
Digitale dokumenters bevisværdi 
Introduktion og vejledning med bilag 

Forord 
IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet 
om digitale dokumenters bevisværdi op til undersøgelse. Rådet mente at kunne konstatere, at der 
hersker en betydelig uvished om dette spørgsmål i både den offentlige og den private sektor. 

Undersøgelsen fokuserede fra starten på digitaliserede dokumenter, dvs. dokumentet foreligger i 
„original" form på papir og er efterfølgende blevet digitaliseret (typisk et dokument, som er modtaget 
udefra på papir og derefter skannet). Projektet er dog undervejs udvidet til mere bredt at omfatte 
digitale dokumenter. Det nu foreliggende vejledningsmateriale beskæftiger sig derfor også med 
dokumenter, som fra begyndelsen foreligger i digital form, dvs. dokumenter, som er skabt i 
organisationen ved hjælp af f.eks. elektronisk tekstbehandling eller modtaget udefra i digital form. 
Derfor bruges udtrykket „digitale dokumenter", medmindre der i det konkrete tilfælde hentydes til et 
digitaliseret (skannet) dokument. 

IT-Sikkerhedsrådets vejledning om sikring af digitale dokumenters bevisværdi er baseret på følgende 
dokumenter, der er udarbejdet som led i undersøgelsen: 

– Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) 

– Retlige problemstillinger, professor dr. jur. Mads Bryde Andersen (bilag B)  

– Model for processerne skanning og lagring, Ernst & Young (Bilag C)  

og 

– Litteratur- og ordliste for det samlede materiale, Ernst & Young (Bilag D) 

Vejledningen er udarbejdet på grundlag af de nævnte rapporter i samarbejde med offentlige 
myndigheder, private virksomheder, brancheorganisationer med flere.  

Vejledningen og introduktionen kan rekvireres hos Statens Information (se kolofon) i trykt form og 
kan også findes på Rådets hjemmeside www.fsk.dk/fsk/div/itsikraad/ 

Det samlede materiale (introduktion og vejledning med bilag) kan købes hos Statens Information. 

Vejledningen er bevidst holdt i en kort, let overskuelig form. De anbefalinger om sikring af digitale 
dokumenters bevisværdi, som findes i vejledningen, er mere udførligt beskrevet i bilagene.  

Introduktionen har primært til formål at give et overblik over problemstillingen.  

Målgruppen for vejledningen og de øvrige papirer er offentlige myndigheder, private virksomheder 
og andre organisationer, især organisationens ledelse og de personer, som er ansvarlige for 
organisationens IT-sikkerhed. 

  

  

Mads Bryde Andersen 
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Formand for IT-Sikkerhedsrådet  

Introduktion til IT-Sikkerhedsrådets vejledning 
om sikring af digitale dokumenters bevisværdi 

Problemstillingen 

Et af formålene med at lagre dokumenter (opbygge arkiver) er at sikre, at organisationens 
dokumenter er tilgængelige, hvis de skal bruges til dokumentation af et begivenhedsforløb, 
f.eks. som bevismiddel i tilfælde af juridiske konflikter med en ekstern part. 

I dag lagres dokumenter som oftest i form af papirdokumenter. Modtagne breve opbevares i 
original og afsendte breve som papirkopier. Når dokumenterne findes i papirform, er det en 
enkel sag at fremlægge dem under en retssag.  

Den tekniske udvikling gør det i stigende omfang attraktivt for både offentlige og private 
organisationer at overgå til elektronisk sagsbehandling og arkivering mv., i det følgende under 
ét kaldt digital dokumentbehandling. Indgående breve skannes, og de egen-producerede 
dokumenter samt de dokumenter, som modtages i digital form, opbevares som udgangspunkt 
kun i digital form. Mange dokumenter vil få en eksistens, som er helt uafhængig af papirmediet, 
f.eks. dokumenter der lægges ud på Internettet eller kommunikeres ved hjælp af EDI, og der 
sker på denne måde en udvidelse af dokumentbegrebet i forhold til den traditionelle opfattelse 
af begrebet.  

Skal et digitalt dokument fremlægges under en retssag, må det imidlertid udskrives på papir.  

Organisationen må tage stilling til en række spørgsmål, inden der træffes beslutning om digital 
dokumentbehandling, ikke mindst om det er tilstrækkeligt at lagre i digital form, eller om det i 
større eller mindre omfang er nødvendigt med et papirarkiv som supplement. Den part, der 
fremlægger en udskrift af et digitalt dokument i retten, må kunne dokumentere, at udskriften 
er korrekt. Ligeledes må parten kunne dokumentere, at der ikke er sket ændringer i et 
dokument i forhold til dokumentets oprindelige indhold.  

