
Innlogging for de som har bolig eid av virksomhet 
Logg inn som vanlig på minside med IDporten 

 

Eventuelle eiendommer du eier som person vil kommer opp her, men man kan også sjekke mot 

Altinn for eventuelle andre eiendommer du eier gjennom et firma hvor man har en av følgende 

roller: 

- Daglig leder 

- Styreformann 

- Forretningsfører 

- Bobestyrer 

Trykk på lenken «Sjekk og hent rolle fra Altinn.» 

 

Eventuelle treff på firma som kan representeres vil komme opp i en liste under. Man kan trykke på 

«+» for å legge dem til i listen over eiendommer man ønsker å administrere på minside. 

Dersom det valgte firma ikke har noen avtaler, så vil følgende informasjon bli gitt 

 



Delegering via Altinn 

Som privatperson eller juridisk enhet (firma) kan man gjennom Altinn si at en annen person skal 

kunne administrere kundeforholdet ditt hos Avfall Sør på minside. 

For at man skal få til det, må personen/firma som eier kundeforholdet gjøre dette i Altinn. 

Dette er spesielt nyttig dersom firma har satt ut administrasjon av ulike oppgaver til andre personer. 

 

Beskrivelsen under er fra Digitalin 

A. Logg inn i Altinn  

 

B. Innlogget i Altinn – man havner da i Innboks. Velg Profil i toppmenyen 

 

C. Velg hvem du vil representere øverst til høyre. Under der ligger flere «trekkspillmenyer» med ulik 

funksjonalitet. For å delegere, velger man Andre med rettigheter til skjema og tjenester 

 

 

D. Menyen åpner seg og man får bokser med info om andre som kan representere samme avgiver. 

Her er det en person som kan representere innlogget bruker for en tjeneste. 



 
E. Klikk på brukeren du ønsker å deleger rettigheter til eller på Legg til ny person eller virksomhet 

dersom den man skal delegere til ikke finnes i oversikten. Man kan også søke etter person eller 

virksomhet som har rettigheter fra før. 

 
 

 

F. Legg til ny person eller virksomhet: oppgi f.nr/brukernavn og etternavn, org.nr og navn, eller 

brukernavn og org.nr (alt etter hva man har valgt å delegere til): 

 

 

G. Får opp en denne siden. Klikk Gi tilgang til enkelttjenester 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

H. Søk opp tjenesten man ønsker å gi tilgang til. 

 

 

I. For å legge tjenesten til, klikke man på +-tegnet, og tjenesten legges i venstre kolonne. Klikk 

Neste  



 

 

J. Skriv inn epost hvis felt for epost vises (dette skjer hvis bruker ikke har registrert epost i Kontakt 

og reservasjonsregisteret), og klikk Gi rettigheter 

 

 

K. Kvittering for utført delegering: 

 



Hvis man ikke skal delegere mer, klikke man så Ferdig, eller Gi flere rettigheter dersom man har flere 

delegeringer til samme person. 

 

 

 


