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Ansøgning om fritagelse af virksomhed fra Digital Post
Jf. lov om Offentlig Digital Post

Til brug for virksomheder, hvor virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i en af
Kriminalforsorgens institutioner
Alle virksomheder med CVR-nummer skal have tilsluttet sig en digital postkasse i det
fællesoffentlige postsystem Digital Post.
Offentlige myndigheder kan vælge imellem, om de vil sende post på papir til en virksomheds
fysiske adresse, eller de vil sende post digitalt til virksomhedens digitale postkasse i Digital
Post, men næsten alle breve fra offentlige myndigheder sendes til virksomhedens digitale
postkasse.
Erhvervsstyrelsen kan dog fritage en virksomhed for at modtage post i sin digitale
postkasse, hvis virksomheden er forhindret i at modtage sin post digitalt, fordi virksomhedens
ejer eller ledelsesmedlem er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, hvor den indsatte
ikke har adgang til en computer med internetforbindelse, og der ikke er andre, som kan modtage
posten digitalt for virksomheden.
Hvis virksomheden ønsker at ansøge om fritagelse, skal blanketten på side 2 udfyldes. Bemærk,
at oplysningerne i blanketten gives 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.
Hvis virksomheden bliver fritaget for at modtage post i sin digitale postkasse, vil den post, der
ellers ville blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, blive sendt på papir til
virksomhedens fysiske adresse.
Fritagelsen gælder for en periode på højst 2 år og udløber altid den 1. november i udløbsåret.
Når fritagelsen er registreret, sendes en bekræftelse på fritagelsen i et brev til virksomhedens
fysiske adresse. Datoen for fritagelsens udløb fremgår af brevet. Hvis fritagelsen skal gælde i en
længere periode, skal der indsendes en ny ansøgning om fritagelse. Inden fritagelsen udløber, vil
der blive sendt brev herom til virksomhedens fysiske adresse.
Bemærk i øvrigt, at en virksomhed kan indgive anmodning om fritagelse fra Digital Post hos
kommunens borgerservice, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet
downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens
hjemstedsadresse.
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Blanket til ansøgning om fritagelse af virksomhed fra Digital Post

Undertegnede ejer eller ledelsesmedlem ansøger om fritagelse fra Digital Post for
Virksomhedens navn: --------------------CVR-nummer: -------Virksomhedens adresse: -------------------Med min underskrift erklærer jeg, at virksomheden opfylder følgende betingelser, og
at jeg er bekendt med, at erklæringen er afgivet under strafansvar i henhold til
Straffelovens§ 163:
Virksomheden er forhindret i at modtage sin post digitalt, fordi virksomhedens ejer eller
ledelsesmedlem er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, hvor den indsatte ikke har
adgang til en computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, som kan modtage
posten digitalt for virksomheden.

Dato: _____ Underskrift: _________________

Blanketten indsendes til Erhvervsstyrelsen på en af følgende to måder:
1) Som almindeligt brev til følgende adresse:
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Kuverten bedes mærket "Fortroligt. Ansøgning om fritagelse fra Digital Post"
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