Kultur & Service
Borgerservice - Sikringsydelser
Prinsens Alle 5, stuen
8800 Viborg
87 87 87 87
Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen

Forbeholdt kommunen

Fritagelsesanmoders kommune

Modtaget dato

ID forevist

Sagsidentifikation

Initialer

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere
jf. lov om Offentlig Digital Post
Offentlige myndigheder i Danmark fremsender som udgangspunkt post til borgernes digitale postkasse - Digital Post.
Du kan fritages for at modtage din post i Digital Post, hvis du lever op til en af nedenstående fritagelsesgrunde. I stedet
vil du modtage din post i din fysiske postkasse som almindelig brevpost.

Med min underskrift erklærer jeg, at jeg lever op til en af følgende fritagelsesgrunde
Jeg er permanent udrejst fra Danmark
Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
Jeg har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
Jeg har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post
Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s
downstreamhastighed)
Jeg har ikke adgang til computer i mit hjem eller opholdssted

og at jeg derfor anmoder om fritagelse for Digital Post.
Fritagelsen omfatter ikke post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post. I de tilfælde, hvor fritagelsen
ikke gælder, vil afsenderen af posten informere herom.

Jeg erklærer endvidere, at jeg er bekendt med, at min erklæring er afgivet under strafansvar i henhold til
straffelovens § 163.
Straffelovens § 163
Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil
4 måneder.

Digital Post og kommunens håndtering af dine oplysninger
Oplysningen om din fritagelse bliver registreret i Digital Post og er tilgængelig for offentlige myndigheder, der skal
sende post til dig. Øvrige oplysninger i forbindelse med kommunens behandling af din anmodning om fritagelse fra
Digital Post vil blive registreret af kommunen, men kun videregivet til andre offentlige myndigheder, virksomheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller udfører opgaver for kommunen.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Underskrift
Fritagelsesanmoderens navn

Personnummer

Dato

Underskrift - Fritagelsesanmoder

Du skal aflevere anmodningen personligt i kommunens borgerservice. Du skal medbringe dit
sundhedskort eller anden tilsvarende legitimation.
Kan du ikke møde op i borgerservice, så skal du anvende fuldmagt.
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Forbeholdt kommunen

Fritagelsesanmoders kommune

Modtaget dato

Sagsidentifikation

ID forevist
Fuldmagtshavers kommune

Initialer

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere - ved fuldmagt
jf. lov om Offentlig Digital Post
Offentlige myndigheder i Danmark fremsender som udgangspunkt post til borgernes digitale postkasse - Digital Post.
Du kan fritages for at modtage din post i Digital Post, hvis du lever op til en af nedenstående fritagelsesgrunde. I stedet
vil du modtage din post i din fysiske postkasse som almindelig brevpost.

Med min underskrift erklærer jeg, at jeg lever op til en af følgende fritagelsesgrunde
Jeg er permanent udrejst fra Danmark
Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
Jeg har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
Jeg har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post
Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s
downstreamhastighed)
Jeg har ikke adgang til computer i mit hjem eller opholdssted

og at jeg derfor anmoder om fritagelse for Digital Post.
Fritagelsen omfatter ikke post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post. I de tilfælde, hvor fritagelsen
ikke gælder, vil afsenderen af posten informere herom.

Da jeg ikke kan møde op i kommunens borgerservice, giver jeg fuldmagt til at nedenstående anmoder om
fritagelse på mine vegne
Navn - Fuldmagtshaver

CVR-nummer, hvis virksomhed

Jeg ønsker skriftlig kvittering, hvis jeg bliver fritaget
Jeg ønsker, at uåbnet post fremsendes til mig som almindelig brevpost

Underskrift og erklæring
Jeg er bekendt med, at min erklæring om fritagelsesgrunde er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens §
163 - se side 3. Jeg er vidende om, hvordan Digital Post og kommunen håndterer mine oplysninger – se side 3.
Fritagelsesanmoderens navn

Personnummer

Dato

Underskrift - Fritagelsesanmoder

Fuldmagtshavers erklæring
Med min underskrift erklærer jeg, at jeg repræsenterer
Fritagelsesanmoderens navn

og at han/hun ikke kan møde op personligt i kommunens borgerservice. Jeg erklærer endvidere, at jeg er bekendt med,
at min erklæring er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens § 163.
Straffelovens § 163
Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil
4 måneder.

