.nemid.nu/
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Indtast dit cpr-nummer i det 

øverste felt. 

 

Du behøver ikke indtaste e-

mail-adresse og 

mobilnummer. 

 

Under ”Oplysninger om pas 

eller kørekort” skal du vælge 

hvilken form for legitimation 

du er i besiddelse af. 

 

Vælg enten kørekort eller pas 

og indtast det respektive ID’s 

nummer i feltet nedenfor. 
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Nederst på siden skal du 

acceptere reglerne for NemID. 

 

Klik i boksen ud for ”Jeg 

accepterer Regler for NemID”. 

 

Klik derefter på ”Næste”. 

 

Du vil nu få vist en besked om 

at du allerede har NemID. 

 

På denne side har du 

mulighed for at vælge at dit 

NemID også skal gælde til 

offentlig digital signatur, dvs. 

at du også kan bruge det til 

login på offentlige sider. 

 

Lad prikken stå ud for ”Ja tak, 

jeg vil bruge dette NemID til 

offentlig digital signatur” og 

klik på ”Næste”.  

På følgende side vil dit 

NemID-nummer blive vist. 

Kontroller at det er det rigtige 

NemID-nummer og klik på 

”Bekræft”. 

 

Dit NemID vil nu også virke til 

offentlige sider. 

 


