
Selvstyrets bekendtgør
else nr. 34 af 23. septe

mber 2020 0m fritagels
e af fysiske personer

fra tilslutning til Offentli
g Digital Post m.v.

I medfør af§ 10, stk. 1 
og 2, § 11, stk. 2 og § 1

7 stk. 2 i Inatsisartutlov
 nr. 14 af 8. juni 2017

lov om Offentlig Digital
 Post fastsættes:

Kapitel 1 Anvendelsesområde m
.v.

§ 1. En fysisk person k
an fritages fra tilslutnin

g til Offentlig Digital Po
st efter reglerne i

kapitel 2. Stk. 2. Bekendtgørelse
n finder anvendelse på

 en fysisk persons tilde
ling af læseadgang til

andre ved fremmøde i 
en kommune, jf § 10.

Stk. 3. Bekendtgørelse
n finder anvendelse på

 sletning af indholdet i O
ffentlig Digital Post

efter en fysisk persons
 dødsfald.

Kapitel 2 Fritagelse af fysiske pe
rsoner fra tilslutning til 

Ojjfentlig Digital Post

Betingelser for fritagels
e

§ 2. En fysisk person k
an fritages fra tilslutnin

g til Offentlig Digital Po
st, hvis personen

afgiver en underskreve
t erklæring om at være

 omfattet af mindst l af 
følgende

fritagelsesgrunde: l) At personen er født fø
r l. januar 1951.

2) At personen har kog
nitiv eller fysisk funktion

snedsættelse, hvor fun
ktionsnedsættelsen

hindrer personen i at a
nvende Offentlig Digita

l Post.

3) At personen ikke ha
r adgang til computer e

ller andet elektronisk u
dstyr, der giver adgang

til internettet, enten i eg
et hjem, på opholdsste

d eller arbejdsplads.

4) At personen er regis
treret i Det Centrale Pe

rsonregister (CPR) som
 fraflyttet eller udrej st

af Grønland. 5) At personen ikke læ
ngere er registreret me

d fast bopæl eller fast o
pholdssted i Grønland,

jf. CPR-anordningens §
 6, stk. l og 2, men er re

gistreret som værende
 uden fast bopæl i

Grønland, jf. CPR-anor
dningens § 6, stk. 4.

6) At personen har spro
glige barrierer beståen

de i manglende behers
kelse af grønlandsk,

dansk og engelsk, der 
gør det svært for perso

nen at anvende Offentl
ig Digital Post.

7) At personen har pra
ktiske vanskeligheder v

ed at skaffe den nødve
ndige offentlige digitale

signatur, eksempelvis p
å grund af udlandsopho

ld med lang afstand til 
en dansk

repræsentation, hvor e
n offentlig digital signat

ur kan udleveres.

8) At personens bopæl
 er beliggende i et områ

de, hvor der ikke er adg
ang til en

dataforbindelse.



Ansøgning om fritagels
e

§ 3. En fysisk person, d
er vil ansøge om fritage

lse, skal henvende sig 
til den kommune, hvor

vedkommende er eller 
senest har været folker

egistreret.

Stk. 2. En fysisk person
, der er folkeregistreret

 uden for den kommun
ale tildeling, skal

henvende sig til Digital
iseringsstyrelsen enten

 ved fremsendelse af fy
sisk brev eller digitalt p

å
sullissiVik.gl, jf. § 4. Stk. 3. Erklæringen afg

ives i den i bilag l anvis
te blanket til ansøgning

 om fritagelse.

Stk. 4. Fysiske persone
r skal i forbindelse med

 en ansøgning om fritag
else fremvise gyldig

billedlegitimation, jf. do
g stk. 5. Følgende udgø

r gyldig billedlegitimatio
n:

l) Nationalt kørekort ud
stedt i et EU/EØS-land

, Grønland eller Færøe
rne.

2) Pas udstedt af en of
fentlig myndighed i den

 fysiske persons hjemla
nd.

3) Forsvarets identitets
kort udstedt i Danmark

.

4) NATO-pas. 5) Politilegitimationskor
t udstedt i Danmark.

6) Opholdstilladelse ell
er opholdskort med bill

ede udstedt i Danmark
.