Underskrift
Navn - Fuldmagtshaver

Dato

Underskrift - Fuldmagtshaver

Fuldmagtshaver skal aflevere anmodningen personligt i kommunens borgerservice. Fuldmagtshaver skal medbringe
sit eget sundhedskort eller anden tilsvarende legitimation. Hvis fuldmagt er givet til en virksomhed, så skal den fremmødte repræsentant også kunne fremvise dokumentation for sit tilhørsforhold til virksomheden.
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Uddrag af lov om Offentlig Digital Post
Fritagelse
§ 5. Finansministeren fastsætter regler om fritagelse
af fysiske personer fra obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post efter § 3, stk. 1, for så vidt angår
kommunikation om forhold, der ikke er omfattet af stk.
3, hvor der foreligger særlige omstændigheder, som
kan bevirke, at en person er hindret i at modtage sin
post digitalt. En anmodning om fritagelse fra en person, der ikke længere har bopæl eller fast ophold i
Danmark, jf. § 3, stk. 4, medfører altid fritagelse.
Stk. 2. Afgørelse om fritagelse af en fysisk person
efter regler, der udstedes i medfør af stk. 1, træffes af
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den
pågældende person er eller senest har været folkeregistreret. Har vedkommende ikke været folkeregistreret i CPR med bopæl eller fast ophold i Danmark, træffes afgørelse af finansministeren eller den
myndighed, som ministeren bemyndiger hertil.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte
regler om fritagelse af fysiske personer fra obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post efter § 3, stk. 1,
for så vidt angår kommunikation om fysiske personers erhvervsaktiviteter, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en
person er hindret i at modtage sin post digitalt. Med
kommunikation om en fysisk persons erhvervsaktiviteter menes kommunikation om forhold, der udspringer af personens udøvelse af et erhverv eller personens virke som medlem af ledelsen i en virksomhed,

som formand for en forening, der udøver erhvervsaktiviteter, eller som ejer af en virksomhed uden cvrnummer.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte
regler om fritagelse af juridiske enheder fra obligatorisk tilslutning til Offentlig Digital Post efter § 3, stk.
2, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som kan bevirke, at en juridisk enhed er hindret
i at modtage sin post digitalt.
Stk. 5. Afgørelser om fritagelse efter regler, der udstedes i medfør af stk. 3 og 4, træffes af erhvervs og
vækstministeren eller den myndighed, som ministeren bemyndiger hertil.
Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte
regler om, at afgørelser efter regler, der udstedes i
medfør af stk. 3 og 4, ikke kan indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 7. Finansministeren fastsætter nærmere regler
om administration af fritagelse, herunder fastsættelse af regler om indgivelse af anmodning om fritagelse, jf. stk. 1. Endvidere fastsætter finansministeren
regler om registrering af fritagelse, videregivelse af
oplysning om registrering af fritagelse til offentlige
afsendere og sletning af indhold i digital postkasse i
forbindelse med fritagelse efter stk. 1, 3 og 4.
Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter
nærmere regler om indgivelse af anmodning om fritagelse, jf. stk. 3 og 4.

Straffelovens § 163
Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil
4 måneder.

