
Digital Signatur forsvinder og erstattes af NemID 

Hvis du har installeret en Digital Signatur på din PC, som jo giver dig let adgang til en række 
offentlige og private hjemmesider, så bør du være opmærksom på, at fra 1. juli 2010 vil man 
påbegynde en omlægning til et nyt system, det såkaldte NemID. 
 
I Digital Signatur er du bundet af, at der skal være installeret forskellige filer på den PC, du 
benytter. Det nye system vil være meget mere fleksibelt. Fra enhver PC, der er tilsluttet internettet, 
kan man benytte systemet.  
 
Du skal som tidligere indtaste navn og din private adgangskode; men da der jo ikke - som tidligere - 
ligger en identifikation på PC’en, bliver denne afløst af en talkode en såkaldt nøgle, som skal 
indtastes. 
 
Alle får tilsendt et nøglekort, der indeholder en lang stribe af talkoder/nøgler. 
 

 
 
Under # vil vises, hvilken nøgle, der skal bruges. I feltet under ’nøglen’ skal den 6 cifrede nøgle 
blot indtastes. 
 

 
 
Man skal altså altid have sit nøglekort på sig, når man vil anvende NemID. 
 
En nøgle kan kun bruges én gang, når alle nøgler er ved at være opbrugt, får man automatisk 
tilsendt et nyt nøglekort. Det er dog også muligt at bestille flere nøgler, hvis man f. eks. skal på en 
længere ferie. 
 
Nøglekortet er på størrelse med et dankort, og det kan derfor opbevares sammen med de plastikkort, 
som mange af os går og slæber rundt på. 
 
Nøglerne er personlige, og de kan derfor ikke benyttes af andre, det er et led i sikkerheden. 



 
Med udgangen af 2010 forventes det, at alle, der tidligere har brugt Digital Signatur eller anvender 
netbank, vil blive tilsluttet det nye system: NemID. Der skal oprettes mere end 3 millioner brugere. 
Digital Signatur skal fornyes hvert andet år; men det kan fortsat bruges indtil det automatisk 
udløber.  
 
Efter de oplysninger, jeg har kunnet finde, er sikkerheden helt i top. Jeg ser to forbedringer ved det 
nye system: 
 

1. Man kan komme til sin bank, kommunen, frisøren m. m. blot man har adgang via internettet. 
2. Man behøver kun at skulle huske én bruger-id og én adgangskode. 

 
En gene er, at man altid skal bruge sit nøglekort; men det lærer man vel leve med. 
 
For svagtseende og blinde kan der udstedes særlige nøglekort.. 
 
Mister man sit nøglekort, kan man få et nyt udleveret i banken, hos SKAT eller på sit 
borgerservicecenter.  
 
Har man netbank, vil man automatisk blive tilsluttet NemID. Ønsker man ikke at vente på at banken 
reagerer, eller man ikke har netbank, kan man selv bestille sin NemID, på denne adresse: 
https://www.nemid.nu/. Følg blot den procedure, der vises på skærmen. 
Du kan også foretage personlig henvendelse i borgerservice- eller skattecenter. Husk pas eller 
kørekort. 
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