Sådan får du mailadresse
med i dit NemID og
opdateret NemIDcertifikatet
Hvis du ikke kan benytte dit NemID i forbindelse med
oprettelse af en ansøgning i Ansøgningsportalen, er det
sandsynligvis fordi, der ikke føres en mailadresse med i dit
NemID-certifikat. I dette dokument får du vejledning i at
foretage ændringen af dit NemID-certifikat, så mailadressen
følger med.
31-03-2015

I Ansøgningsportalen er der brug for en gyldig mailadresse, idet al kommunikation forgår via
adviseringsmails med besked om, at der er nyt om din ansøgning i Ansøgningsportalens selvbetjening. I
nogle tilfælde sendes mailadressen ikke med, når du forsøger at logge på med dit NemID (mailadressen er
ikke med i certifikatet for dit NemID). Derfor skal du ind og give tilladelse til at (ændre certifikatet)
mailadressen sendes med.
Møder du nedenstående fejlbesked, når du forsøger at logge på med NemID, skal du ind og ændre
certifikatet for dit NemID, hvis du ønsker at logge ind med NemID. Alternativ kan du oprette dig bruger på
Ansøgningsportalen.
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Sådan ændrer du certifikatet for dit NemID:
1. Gå til NemID’s hjemmeside: https://www.nemid.nu og vælg ”Selvbetjening

2. Her bliver du bedt om at indtast dit Bruger-id og din adgangskode – afslut med ”Næste”

3. Indtast oplysning fra dit nøglekort og afslut med ”Log på”
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4. Når du er logget ind i selvbetjeningen, skal du vælge ”Mit NemID” og efterfølgende ”Certifikater”

5. Her vælger du ”Redigér indstillinger”, klikker på ”Ja” under ”Ønsker du e-mail og Certifikatet?”, indtaster
den ønskede mailadresse, markerer i ”Publicér i offentlig certifikatdatabase”. Tjek også, at der står ”Ja”
under ”Skal dit navn fremgå af certifikatet?”.

Afslut med ”Gem ændringer”

3

6. Der bliver nu afsendt en pinkode til den mailadresse, som du har oplyst i dit certifikat:

7. Indtast pinkoden fra mailen i feltet ”Pinkode” og afslut med ”Bekræft”

8. Der vises en bekræftelsespopup, hvor du skal udfylde de ønskede oplysninger og afslutte med ”Næste”:
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9. Dit certifikat er nu ændret og næste gang du logger på Ansøgningsportalen, vil du få en besked om, at
der er oprettet et nyt certifikat.

OBS: Der vises, at E-mail står som ”ikke oplyst”, for det gamle certifikat, men dette vil ændre sig, så snart du
enten logger på Ansøgningsportalen eller klikker på ”Aktiver certifikat”.
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