7) Danske pengeinstitu
tters ID-kort.

8) Nationalt identitetsko
rt med billede udstedt a

f en offentlig myndighe
d i den fysiske

persons hjemland, og s
om kan anvendes som

 rejsedokument i Schen
gen-lande.

Stk. 5. Hvis personnum
meret på den fysiske p

erson, der ansøger om
 fritagelse, ikke fremgå

r

af den valgte billedlegit
imation, skal der forude

n billedlegitimation frem
vises en anden type

legitimation, hvoraf per
sonnummeret på den f

ysiske person skal frem
gå.

Stk. 6. Hvis der ikke ka
n fremvises billedlegitim

ation, skal der medbrin
ges 2 andre typer af

legitimation, hvoraf den
 ene type af legitimatio

n skal indeholde perso
nnummeret på den

fysiske person. Legitim
ationen kan vaere:

l) Bopælsattest. 2) Dåbs- eller navneatt
est.

3) Seneste årsopgørels
e eller forskudsopgørel

se fra Skattestyrelsen.

4) Dokumentation for u
dbetaling af offentlig yd

else, som maksimalt m
å være 3 måneder

gammel. Ansøgningen 0m jfitage
lse ved fuldmagt

§ 4. En fysisk person k
an i den i bilag 1 anvist

e blanket til ansøgning
 om fritagelse give en

repræsentant fuldmagt
 til at indgive ansøgning

 om fritagelse på perso
nens

(fuldmagtsgiverens) ve
gne. Blanketten skal væ

re underskrevet af fuldm
agtsgiveren, herunder

skal fuldmagtsgiveren o
gså have underskrevet

 den i blanketten indeh
oldte

fuldmagtserklæring. Stk. 2. Repræsentante
n skal indgive ansøgnin

gen om fritagelse ved p
ersonligt fremmøde i

den kommune, hvor ful
dmagtsgiveren er eller 

senest har været bopæ
lsregistreret i CPR.

Stk. 3. Repræsentante
n skal forevise legitima

tion, jf. § 3, stk. 4-6, sa
mt afgive underskrevet

erklæring om, at vedko
mmende repræsentere

r fuldmagtsgiveren. Ful
dmagten gives i den i



bilag l anviste blanket t
il ansøgning om fritage

lse. Hvis fuldmagten er
 givet til en juridisk

enhed, skal den fremm
ødte repræsentant tillig

e forevise dokumentati
on for sit tilhørsforhold

til den juridiske enhed, 
eksempelvis adgangsk

ort til den juridiske enh
ed.

Stk. 4. Ansøgningen om
 fritagelse kan indgives

 digitalt på sullissivik.gl
. Fremsendes

ansøgningen digitalt, b
ekræfter repræsentante

n sin identitet med sin p
rivat digitale signatur.

Er repræsentanten en 
juridisk enhed, bekræft

er den juridiske enhed 
sin identitet ved en digi

tal
medarbejder signatur. Stk. 5. For en fysisk pe

rson, der på grund af v
arig svækkelse eller lig

nende tilstand ikke er i

stand til at give person
ligt fremmøde og ikke k

an afgive en fuldmagt, 
kan

kommunalbestyrelsen 
træffe afgørelse om frit

agelse uden afgivelse a
f en underskrevet

erklæring om fritagelse
. Afgørelse 0m fritagels

e træffes da på grundla
g af kommunens

kendskab til den pågæ
ldendes forhold.

Stk. 6. For en fysisk pe
rson, der på grund af o

phold i kriminalforsorge
ns institutioner ikke er

i stand til at give person
ligt fremmøde og ikke k

an afgive en fuldmagt, 
kan kriminalforsorgen

for Grønland indgive an
søgning om fritagelse, 

jf. § 2, på personens ve
gne. Ansøgningen kan

efter kommunalbestyre
lsens nærmere anvisni

ng indgives digitalt elle
r pr. brevpost til den

kommune, hvor den på
gældende er eller sene

st har været folkeregist
reret.