Digital Post og kommunens håndtering af dine oplysninger
Oplysningen om din fritagelse bliver registreret i Digital Post og er tilgængelig for offentlige myndigheder, der skal
sende post til dig. Øvrige oplysninger i forbindelse med kommunens behandling af din anmodning om fritagelse fra
Digital Post vil blive registreret af kommunen, men kun videregivet til andre offentlige myndigheder, virksomheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller udfører opgaver for kommunen.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
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Bekendtgørelse om
fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.
I medfør af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, 2 og 7, § 6, stk. 2
og § 11, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov
nr. 528 af 11. juni 2012, fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde m.v.
§ 1. Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital
Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes
til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og fysiske personer i overensstemmelse med lov
om Offentlig Digital Post, medmindre den pågældende person er fritaget fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse.
§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Digital
Post mellem offentlige afsendere og fysiske personer på 15 år eller derover med personnummer.
Stk. 2. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til
Digital Post, jf. § 1, efter reglerne i §§ 3-8, medmindre andet følger af anden lovgivning.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på en fysisk persons tildeling af læseadgang til andre ved
fremmøde i en kommune, jf. § 13, medmindre tildeling af læseadgang er udelukket efter anden lovgivning. Tildeling af læseadgang til andre ved personens egen angivelse heraf via personens log-in i
Digital Post omfattes ikke af denne bekendtgørelse.
Stk. 4. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Digital Post efter en fysisk persons dødsfald og efter en juridisk enheds ophør.
Kapitel 2
Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til
Digital Post
Anmodning om fritagelse
§ 3. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til
Digital Post, hvis personen afgiver en underskrevet
erklæring om at være omfattet af mindst én af følgende fritagelsesgrunde:
1) Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital
Post-løsningen.
2) Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital
Post-løsningen.
3) Manglende adgang til computer i eget hjem eller
opholdssted. Med manglende adgang til computer
sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem
eller opholdssted har adgang til at bruge en computer.
4) Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
5) Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens §
6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende
uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.
6) Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen
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at anvende Digital Post-løsningen.
7) Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres).
8) Personens bopæl er beliggende i et område, hvor
der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse
med en beregnet downstreamhastighed på mindst
512 kbit/s.
§ 4. En fysisk person, der vil anmode om fritagelse,
skal henvende sig ved personligt fremmøde i den
kommune, hvor vedkommende er eller senest har
været folkeregistreret, jf. dog § 12, stk. 3 og 4.
Stk. 2. Erklæringen, jf. § 3, afgives til kommunen i
den af kommunen anviste blanket til anmodning om
fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer i forbindelse med fremmødet, om anmodningen skal afgives på papir eller elektronisk.
Stk. 3. Den fysiske person skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen.
§ 5. En fysisk person kan i blanketten til anmodning
om fritagelse, jf. § 4, stk. 2, give en repræsentant
fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse på
personens (fuldmagtsgiverens) vegne. Blanketten
skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, herunder skal fuldmagtsgiveren også have underskrevet
den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring.
Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den i
blanketten indeholdte fuldmagtserklæring.
Stk. 2. Repræsentanten skal indgive anmodningen
om fritagelse ved personligt fremmøde i den
kommune, hvor fuldmagtsgiveren er eller senest har
været bopælsregistreret i CPR.
Stk. 3. Repræsentanten skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation samt afgive underskrevet erklæring om, at vedkommende repræsenterer fuldmagtsgiveren. Erklæringen afgives i
blanketten til anmodning om fritagelse, jf. § 4, stk. 2.
Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal
den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed.
Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig
svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at
give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold.
Stk. 5. For en fysisk person, der på grund af ophold i
kriminalforsorgens institutioner ikke er i stand til at
give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kriminalforsorgen indgive anBlanket 3603 - Side 4 af 6 (17.02.2014) (17.02.2014)
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modning om fritagelse, jf. § 3, på personens vegne.
Anmodningen kan efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning indgives digitalt eller pr. brevpost til
den kommune, hvor den pågældende er eller senest
har været folkeregistreret.
Afgørelse om fritagelse
§ 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne anmodning og
foreviste legitimation, jf. dog § 5, stk. 4 og 5, og §
12, stk. 3 og 4. Forinden afgørelse træffes, yder
kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering hjælp
og vejledning med henblik på, at personen bliver i
stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at
blive fritaget.
Stk. 2. Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf.
§§ 3-5, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om
fritagelse af personen. Fritagelsen registreres elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af
fritagelsen meddeles personen eller dennes repræsentant.
Stk. 3. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse, som meddeles personen
eller dennes repræsentant. Afslaget meddeles skriftligt på begæring.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 2
og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Fritagelsens varighed
§ 7. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen. Fritagelsen udløber den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen, jf. dog § 8.
Stk. 2. Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den
fritagne person tilsluttet til Digital Post, medmindre
den pågældende har anmodet om og fået fornyet
fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden.
Stk. 3. I rimelig tid forud for den 1. november hvert år
foretager Digitaliseringsstyrelsen en individuel underretning af personer, hvis fritagelse udløber den
pågældende 1. november, om udløb af de pågældendes fritagelsesperiode.
§ 8. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om,
at fritagelsen gælder tidsubegrænset og oplyser personen om muligheden herfor. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at personen permanent er omfattet
af mindst én af fritagelsesgrundene, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om permanent fritagelse.
Hvis personen oplyser, at fritagelsesanmodningen
beror på registrering i CPR som udrejst af Danmark,
gælder fritagelsen altid tidsubegrænset.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 5, § 7, stk. 1, 1. pkt., og
§ 9 finder tilsvarende anvendelse.
Kapitel 3
Uåbnet post
§ 9. Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse fra tilslutning til Digital Post, jf. § 7, stk. 1, er
uåbnet post i den fritagne persons digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen den pågældende
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herom. Kommunalbestyrelsen har ikke adgang til
personens digitale postkasse og kan således ikke
oplyse omfanget af uåbnet post, dets indhold eller
hvilke myndigheder, der har afsendt digital post til
personen.
Stk. 2. Hvis personen eller dennes repræsentant
fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt videre til
personens folkeregisteradresse via en fjernprintløsning. For personer, der er omfattet af § 12, stk. 4
eller 5, sendes den uåbnede post til den adresse,
som personen oplyser.
Post til fysiske personer, der ikke er tilsluttet Digital Post
§ 10. Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om,
hvilke personer der er tilsluttet Digital Post. Hvis en
person ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen
sørge for, at posten sendes til den pågældende som
papirpost eller på anden vis.
Kapitel 4
Frivillig tilslutning af fysiske personer, der ikke
er tilsluttet Digital Post
§ 11. En person, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post, kan frivilligt tilslutte sig Digital
Post ved at logge ind i postløsningen med den digitale signatur, der giver adgang til postløsningen, og
tilmelde sig.
Stk. 2. En persons tilslutning efter stk. 1 medfører, at
fritagelsen bortfalder.
Stk. 3. Hvis den pågældende på tidspunktet efter
den frivillige tilslutning ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i §§ 3-8, jf. dog §
11, st k. 4.
Stk. 4. Indtil den 1. november 2014 kan en person,
som er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning, jf. § 3, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post,
frivilligt tilslutte sig Digital Post, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Den pågældende kan tilbagekalde sin frivillige tilslutning til postløsningen indtil
