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Omstillingsperiode for udsendelse af indbetalingskort via Næste generation Digital Post (Digital 

Post)  

Digitaliseringsstyrelsen har den 23. september meddelt, at der vil være en kort omstillingsperiode op 

mod lanceringen af Digital Post, hvor det ikke vil være muligt at indsende data til Digital Post.  

Læs evt. mere her: https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/for-myndigheder-

og-it-leverandoerer/orientering-om-omstillingsperiode-for-digital-post/ 

Omstillingsperiode for Betalingsservice 

Som konsekvens af denne udmelding, vil Betalingsservice heller ikke kunne danne digitale  

indbetalingskort i denne periode: 

24. november 2021, kl. 18.30 - 30. november 2021, kl. 18.30 

Indsender I dataleverancer til Betalingsservice i ovennævnte periode, vil eventuelle BS 

Indbetalingskort i stedet blive sendt ud med fysisk post og leveret af Post Nord. Denne 

forsendelsesmåde er dyrere end elektronisk fremsendelse og vil derfor være forbundet med en 

højere pris, som det fremgår af prislisten. 

Vær desuden opmærksom på, at indbetalingskort udsendt med fysisk post kan have længere 

leveringstid end Digital Post, hvorfor der bør påregnes længere betalingsfrister. 

Tilslutningsaftaler 

I et tidligere brev pr. 1. september, anmodede vi om, at I senest den 15. oktober indsendte ”Aftale 

om BS Indbetalingskort via Digital Post”.  

Imidlertid har det vist sig, at den administrative portal (Administrativ Adgang), som 

Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, indeholder en fejl som betyder, at ikke alle kan generere 

et SSH Brugernavn. SSH Brugernavn er forudsætningen for, at vi kan udsende digitale 

indbetalingskort på jeres vegne. Det forlyder, at fejlen bliver rettet senest den 14. oktober, hvorfor vi 

udskyder deadline for modtagelse af ovennævnte aftale til senest den 1. november 2021. 

Hvor kan jeg få mere information 

På www.betalingsservice.dk/NgDP, findes svar på en række spørgsmål om Betalingsservice i relation 

til Digital Post. På Næste generation Digital Post (digst.dk) kan I læse mere generelt om Næste 

generation Digital Post.  

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på 44 89 26 50.  
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