Afgørelse 0m fritagelse § 5. Kommunalbestyre
lsen henholdsvis Digita

liseringsstyrelsen, jf. § 
3, stk. l og 2, træffer

afgørelse om fritagelse
 på grundlag af den ind

givne ansøgning og for
eviste legitimation.

Stk. 2. Forinden afgøre
lse træffes, skal komm

unalbestyrelsen henho
ldsvis

Digitaliseringsstyrelsen
, jf. § 3, stk. 1 og 2, efte

r konkret vurdering yde
 hjælp og vej ledning

med henblik på, at pers
onen bliver i stand til at

 tilgå sin post i Offentlig
 Digital Post i stedet

for at blive fritaget. Stk. 3. Fritagelsen regi
streres i Offentlig Digita

l Post.

Stk. 4. Hvis betingelser
ne for fritagelse ikke er

 opfyldt, meddeles afsla
g på ansøgningen om

fritagelse til ansøgeren
 eller dennes repræsen

tant.

Stk. 5. Afgørelser efter
 stk. 4 kan ikke indbring

es for anden administra
tiv myndighed.

§ 6. En fritagelse har v
irkning fra registrerings

datoen og gælder tidsu
begrænset.

Kapitel 3 Uåbnet post § 7. En fysisk person k
an ansøge kommunalb

estyrelsen om at oplyse
 omfanget af uåbnet

post i vedkommendes 
digitale postkasse. Den

 pågældende eller denn
es repræsentant kan

kræve at være tilstede 
ved åbningen. Ønsker 

den pågældende ikke a
t give

kommunalbestyrelsen 
fuldmagt, kan kommun

albestyrelsen ikke oply
se om uåbnet post i de

n
digitale postkasse.



Stk. 2. Hvis personen e
ller dennes repræsenta

nt fremsætter ønske he
rom, sørger

kommunalbestyrelsen 
for, at den uåbnede po

st bliver sendt til person
ens folkeregisteradress

e.

Stk. 3. Digitaliseringsst
yrelsen varetager på sa

mme vis som fastsat i s
tk. l 0g 2 adgangen til

uåbnet post for fysiske
 personer folkeregistrer

et uden for den kommu
nale tildeling.

Post til fysiske persone
r, der ikke er tilsluttet O

jjfentlig Digital Post

§ 8. Hvis en person er 
fritaget eller på anden m

åde ikke tilsluttet Offen
tlig Digital Post, skal

afsenderen sørge for, a
t posten sendes til den

 pågældende som papi
rpost eller på anden vis

.

Kapitel 4 Frivillig tilslutning af fys
iske personer, der ikke

 er tilsluttet Offentlig Di
gital Post

§ 9. En fysisk person, d
er er fritaget fra obligat

orisk tilslutning til Offen
tlig Digital Post, kan

frivilligt tilslutte sig Offe
ntlig Digital Post ved at

 logge ind i Offentlig Di
gital Post med den

digitale signatur, der gi
ver adgang til Offentlig

 Digital Post, og tilmeld
e sig.

Stk. 2. En fysisk person
s tilslutning efter stk. l m

edfører, at fritagelsen b
ortfalder.

Stk. 3. Hvis den pågæl
dende på et tidspunkt e

fter den frivillige tilslutn
ing ønsker fritagelse,

skal ansøgningen om f
ritagelse indgives på ny

. Ansøgningen indgives
 og behandles efter

reglerne i §§ 2-6. Kapitel 5 Læseadgang til tredjem
and ved fuldmagt

§ 10. En fysisk person,
 der er tilsluttet Offentli

g Digital Post, kan ved 
henvendelse til den

kommune, hvor den på
gældende er eller sene

st har været folkeregist
reret, tildele en anden

fysisk person eller jurid
isk enhed læseadgang

 til post, der er sendt til
 eller fra den pågælden

de

i Offentlig Digital Post. Stk. 2. Fysiske persone
r uden for den kommun

ale tildeling, der er tilslu
ttet Offentlig Digital

Post, kan ved henvend
else til Digitaliseringsst

yrelsen, tildele en ande
n fysisk person eller

juridisk enhed læseadg
ang til post, der er send

t til og fra den pågælde
nde i Offentlig Digital

Post. Stk. 3. Den fysiske per
son, der giver læseadg

ang, skal forevise legiti
mation som anført i § 3

.

