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Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om 
etablering af læseadgang til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i Digital Post 
efter dødsfald og efter en juridisk enheds ophør. (Fritagelse af borgere for tilslutning til 
Offentlig Digital Post mv.) 

 
 
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vedlagte udkast til bekendtgørelse. Bekendtgørelsen fastlægger 
administrationen af fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post, etablering af 
læseadgang til en anden borger eller juridisk enhed uden at den, der vil give læseadgang, logger ind, 
samt regler om sletning af indholdet i Digital Post efter en borgers dødsfald og efter en juridisk enheds 
ophør. 
  
Bekendtgørelsens hovedindhold er fastsættelse af regler for, hvordan en borger kan opnå fritagelse for 
tilslutning til Offentlig Digital Post. 
 
Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. juli 2014. Dette skal ses i sammenhæng med, at det 
fortsat er forventningen, at den obligatoriske tilslutning af borgere træder i kraft den 1. november 2014. 
Det betyder, at anmodninger om fritagelse samt etablering af læseadgang kan indgives og behandles i 
god tid inden tilslutning bliver obligatorisk.  Fritagelse og etablering af læseadgang vil dog tidligst kunne 
få virkning fra den 1. november 2014.  
 
Overgangen til obligatorisk Digital Post for virksomheder den 1. november 2013 forventes at give 
anledning til øget opmærksomhed på den obligatoriske tilslutning af borgerne. Det er derfor fundet 
hensigtsmæssigt, at udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgerne sendes i høring allerede på 
nuværende tidspunkt.  
 
Der vedlægges til orientering udkast til vejledning til borgerne. Vejledningen er en kort gennemgang af 
hovedelementerne i bekendtgørelsen. Vejledningen vil blive justeret i det omfang høringen over 
bekendtgørelsesudkastet giver anledning hertil.  
 
Bekendtgørelsen vil endvidere blive fulgt op af en vejledning til kommunerne, som skal administrere 
fritagelserne, med en nærmere gennemgang af bekendtgørelsens bestemmelser. 
 
Høringsmaterialet bliver også lagt på www.hoeringsportalen.dk. 
 
Digitaliseringsstyrelsen anmoder om at modtage evt. høringssvar til udkastet til bekendtgørelse senest 
den 1. juli 2013. Høringssvar bedes sendt pr. mail til bil@digst.dk. 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at Erhvervsstyrelsen samtidig hermed iværksætter høring over sit udkast til 
bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med 
erhvervsaktiviteter for tilslutning til Offentlig Digital Post.  
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