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Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser,
meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse,
ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse,
ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om
parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Justitsministeriet
§1
I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved
§ 1 i lov nr. 431 af 1. maj 2013 og § 1 i lov nr. 1623 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:
1. Efter § 2 f indsættes:
»§ 2 g. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelser og ansøgninger, som efter denne lov
eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indgives til politiet, skal indgives ved anvendelse af den di‐
gitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening).«
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Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
§2
I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 389 af 2.
maj 2012, § 3 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 640 af 12. juni 2013 og lov nr. 346 af 8. april
2014, foretages følgende ændringer:
1. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Ansøgning om byggetilladelse og om dispensation fra denne lov og regler fastsat i medfør heraf
samt anmeldelse af et byggearbejde skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale
løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved di‐
gital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren eller
anmelderen ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde,
at ansøgningen eller anmeldelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 3.
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning eller anmeldelse omfattet af 1. pkt. skal indgi‐
ves, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 4 nævnte tilfælde undlade at
afvise en ansøgning eller anmeldelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en
samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen eller anmeldel‐
sen på anden måde end digitalt.
Stk. 6. En digital ansøgning eller anmeldelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for
kommunalbestyrelsen.«
Stk. 3-10 bliver herefter stk. 7-14.
2. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5 og 8« til: »stk. 9 og 12«.
3. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 9, ændres »stk. 3, nr. 3 og 4« til: »stk. 7, nr. 3 og 4«, og »stk. 4« ændres til:
»stk. 8«.
4. I § 16, stk. 9, der bliver stk. 13, ændres »stk. 3« til: »stk. 7«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 8«.
5. I § 16, stk. 10, der bliver stk. 14, ændres »stk. 1 og 6« til: »stk. 1 og 10«.
6. I § 16 c, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 7«.
Kulturministeriet
§3
I folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 444
af 23. maj 2012 og § 8 i lov nr. 310 af 29. marts 2014, foretages følgende ændring:
1. Efter § 33 indsættes:
»§ 33 a. Ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg efter bestemmelserne i kapitel 6 og 7
skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetje‐
ning). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog
stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke
må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen
kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer,
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hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller
skriftligt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at
afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk
vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbesty‐
relsen.«
Miljøministeriet
§4
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 2 i
lov nr. 380 af 23. april 2014, foretages følgende ændring:
1. I § 45, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Kommunalbestyrelsen fastsætter desuden i regulativet forskrifter om,
1) at meddelelser til kommunalbestyrelsen i relation til affaldsordninger omfattet af regulativet skal ind‐
gives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetje‐
ning),
2) at meddelelser, som ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen,
3) at meddelelser kan indgives på en anden måde end ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særli‐
ge forhold, der gør, at meddelelsen ikke må forventes at kunne indgives ved digital selvbetjening,
4) at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en meddelelse skal indgives, hvis der foreligger særlige
forhold som nævnt i nr. 3, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt,
5) at kommunalbestyrelsen helt ekstraordinært ud over i de tilfælde, der er nævnt i nr. 3, kan undlade at
afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økono‐
misk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage meddelelsen på anden måde end digi‐
talt, og
6) at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrel‐
sen.«
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
§5
I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. november 2012, som ændret ved § 3 i lov
nr. 652 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
1. § 31, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Anmeldelse af en aftale efter §§ 9, 10 og 13 og anmodning om en afgørelse efter §§ 11, 14 og
17, § 19, stk. 1-3, og §§ 20, 20 a, 21, 22 og 25 skal indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den
digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmeldelser og anmod‐
ninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. Hvis statsforvaltningen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal statsforvaltningen tilbyde, at anmeldelsen eller an‐
modningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2. Statsforvaltningen be‐
stemmer, hvordan en anmeldelse eller anmodning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal
indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 4. Statsforvaltningen kan ud over i de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse eller
anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering
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er klare fordele for statsforvaltningen ved at modtage anmeldelsen eller anmodningen på anden måde end
digitalt, eller hvis det må antages at være bedst for barnet, at anmeldelsen eller anmodningen ikke afvises.
Stk. 5. En digital anmeldelse eller anmodning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for
statsforvaltningen.«
2. Efter § 31 indsættes før overskriften til § 32:
»§ 31 a. Ved anmodning om en afgørelse som nævnt i § 31, stk. 1, indkalder statsforvaltningen parterne
til et møde, medmindre anmodningen alene vedrører en afgørelse om anden kontakt som nævnt i § 22.