Den pågældende skal 
oplyse navn og person

nummer på den fysiske
 person eller navn og

CVR-nummer på den ju
ridiske enhed, der ønsk

es tildelt læseadgang.

Stk. 4. En fysisk person
 kan ved fuldmagt tillad

e en anden at give frem
møde i kommunen

med henblik på tildeling
 af læseadgang til den 

fremmødte eller til en ju
ridisk enhed. Den

fremmødte skal aflever
e fuldmagten samt fore

vise legitimation som a
nført i § 3. Hvis den

fremmødte repræsente
rer en juridisk enhed, s

kal den fremmødte tillig
e forevise

dokumentation for sit ti
lhørsforhold til den jurid

iske enhed. Fuldmagte
n kan afgives i den i

bilag 2 anviste blanket 
om etablering af læsea

dgang. Kommunalbest
yrelsen kan tillade

afgivelse af fuldmagt p
å anden måde end ved

 anvendelse af den anv
iste fuldmagtserklæring

.



Stk. 5. Tildeling af læse
adgang efter stk. 1 kan

 ske til flere fysiske per
soner eller juridiske

enheder. Der kan dog h
øj st registreres 10 læs

eadgange.

Stk. 6. Læseadgangen
 registreres elektronisk

 i Offentlig Digital Post 
og er gældende, indtil

den tilbagekaldes eller 
slettes, jf. stk. 6.

Stk. 7. Den, der har tild
elt læseadgang til en a

nden, jf. stk. l, kan til en
hver tid tilbagekalde

denne læseadgang ved
 personligt fremmøde i 

kommunen og mod for
evisning af legitimation

anført i § 3, eller ved at
 den pågældende selv 

logger ind i Offentlig Di
gital Post med en digita

l
signatur, der giver adga

ng til løsningen, 0g slet
ter læseadgangen. Tre

dj emand kan tillige ved

fremmøde og mod fore
visning af fuldmagt sam

t legitimation anført i § 
3 tilbagekalde en

tildelt læseadgang. Tilb
agekaldelsen registrere

s elektronisk i Offentlig
 Digital Post.

Stk. 8. Den, der er tilde
lt læseadgang, kan læs

e og organisere den dig
itale post, herunder

oprette digitale mapper
.

Stk. 9. Den, der er tilde
lt læseadgang, kan sle

tte den læseadgang, so
m den pågældende er

blevet tildelt. Stk. 10. Læseadgang g
ivet til en juridisk enhed

 indebærer, at den jurid
iske enhed vælger, om

den tildelte læseadgan
g gives til én eller alle d

e personer, der af den 
juridiske enhed er

autoriseret som bruger
e i den juridiske enhed

s digitale postkasse i O
ffentlig Digital Post.

Stk. 1 J. Uanset at en f
ysisk person har tildelt 

læseadgang til en ande
n, anses den digitale

post for at være komm
et frem til den, der har 

tildelt læseadgang. Det
 er således den

pågældendes ansvar, h
vem personen måtte gi

ve adgang til den digita
le postkasse.

Kapitel 6 Sletning af post i Ojjfen
tlig Digital Post

§ 11. Post, der er komm
et frem til en fysisk per

son i Offentlig Digital P
ost, kan kun slettes

af den pågældende. Stk. 2. Ved fritagelse fr
a tilslutning til Offentlig

 Digital Post efter regle
rne i §§ 2-5 sker der

ingen sletning af poste
n i personens digitale p

ostkasse.

Stk. 3. Efter en persons
 dødsfald slettes indho

ldet i personens digitale
 postkasse automatisk

5 år efter dødsdagen, j
f. dog stk. 4.

Stk. 4. En fysisk person
 eller juridisk enhed, de

r for eksempel ved skif
teretsattest kan

dokumentere at repræs
entere boet efter en afd

ød, kan ansøge om et 
senere slettetidspunkt 

end
fastsat i stk. 3. Stk. 5. Ansøgningen om

 udskydelse af slettetid
spunkt fremsættes på w

vvw.sullissivik.gl eller

skriftligt til Digitalisering
sstyrelsen. Den dokum

entation, der er nævnt 
i stk. 4, skal

vedlægges. Kapitel 7 Ikrafttræden § 12. Bekendtgørelsen
 træder i kraft dagen ef

ter offentliggørelsen.