den 1. november 2014. Herefter bliver den pågældende omfattet af den obligatoriske tilslutning,
medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen.
§ 12. En fysisk person, der er 15 år eller derover, og
som ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, kan
frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i
postløsningen og tilmelde sig, hvis den pågældende
er tildelt personnummer og er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til løsningen.
Stk. 2. Tilslutningen er bindende, medmindre den
pågældende fritages fra tilslutningen. Indtil den 1.
november 2014 kan den pågældende dog vælge at
tilbagekalde sin tilslutning til postløsningen.
Stk. 3. Hvis den fysiske person ønsker fritagelse, jf.
stk. 2, 1. pkt., skal anmodning om fritagelse indgives
på ny. Anmodningen indgives og behandles efter
reglerne i §§ 3-8, medmindre den pågældende har
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ophold i udlandet, eller der foreligger andre ganske
særlige forhold. I sådanne tilfælde kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende senest har været folkeregistreret, tillade, at anmodning
om fritagelse indgives digitalt eller pr. brevpost til
den pågældende kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Hvis den pågældende ikke har været folkeregistreret i Danmark, indgives anmodningen om fritagelse digitalt eller pr. brevpost til Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3, 2. og 3. pkt. finder
tilsvarende anvendelse ved anmodning om fritagelse
af en fysisk person, der ikke længere har bopæl eller
fast ophold i Danmark.
Kapitel 5
Læseadgang til tredjemand
§ 13. En fysisk person, der er tilsluttet Digital Post,
kan ved personligt fremmøde i den kommune, hvor
den pågældende er eller senest har været folkeregistreret, tildele en anden fysisk person eller juridisk
enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra
den pågældende i Digital Post. Den fysiske person,
der giver læseadgang, skal forevise legitimation som
anført i stk. 9. Den pågældende skal oplyse navn og
personnummer på den fysiske person eller navn og
CVR-nummer på den juridiske enhed, der ønskes tildelt læseadgang.
Stk. 2. En fysisk person kan ved fuldmagt tillade en
anden at give fremmøde i kommunen med henblik
på tildeling af læseadgang til den fremmødte eller til
en juridisk enhed. Den fremmødte skal aflevere fuldmagten samt forevise legitimation som anført i stk. 9.
Hvis den fremmødte repræsenterer en juridisk enhed, skal den fremmødte tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Fuldmagten skal afgives i den af kommunalbestyrelsen
anviste blanket om etablering af læseadgang. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt
på anden måde end ved anvendelse af den anviste
fuldmagtserklæring.
Stk. 3. Tildeling af læseadgang efter stk. 1 kan ske
til flere fysiske personer eller juridiske enheder. Der
kan dog højst registreres 10 læseadgange.
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Stk. 4. Læseadgangen registreres elektronisk i postløsningen og er gældende, indtil den tilbagekaldes
eller slettes, jf. stk. 5.
Stk. 5. Den, der har tildelt læseadgang til en anden,
jf. stk. 1 og 2, kan til enhver tid tilbagekalde denne
læseadgang ved personligt fremmøde i kommunen
og mod forevisning af sundhedskort eller anden behørig legitimation, eller ved at den pågældende selv
logger ind i postløsningen med en digital signatur,
der giver adgang til løsningen, og sletter læseadgangen. Tredjemand kan tillige ved fremmøde og
mod forevisning af fuldmagt samt sundhedskort eller
anden behørig legitimation tilbagekalde en tildelt
læseadgang. Tilbagekaldelsen registreres elektronisk i Digital Postløsningen.
Stk. 6. Den, der via kommunen, jf. stk. 1 og 2, er tildelt læseadgang, kan læse og organisere den digitale post, herunder oprette digitale mapper.
Stk. 7. Den, der er tildelt læseadgang, kan slette den
læseadgang, som den pågældende er blevet tildelt.
Stk. 8. Læseadgang givet til en juridisk enhed indebærer, at den juridiske enhed vælger, om den tildelte læseadgang gives til én eller alle de personer,
der af den juridiske enhed er autoriseret som brugere i den juridiske enheds digitale postkasse i Digital Post.
Stk. 9. Ved tildeling af læseadgang via kommunen
som anført i stk. 1 og 2, skal den fysiske person eller
dennes repræsentant forevise legitimation svarende
til den legitimation, der kræves for at få udstedt den
offentlige digitale signatur ved personligt fremmøde
hos en offentlig myndighed, der er registreringsmyndighed i forbindelse med udstedelse af den offentlige digitale signatur.
Stk. 10. Uanset at en fysisk person har tildelt læseadgang til en anden, anses den digitale post for at
være kommet frem til den, der har tildelt
læseadgang. Det er således den pågældendes ansvar, hvem personen måtte give adgang til den
digitale postkasse.
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