Diskussionen om digitale dokumenters bevisværdi har især fokuseret på den situation, at en 
organisation skanner indgående breve, arkiverer det digitaliserede dokument og derefter 
makulerer papirdokumentet. Flere delprocesser er helt nye i forhold til den traditionelle måde 
at håndtere information på papir, og det er derfor indlysende nødvendigt, at der etableres 
betryggende procedurer herfor.  

På den anden side er der grund til at understrege, at spørgsmålet om digitale dokumenters 
bevisværdi ikke kun er et spørgsmål om procedurer for skanning og efterfølgende digital 
lagring af breve modtaget på papir. Også spørgsmålet om produktion og digital lagring af de 
øvrige dokumenter, herunder kopier af udgående breve, må overvejes ved overgang til digital 
dokumentbehandling. 

Interviewundersøgelsen 

I efteråret 1997 gennemførte konsulentfirmaet Ernst & Young en interviewundersøgelse af en 
række offentlige og private organisationer, der har indført eller er ved at etablere digital 
dokumentbehandling. Endvidere blev nogle få ledende IT-leverandører interviewet.  

De gennemførte interview, der kun har omfattet organisationer med ca. 30 ansatte og derover 
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(jf. sidste afsnit), er dokumenteret i bilag A til vejledningen. De viste generelt følgende:

– Teknologisk kan der i dag etableres effektive skannings- og lagringsløsninger med kun få 
driftsproblemer. 

– De løsninger, som markedet tilbyder, kan tilpasses de fleste typer af virksomheder, der i 
øvrigt har etableret almindelige netværksløsninger for produktion og lagring af egne 
dokumenter. 

– Det er muligt med eksisterende teknologi at etablere tilstrækkelig sikkerhed for skanning og 
lagring af digitale dokumenter, således at almindelige interne kontrolbehov og eksterne 
juridiske krav kan opfyldes.  

Retlige problemstillinger 

Undersøgelsen har alene omfattet danske retsregler og dansk retspraksis. I det omfang, en 
organisation risikerer at skulle føre bevis under en retssag for en udenlandsk domstol, må der 
tages højde for de krav, som lovgivningen i det pågældende land måtte stille. Herudover vil det 
til enhver tid bero på indholdet af det fremmede lands lovgivning, om digitale dokumenter 
tillægges gyldighed, f.eks. under en administrativ sagsbehandling. 

Dansk lovgivning er generelt ikke til hinder for, at en udskrift af et digitalt dokument 
fremlægges som bevis under en retssag. I dansk ret gælder fleksible bevisretlige regler, som 
tilgodeser den part, der har handlet forsvarligt ved sin bevishåndtering - reglen om 
bevisbedømmelsens frihed.  

Principielt er der således intet i vejen for, at et brev modtaget på papir digitaliseres gennem 
skanning og indlægges i et elektronisk arkiv, hvorefter papiret makuleres. Det skal kunne 
bevises, at det digitaliserede dokument indholdsmæssigt er identisk med originalen på papir. 
Men er dette tilfældet, har det digitaliserede dokument efter gældende ret samme juridiske 
bevisværdi som originalen (papirdokumentet).  

Der gælder dog ingen faste kriterier for, hvornår den fornødne bevisværdi vil være tilstede. Det 
vil til enhver tid være op til dommerens skøn, om et digitalt dokument kan lægges til grund som 
bevis under en retssag, og det må tages i betragtning, at der kun foreligger begrænset relevant 
domspraksis i Danmark. 

I den enkelte organisation bør der gennemføres en risikoanalyse for at fastlægge, hvor høj grad 
af sikkerhed der er behov for (hvilke typer dokumenter behandler organisationen, hvor stor er 
sandsynligheden for, at dokumenterne får betydning som juridisk bevis, hvilke tab af 
økonomisk og anden art risikerer man, hvis et dokument i digital form ikke anerkendes som 
bevismiddel etc.). 