Stk. 2. Den obligatorisk
e tilslutning for fysiske 

personer til Offentlig Di
gital Post træder i

kraft den l. januar 2021
.

§ 13. Ansøgning om fri
tagelse og ansøgning o

m etablering af læsead
gang kan indgives fra

ikrafttrædelsestidspunk
tet, jf. § 12, stk. l.

Stk. 2. Ansøgning om f
ritagelse inden ikrafttræ

delsestidspunktet for d
en obligatoriske

tilslutning til Offentlig D
igital Post, jf. § 12, stk.

 2, skal ske senest

1) den 3 l. oktober 202
0 for personer, der den

 l. januar 2021 er unde
r 30 år,

2) den 30. november 2
020 for personer, der d

en 1.januar 2021 er un
der 50 år og

3) den 3 l. december 2
020 for personer, der d

en 1. januar 2021 er un
der 70 år.

Grønlands Selvstyre, d
en 23. september 2020

(d) Karl Frederik Danie sen Karsten Peter Jensen



Bilag 1: Fritagelse fra d
igital post

Anmodning om fritagel
se fra Digital Post for fy

siske personer jf. Inats
isartutlov

nr. 14 af 8. juni 2017 om
 Offentlig Digital Post

FORBEHOLDT BORG
EREN

Identifikation CPR-nummer Navn Fritagelses anmoders k
ommune

Dato Offentlige myndighede
r i Grønland fremsende

r som udgangspunkt po
st til borgerne digitalt- D

igital Post.

Du kan fritages for at m
odtage din post i Digita

l Post, hvis du lever op
 til en af nedenstående

fritagelsesgrunde. I ste
det vil du modtage din 

post i din fysiske postk
asse som almindelig br

evpost. Såfremt
du bliver fritaget fra dig

ital post skal du forvent
e en væsentlig længere

 leveringstid på din pos
t fra det

offentlige, end hvis du 
modtager digital post.

Du kan i stedet for frita
gelse give andre adgan

g til at læse din digitale
 post, hvis du har brug 

for hjælp til at
læse din post. Kommun

ens borgerservice kan 
etablere Iæseadgange

n. Du skal møde op i ko
mmunens

borgerservice og bruge
 bilag 2 Fuldmagt til eta

blering af læseadgang.
 Det er også muligt at u

dfylde bilaget
online på sul|issivik.gl. Fritagelsesgrund §2 EI Jeg lever op til en af

 følgende fritagelsesgru
nde:

o Personer født før 1. j
anuar 1951.

o Kognitiv funktionsned
sættelse, hvor funktion

snedsættelsen hindrer 
personen i at anvende

Digital Post. o Fysisk funktionsneds
ættelse, hvor funktions

nedsættelsen hindrer p
ersonen i at anvende

Digital Post. o Personen har ikke ad
gang til computer eller 

andet elektronisk udsty
r, der giver adgang til

internettet, enten i eget
 hjem, opholdssted elle

r arbejdsplads.

o Personen er registrer
et i Det Centrale Perso

nregister (CPR) som fr
aflyttet eller udrejst af

Grønland. o Personen er ikke læn
gere registreret med fa

st bopæl eller fast opho
ldssted i Grønland, jf.

CPR-anordningens § 6
, stk. 1 og 2, men er re

gistreret som værende
 uden fast bopæl i

Grønland, jf. CPR-anor
dningens § 6, stk. 4.

o Sproglige barrierer be
stående i manglende b

eherskelse af enten grø
nlandsk, dansk eller

engelsk, der gør det sv
ært for personen at anv

ende Digital Post.

o Praktiske vanskelighe
der ved at skaffe den o

ffentlige digitale signatu
r NemlD (fx på grund a

f
udlandsophold med lan

g afstand til en dansk r
epræsentation, hvor Ne

mlD kan udleveres).

o Personens bopæl er 
beliggende iet område,

 hvor der ikke er adgan
g til en dataforbindelse

.