Statsforvaltningen kan undlade at indkalde parterne til et møde, hvis det er unødvendigt eller uhensigts‐
mæssigt at afholde et møde.«
§6
I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012, som
ændret ved § 9 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og § 20 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende
ændringer:
1. I § 58 d, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.
2. I § 58 d indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Anmodning om separation og skilsmisse efter § 37, stk. 2, og ansøgning om fastsættelse eller
ændring af størrelsen af bidrag efter § 50, stk. 1, og § 53, stk. 2, skal indgives til statsforvaltningen ved
anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetjening). An‐
modninger og ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf.
dog stk. 3 og 4.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
3. I § 58 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »myndigheden«: », jf. stk. 1 og 2,«, og
»stk. 1« ændres til: »stk. 1 og 2«.
4. I § 58 d, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »Myndigheden«: », jf. stk. 1 og 2,«, og »stk. 2« ændres
til: »stk. 3«.
§7
I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer:
1. I § 33 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.
2. I § 33 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Erklæring efter § 3 b, anmodning om rejsning eller genoptagelse af sag om faderskab eller med‐
moderskab efter §§ 4, 5, 6, 6 a og 21-24 og anmodning om anerkendelse af faderskab eller medmoder‐
skab efter § 14 skal indgives til statsforvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsfor‐
valtningen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Erklæringer og anmodninger, der ikke indgives ved
digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf. dog stk. 3 og 4.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
3. I § 33 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden, jf.
stk. 1 og 2,«, og »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
4. I § 33 a, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden, jf.
stk. 1 og 2,«.
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5. I § 33 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden«, og »stk. 2« til:
»stk. 3«.
6. I § 33 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden«.
§8
I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, som ændret ved § 24 i lov nr. 647 af
12. juni 2013 og § 2 i lov nr. 652 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:
1. Efter § 29 b indsættes i kapitel 4:
»§ 29 c. Ansøgning om bevilling til adoption og om godkendelse som adoptant skal indgives til stats‐
forvaltningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital
selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf.
dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis statsforvaltningen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal statsforvaltningen tilbyde, at ansøgningen kan indgi‐
ves på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Statsforvaltningen bestemmer, hvordan en
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise
en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurde‐
ring er klare fordele for statsforvaltningen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for statsforvaltnin‐
gen.«
§9
I lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 18 i
lov nr. 647 af 12. juni 2013, § 4 i lov nr. 652 af 12. juni 2013 og § 4 i lov nr. 1313 af 27. november 2013,
foretages følgende ændring:
1. Efter § 19 indsættes i kapitel 4:
»§ 19 a. Ansøgning om fastsættelse eller ændring af bidrag efter denne lov skal indgives til statsforvalt‐
ningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetje‐
ning). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf. dog stk. 2
og 3.
Stk. 2. Hvis statsforvaltningen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal statsforvaltningen tilbyde, at ansøgningen kan indgi‐
ves på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Statsforvaltningen bestemmer, hvordan en
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise
en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurde‐
ring er klare fordele for statsforvaltningen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for statsforvaltnin‐
gen.«
§ 10
I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012, som ændret
ved § 19 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:
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1. Efter § 49 indsættes i kapitel 7:
»§ 52. Ansøgning om fastsættelse eller ændring af bidrag efter denne lov skal indgives til statsforvalt‐
ningen ved anvendelse af den digitale løsning, som statsforvaltningen stiller til rådighed (digital selvbetje‐
ning). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af statsforvaltningen, jf. dog stk. 2
og 3.
Stk. 2. Hvis statsforvaltningen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal statsforvaltningen tilbyde, at ansøgningen kan indgi‐
ves på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Statsforvaltningen bestemmer, hvordan en
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Statsforvaltningen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise
en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurde‐
ring er klare fordele for statsforvaltningen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for statsforvaltnin‐
gen.«
§ 11
I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 29. oktober 2013, foretages følgende
ændringer:
1. I § 40, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »jf.«: »§ 40 a og«.
2. Efter § 40 indsættes:
»§ 40 a. Ansøgning om lån til beboerindskud efter §§ 55-57 skal indgives til kommunalbestyrelsen ved
anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgnin‐
ger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må
forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan
indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer,
hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller
skriftligt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at
afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk
vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbesty‐
relsen.
Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om,
at kommunalbestyrelsens afgørelser om digital selvbetjening efter stk. 2 også skal gælde for ansøgninger
og meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder, samt regler om, at kommunen skal give Ud‐
betaling Danmark besked, hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om digital selvbetjening efter
stk. 2 og afgørelsen har betydning for andre ansøgninger og meddelelser m.v. på sagsområder, der hører
under Udbetaling Danmark.«
3. I § 73 indsættes efter »efter«: »§ 40 a, stk. 2, og«.
4. I § 73 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 40 a, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen behandle
ansøgningen, selv om den ikke er indgivet digitalt.
