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Digital postkasse/post 

Lørenskog kommune sender post til innbyggerne fortrinnsvis til din 
digitale postkasse. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å 
sende slik informasjon.

Velg mellom to likeverdige postkasser

Du kan velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. 
Postkassene er likestilte og tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. 

På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleveran-
dører, kan du velge den postkassen som passer best for deg. Den største 
forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter 
du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe 
ulik funksjonalitet. Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to 
postkassene. Hvis du angrer på hvilken postkasse du valgte, kan du 
enkelt bytte senere hvis du ønsker det.

Dette kan du få i din digitale postkasse

• I digital post kan du få skatteoppgjøret ditt, politiattest fra 
  politiet og vedtak fra Nav. 

• Du får ikke reklame i den digitale postkassen din. 

• Du får post fra det offentlige oversendt på en sikker måte og 
   samlet ett sted. 

• Du får tilgang til posten din hvor og når du vil - på PC, mobil 
   og nettbrett. 

• Du kan bli varslet på SMS og e-post når du får brev fra 
   Lørenskog kommune og andre offentlige etater. 

• Du får raskere svar og informasjon fra det offentlige. 

• Du sparer miljøet og hjelper oss å redusere offentlige kostnader. 

Hvis du ikke ønsker digital post

Dersom du ønsker å motta viktige brev fra det offentlige på papir, må du 
reservere deg mot kommunikasjon på nett. Men dersom du aldri har 
benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten, 
vil du fortsatt motta posten din fra det offentlige på papir. Du trenger da 
ikke reservere deg.

PS: Lørenskog kommune kan også sende e-post som ikke inneholder privat 
eller personsensitivt innhold til våre innbyggere. Den tar utgangspunkt i den 
e-postadressen du har registrert for dialog med det offentlige. Den kommer 
fra lorenskog@innbyggerkontakt.no.


