
 

e-Boks Samtykkedokument for oprettelse af AfsendersystemID v. 1.5 (2015 priser) 

 

 

Samtykke til e-Boks om tilslutning til Digital post 

For at myndigheden kan sende tilslutte sig Strålfors Connect og dermed sende breve til Digital post kræver det en 
forudgående oprettelse og tilslutning af Strålfors Connect på administrationsportalen for Digital post. 
 

Myndigheden giver, med denne formular, e-Boks samtykke til at forberede denne oprettelse, klargøre informationer 
og sende disse informationer retur til myndigheden. Myndighed skal have disse informationer klar inden den senere 
tilslutningsproces til Strålfors Connect. Bestillingen foregår ved at Myndighed udfylder denne formular, scanner den  
og sender til e-Boks på mailadressen tilslutning@e-boks.dk  
 

e-Boks sender informationer om afsendersystemer retur til nedenstående kontaktperson (via den oplyste e-
mailadresse) til brug for den videre tilslutningsproces for Strålfors Connect.  
 

Nedenstående blanke felter udfyldes:  
Navn på myndighed: 
(skal være udfyldt) 

 

CVR-nr: 
(skal være udfyldt) 

 

Navn på kontaktperson: 
(skal være udfyldt) 

 

Telefonnr. på kontaktperson: 
 

 

e-mail på kontaktperson: 
(skal være udfyldt) 

 

 
Oprettelsen vil være gældende for både CPR, som CVR numre. 
Følgende oplysninger vil fremgå af Digital post i en standardopsætninger til både produktions- og kundetest-miljøet:  

Navn på tilmeldingsgruppe: 
Den dokumenttype, som slutbrugeren kan 
tilmelde sig på Digital post 
 

Post fra <MYNDIGHEDSNAVN> 
 

Information om tilmeldingsgruppe: 
Den tekst slutbrugere kan læse om 
tilmeldingsgruppen på Digital post 
 

Tilmelder du dig gruppen, så vil du modtage breve digitalt i din 
indbakke. 

Materialenavn:  
(NB: titel på et brev angives direkte i brugerfladen i Strålfors Connect ) 

e-Boks fakturerer myndigheden direkte i henhold til vilkår i tilslutningsaftale for Digital post for tilslutningen, samt for 
de løbende forsendelser. Prisen for selve tilslutningen udgør: 

 Oprettelse af afsendersystem: 5.502,- (e-Boks standard pris for oprettelse af nyt afsendersystem) 
 Teknisk bistand for tilslutning: 2 timer á 1.156,- 
 Samlet:  7.814,- 

Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner.  

 

Faktura vil blive fremsendt til det angivne EAN nr. på administrationsportalen for Digital post. 

Dato: 
 

 

Underskrift 
 

 
 
 

Underskriver navn angivet i blokbogstaver  
 

 