IT-sikkerhedsrådets vejledning bygger på dansk lovgivning og retspraksis om kravene til 
dokumentbeviser. Det er Rådets opfattelse, at en organisation, som går frem efter vejledningen, 
i almindelighed vil kunne føre bevis for indholdet af et digitalt dokument. Det sikkerhedsniveau, 
der skitseres i vejledningen, skulle være tilstrækkeligt for de fleste organisationer. For en 
organisation, der som konsekvens af risikovurderingen fastlægger en højere målsætning, kan 
det være nødvendigt at træffe yderligere tekniske eller organisatoriske tiltag, jf. anbefalinger 
herom i vejledningens bilag C - eller at opbevare i hvert fald nogle dokumenter i papirform som 
supplement til de digitale dokumenter. 

Enkelte lovregler - f.eks. regler om legitimationspapirer (pas, kørekort etc.) og negotiable 
dokumenter (f.eks. pantebreve) - kræver, at et dokument foreligger i original form, for at man 
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kan hævde den ret, som dokumentet tillægger én. Det spiller dog næppe nogen større praktisk 
rolle i forbindelse med digital dokumentbehandling. Makulering af sådanne „retsbærende" 
papirdokumenter kan som udgangspunkt alligevel ikke komme på tale, f.eks. fordi dokumentet 
efter endt behandling skal gives tilbage til ejeren. 

Krav i lovgivningen om skriftlighed og underskrift kan ikke antages at have betydning i 
forbindelse med spørgsmålet om bevisværdien af et digitalt dokument. Lovregler herom kan 
ikke i sig selv antages at indebære krav om, at originalen (papirdokumentet) er til stede på et 
senere tidspunkt, hvis det kan dokumenteres, at kopien (det digitaliserede dokument) er 
identisk med originalen på papir.  

Ved overgang til digital dokumentbehandling kan det være nødvendigt at tage højde for andre 
retsregler, f.eks. ophavsretlige regler, regler om offentlige myndigheders arkiver, regler om 
behandling af personoplysninger eller regler om bogføring. Sådanne regler har ikke 
nødvendigvis betydning for det digitale dokuments bevisværdi under en retslig konflikt. En 
overtrædelse af de pågældende regler vil snarere have andre konsekvenser. F.eks. vil en 
krænkelse af ophavsretslige regler i forbindelse med digitalisering af et dokument kunne 
medføre erstatningsansvar over for indehaveren af ophavsretten. 

Se i øvrigt vejledningen og bilag B til denne. 

Sikring af bevisværdi 

Planlægning 

Opnåelse af en høj grad af sikkerhed for digitale dokumenter forudsætter et nøje samspil 
mellem mange kontrolmæssige aktiviteter i organisationen og dermed en betydelig planlægning 
før overgang til digital dokumentbehandling.  

Planlægningen bør være et led i organisationens bestræbelser på at etablere generel IT-
sikkerhed. Sikring af den juridiske værdi af digitale dokumenter kan betragtes som en 
overbygning på den høje grad af teknisk sikkerhed, som allerede af andre grunde skal etableres 
omkring et elektronisk arkiv, herunder at man sikrer sig mod tab/forvanskning af data, sikrer 
tilgængeligheden af data og sikrer sig mod uautoriseret adgang til data. I bilag C er der kort 
opregnet en række generelle forhold omkring en organisations IT-sikkerhed, som der må tages 
højde for, men det falder i øvrigt uden for rammerne for undersøgelsen at vejlede generelt om 
IT-sikkerhed.  

Planlægningen bør også ses som et led i etableringen af god arkivhåndtering, tilpasset til de 
særlige forhold, som gør sig gældende for et elektronisk arkiv. Det indebærer dels tekniske 
tiltag, jf. ovenfor. Det kan imidlertid også være nødvendigt at revurdere organisationens rutiner 
for registrering/journalisering af dokumenter, således at man gennem indlæggelse af relevante 
søgekriterier sikrer en let og hurtig genfinding af de digitale dokumenter. Opmærksomheden 
henledes i den forbindelse på, at en fuldstændig arkivdannelse forudsætter, at også en række e-
post meddelelser, fax-meddelelser mm. registreres og dermed indlægges i arkivet. 

Det kan være nødvendigt for en juridisk bevisførelse, at organisationen gennem fremlæggelse af 
tekniske beskrivelser, instrukser til personalet, beskrivelser af arbejdsgange mm. dokumenterer 
de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er iværksat. En sådan dokumentation kan 
danne grundlag for et teknisk bevis eller et mere omfattende systembevis. 

