
Modtaget dato

Værgedokumentation OK

Sendes til personens (under værgemål) kommune
Kommunens borgerservice

Initialer

KLE 23.15.15G01 • Sagsidentifikation

Anmodning om etablering af læseadgang til
Digital Post - personer under værgemål
jf. lov om Offentlig Digital Post

Værgens underskrift
Navn

Dato Underskrift

Jeg erklærer hermed, at jeg er vidende om, at

• en eventuel fritagelse fra Digital Post ophæves ved etablering af læseadgang,

• personen under værgemål er berettiget og forpligtet af den post, som modtages i Digital Post, selvom personen 
ikke selv læser sin post, og 

• oplysningen om, hvem der har læseadgang i Digital Post, registreres i kommunen og i Digital Post. Oplysningen 
bliver kun videregivet til andre offentlige myndigheder, virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysnin-
gerne eller udfører opgaver for kommunen og Digital Post. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har 
om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 

Læseadgang etableres i henhold til bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital 
Post m.v., § 13.

Du kan læse mere om læseadgang på Borger.dk.

Du kan selv slette din læseadgang digitalt i Digital Post.

§ 6 værgemål CPR OK

Person under værgemål
Navn Personnummer

Personnummer

Udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Godkendt af KL. Side 1 af 1

FD 014 (06/2015) 

Forbeholdt kommunen

Evt. fritagelse
fjernet

Er der tale om et værgemål med 
fratagelse af den retlige handleevne 
efter værgemålslovens § 6

Ja - Kommunen kontrollerer værgeforholdet i CPR-registeret
Nej - Dokumentation for værgemål fremsendes sammen med blanketten

Læseadgang skal etableres for
Personens/virksomhedens navn Personnummer/CVR-nummer
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