Bilag 1: Fritagelse fra d
igital post

Jeg erklærer endvidere
, at jeg er bekendt med

, at min erklæring er af
givet under kriminalretl

igt ansvar i
henhold til Kriminallove

n § 57.

Kriminalloven § 57. For
 falsk erklæring dømme

s den, som i øvrigt for e
ller til en offentlig mynd

ighed

afgiver urigtig erklæring
 om forhold, angående

 hvilke den pågældend
e er pligtig at afgive for

klaring, eller
som til brug i retsforhol

d, der vedkommer det 
offentlige, skriftligt eller

 ved andet læsbart med
ie afgiver

urigtig erklæring eller b
evidner noget, som den

 pågældende ikke har v
iden om.

Underskrift (Skal ikke udfyldes, hvi
s du indsender digitalt)

Dato Underskrift-fritage
lsesanmoder

Digital Post og kommu
nens håndtering af dine

 oplysninger

Oplysningen om din frit
agelse bliver registrere

t i Digital Post og er tilg
ængelig for offentlige

myndigheder, der skal 
sende post til dig. Øvrig

e oplysninger i forbinde
lse med kommunens b

ehandling af
din anmodning om frita

gelse fra Digital Post vi
l blive registreret af kom

munen, men kun videre
givet til

andre offentlige myndig
heder, virksomheder m

.f|., der har Iovmæssigt
 krav på oplysningerne

 eller
udfører opgaver for kom

munen. Du har ret til at
 vide, hvilke oplysninge

r kommunen har om di
g. Du kan

kræve forkerte oplysnin
ger rettet.

Fuldmagt Da jeg ikke selv er i sta
nd til møde op i kommu

nen, giverjeg hermed n
edennævnte fuldmagt t

il at indgive

min anmodning om frita
gelse fra offentlige digi

tal post.

CPR-nummer - Fuldma
gtshaver

Navn - Fuldmagtshave
r

Underskrift (Skal ikke u
dfyldes, hvis du indsen

der digitalt)



Bilag 1: Fritagelse fra d
igital post

FORBEHOLDT KOMM
UNEN

Modtaget dato I: 'D fOT
EViSt El ID kontrolleret

Legimitation I: Kørekort |:| Pas EI Andet | Legimitation uden billed
e

E' Bopælsattest. E] Dåbs- eller navneatt
est.

D Seneste årsopgørels
e eller forskudsopgørel

se fra Skattestyrelsen.

D Dokumentation for u
dbetaling af offentlig yd

else, som maksimalt m
å være 3 måneder gam

mel.

Bopælsattest.



Bilag 2: Fuldmagt til Iæ
seadgang i Digital Post

Fuldmagt til Iæseadgan
g fra Digital Post for fys

iske personer jf. lnatsis
artutlov

nr. 14 af 8. juni 2017 0m
 Offentlig Digital Post

FORBEHOLDT KOMM
UNEN

Modtaget dato U ID kontrolleret U lD forevist Fuldmagt Fuldmagtsgiveren give
r hermed fuldmagtshav

eren Iæseadgang til al 
post, der er sendt til og

 fra

fuldmagtsgiveren digita
le postkasse.

Fuldmagten giver fuldm
agtshaveren ret til at læ

se og organisere den d
igitale post, herunder a

t oprette

digitale mapper. Fuldmagten varer indtil
 fuldmagtsgiveren træk

ker fuldmagten tilbage 
enten ved fremmøde h

os kommunen

eller ved selv at tilgå si
n digitale postkasse me

d NemID og slette fuldm
agten der.

FORBEHOLDT BORG
EREN

Fuldmagtsgiver CPR-nummer - Fuldma
gtsgiver

Navn - Fuldmagtsgiver Fuldmagtsgivers komm
une

Dato Underskrift - fuldmagts
giver

(Skal ikke udfyldes, hvi
s du indsender digitalt)

Fuldmagtshaver CPR/CVR-nummer - F
uldmagtshaver

Navn - Fuldmagtshave
r

Fuldmagtshavers komm
une

Dato Underskrift - fuldmagts
haver

(Skal ikke udfyldes, hvi
s du indsender digitalt)


