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• Tidligere orienterte Fylkesmannen Folkeregisteret (skatteetaten) om ℅ 
adresse. Nå er det din oppgave.

• Avtal med vergehaver og få godkjenning om at det opprettes c/0 
adresse. Bopel adresse endres ikke. (adresseendring på posten er 
noe annet)

• Det vil være vanskelig å utføre vergemandatet uten endring av ℅ 
adresse

• For å få elektronisk tilgang må MinID opprettes
• Merk forskjell på MinID og Kodebrikke.

Kodebrikke må du IKKE bruke!

Les mer om elektronisk id her

Innledning
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● Logg inn i altinn som egen bruker
● Søk etter skjema RF-1306

Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) (RF-1306) (link) 

I tema velg  “annet”

I emnefeltet skriv - registrer ℅ adresse og navn på vergehaver

I tekst feltet skriv inn c/o adresse

Etter sending får du bekreftelse og saksnummer

Det er ofte i orden i løpet av en snau uke, bekreftelse kan ta lang tid.

Nå er c/o adresse registrert

Viktig, ved opphør av vergemål gjør samme prosessen hvor du skriver at 
vergemålet er opphørt

Registrere ℅ adresse
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Registrere en MinID bruker?
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For å registrere deg som en MinID bruker trenger du 
følgende:

Fødselsnummer eller D-nummer
Mobiltelefon eller e-postadresse (se alias het til slutt)
PIN-kodebrev

Nå må du nullstille vergehaver. Send e-post til:
brukerstotte@difi.no eller send brev.

PIN-kodene sendes kun til den postadressen du har 
registrert i det norske folkeregister.

Normal leveringstid for PIN-koder er 1-5 arbeidsdager.



Registrere MinID
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For å registrere deg som MinID bruker kan du gå til denne 
nettsiden. Du må ha PIN-kode brevet for å registrere deg

Velg innloggingsalternativet «MinID»
Klikk på lenken «Registrer ny bruker»

Om du har PIN-kodebrevet ditt klikker du på «Jeg har PIN-
koder».

Tast inn fødselsnummer og klikk «Neste»
Tast inn de to spesifiserte PIN-kodene og klikk «Neste»
Tast inn mobilnummer i de to inntastingsfeltene og klikk 
«Neste»
Tast inn e-post adresse (ev ALIAS) i de to 
inntastingsfeltene og klikk «Neste»
Lag ditt eget passord

Sjekk denne videoen



Nå er du innlogget som vergehaver med MinID (sikkerhetsnivå 3)
Her kan du fortsette med skattemelding for denne vergehaver.

Nå er du innlogget og kan også sjekke 
• Altinn.no – SKATTEMELDINGEN 2018
• NAV
• Husbanken
• Husk også å korrigere endring av kontonummer for utbetaling av skatt til 

gode (nytt av året)

OBS det er svært begrenset hva du får adgang til, men du trenger ikke 
mer.

Har du flere vergemål kan du tildele deg roller: Gå videre...

MinID

6



Nå er du fortsatt innlogget som vergehaver. 

I altinn.no (som vergehaver)
• Gå til fanen “profil” (øverst i midten)
• Åpne “Andre med rettigheter til skjema og tjenester”

trykk “Legg til ny person eller virksomhet”
skriv inn ditt etternavn og personnummer
Trykk i søkefeltet og de mest relevante du skal legge til kommer 

opp.
du kan også legge til kommune svar, men det er ikke aktivt ennå.

Nå har du tildelt deg selv rettigheter

Husk å slette rettigheter når vergemålet  avsluttes.

Tildele deg roller i altinn.no
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Gi deg selv roller/rettigheter
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Fra egen innlogging vil du få adgang til vergehaver
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Mottatte PinKoder fra DiFi

Har du en gmail konto?
Gmail filtrerer bort alt som er mellom + og @

Altså bør du opprette en  «unik» e-post for hver vergehaver:

Eksempel: einar+OlaPropell@gmail.com

Opprett også en egnet mappe så epost filtreres til denne

E-POST - ALIAS
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Innlogging

Registrer deg med fullmakt på NAV (begrenset)
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