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Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om,
at Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 40 a, stk. 2,
også skal gælde ansøgninger eller meddelelser m.v. på andre nærmere angivne sagsområder.«
§ 12
I lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved § 1 i lov nr. 494 af 21. maj
2013, foretages følgende ændring:
1. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Afgørelser om, hvorvidt borgeren skal undtages fra obligatorisk digital selvbetjening efter reg‐
ler fastsat i medfør af stk. 2, træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal give Udbetaling Danmark
besked, hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter 1. pkt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen efter regler‐
ne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvis en borger klager over
en afgørelse efter stk. 3, 1. pkt., skal Udbetaling Danmark behandle ansøgningen eller meddelelsen m.v.,
selv om den ikke er indgivet digitalt. Kommunen skal give Udbetaling Danmark besked, hvis en borger
klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt.
Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om,
at Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager efter stk. 4 også skal gælde efterfølgende meddelelser fra
borgeren vedrørende den ydelse, klagen vedrører, samt ansøgninger eller meddelelser m.v. på andre nær‐
mere angivne sagsområder.
Stk. 6. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgi‐
vet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter stk. 2-5, hvis der ud fra en samlet øko‐
nomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end
digitalt. Udbetaling Danmark kan endvidere undlade at afvise en meddelelse, der ikke er indgivet ved di‐
gital selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden
måde end digitalt.«
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 7 og 8.
Transportministeriet
§ 13
I lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved § 3 i lov nr. 379 af 2. maj
2011, foretages følgende ændring:
1. Efter § 70 indsættes i kapitel 10:
»§ 70 a. Ansøgning efter § 66, stk. 1, og §§ 67-69 skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendel‐
se af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ik‐
ke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke
må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen
kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer,
hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller
skriftligt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at
afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk
vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
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Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbesty‐
relsen.«
§ 14
I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i lov
nr. 613 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 102 indsættes:
»§ 102 a. Ansøgning efter § 101, stk. 1 og 2, og § 102, stk. 1 og 4, skal indgives til vejbestyrelsen ved
anvendelse af den digitale løsning, som vejbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøg‐
ninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af vejbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis vejbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal vejbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på
anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Vejbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning
omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Vejbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en
ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering
er klare fordele for vejbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for vejbestyrelsen.«
2. Efter § 107 indsættes i kapitel 11:
»§ 107 a. Ansøgning om særlige parkeringstilladelser, hvor adgangen til parkering er begrænset med
hjemmel i § 107, stk. 2, skal indgives til vejbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som vejbe‐
styrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetje‐
ning, afvises af vejbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis vejbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må for‐
ventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal vejbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på
anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Vejbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning
omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Vejbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en
ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering
er klare fordele for vejbestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for vejbestyrelsen.«
Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 15
I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved § 10
i lov nr. 494 af 21. maj 2013, § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og lov nr. 311 af 29. marts 2014, foretages
følgende ændringer:
1. I § 10 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Erklæringer efter stk. 2, nr. 2, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kom‐
munen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Erklæringer, der ikke indgives ved digital selvbetjening,
afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 5. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger
særlige forhold, der gør, at husejeren eller lejeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetje‐
ning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at erklæringen kan indgives på anden måde end ved digital selv‐
betjening. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at erklæringer, der kan indgives på anden måde end ved
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digital selvbetjening, skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket. Kommunalbestyrelsen kan ud
over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en erklæring, der ikke er indgivet ved digital selvbetje‐
ning, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage er‐
klæringen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage
erklæringen på anden måde end digitalt. En digital erklæring anses for at være kommet frem, når den er
tilgængelig for kommunalbestyrelsen.«
2. I § 29 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. § 28, stk. 2 og 4, finder tillige anvendelse ved anmodning om lokalvejviserbeskyttelse efter stk.
1 og markedsføringsbeskyttelse efter stk. 2 og anmodning om ophævelse af lokalvejviserbeskyttelse og
markedsføringsbeskyttelse.«
3. I § 42 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Anmodning om oplysninger efter stk. 1 skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning,
som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital
selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 4. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at
der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetje‐
ning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital
selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade
at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økono‐
misk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.
En digital anmodning om oplysninger efter stk. 1 anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig
for kommunalbestyrelsen.«
4. I § 46 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Anmodning om attestation efter stk. 1 skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som
kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbe‐
tjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 4. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der
foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening,
skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetje‐
ning. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise
en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurde‐
ring er klare fordele for kommunen ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.
Stk. 3. En digital anmodning om attestation efter stk. 1 anses for at være kommet frem, når den er til‐
gængelig for kommunalbestyrelsen.«
§ 16
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2014.
Stk. 2. Loven finder alene anvendelse for ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og er‐
klæringer, der indgives efter lovens ikrafttræden.
§ 17
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. §§ 5-10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændrin‐
ger, som de færøske forhold tilsiger.
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Stk. 3. §§ 5-9 og 15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Amalienborg, den 2. juni 2014
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Bjarne Corydon
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