Udgangspunktet for planlægningen vil naturligt være, at organisationen identificerer de typer 
af dokumenter, der behandles, og vurderer risici gennem en klassificering af dokumenttyperne. 
Konsekvenserne af manglende bevisværdi kan være økonomiske tab, men manglende mulighed 
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for at dokumentere organisationens aktiviteter kan også have andre konsekvenser, f.eks. 
politisk ansvar for en offentlig myndighed.  

Ved planlægningen må der tages højde for eventuelle særlige lovkrav til bestemte typer af 
dokumenter.  

Vejledningen og det øvrige materiale er udformet med det sigte, at der efter skanningen kan ske 
en makulering af papirdokumenterne, bortset måske fra få, specifikke undtagelser. Det kan 
således ikke i almindelighed anbefales at oprette en „dokumentsøjle", dvs. generelt at opbevare 
papirdokumenterne i kronologisk orden til supplement af det elektroniske arkiv, selv om en 
sådan løsning umiddelbart kan virke tillokkende.  

  

  

De offentlige og private organisationer, som har været inddraget i arbejdet med udformning af 
vejledningen, har udtrykt meget forskellige synspunkter på spørgsmålet om en „dokumentsøjle". 
Nogle, typisk organisationer med et stort antal dokumenter, fremfører, at en dokumentsøjle i 
praksis er uhåndterbar eller i hvert fald så ressourcekrævende at håndtere, at gevinsterne ved digital 
dokumentbehandling fortoner sig. Andre fremfører det synspunkt, at en „dokumentsøjle" er 
forholdsvis let at håndtere, og at man derfor lige så godt kan „gå med både livrem og seler". 

Den tilsyneladende fordel ved systematisk at opbevare papirdokumenterne er, at man herved 
undgår at skulle sikre de skannede dokumenters bevisværdi. Det må imidlertid tages i betragtning, 
at organisationen under alle omstændigheder skal etablere et sikkert system for den del af det 
elektroniske arkiv, der består af egen-producerede dokumenter (udgående breve, interne 
dokumenter osv.) og for dokumenter modtaget i digital form - medmindre man vil lade 
organisationens „dokumentsøjle" omfatte samtlige dokumenter i arkivet.  

Der er også andre klare ulemper ved en „dokumentsøjle": 

– I praksis skal der opbygges to sideløbende arkivsystemer, et elektronisk og et papirbaseret - med 
risiko for uoverensstemmelser mellem arkiverne og med risiko for, at der opstår usikkerhed om, 
hvad der er organisationens arkiv. Statens Arkiver har i denne forbindelse peget på, at for en 
statslig organisation, som har fået tilladelse fra Statens Arkiver til at overgå til elektronisk 
arkivering, må kun det elektroniske arkiv betragtes som arkivet set i relation til arkivloven.  

  

  

– Endvidere skal en „dokumentsøjle", som etableres af juridiske grunde, nødvendigvis udgøre et 
sikkert system for genfinding, hvilket i sig selv vil give en del arbejde med organisering og drift. 
En „dokumentsøjle", som ikke fungerer efter hensigten, skaber falsk tryghed. 

Det spørgsmål kan rejses, om modtageren af et dokument bør undlade makulering af hensyn til 
afsenderens muligheder for bevisførelse. F.eks. om modtageren af et tilbud bør bevare dette i 
papirform, fordi det kan være vanskeligt for afsender at dokumentere, at dennes kopi er 100% 
identisk med det faktisk afsendte tilbud. Dansk lovgivning indeholder imidlertid ikke nogen 
almindelig regel, der forpligter modtager til på denne måde at varetage afsenders interesser. Hertil 
kommer, at den modtager, som sikrer egne interesser i relation til bevisværdi af et digitaliseret 
dokument, hermed også sikrer modpartens interesser. 
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Procesmodel 

Grundlaget for vejledningens anbefalinger for teknisk/organisatoriske tiltag er en procesmodel 
for hovedprocesserne skanning og lagring (samt udskrivning til brug for bevisførelse). 
Procesmodellen findes i bilag C til sammenfatningen, hvortil der henvises. 

Som tidligere nævnt har interview-undersøgelsen ikke omfattet organisationer med færre end 
ca. 30 ansatte. Der er grund til at gøre opmærksom på, at nogle anbefalinger kan være 
vanskelige at gennemføre umiddelbart i mindre organisationer. F.eks. kan organisatorisk 
adskillelse af visse funktioner måske kun opnås gennem aftaler med trediepart. Bortset herfra 
vurderes det dog, at også mindre organisationer i vidt omfang kan få nytte af anbefalingerne i 
vejledningen og de tilhørende bilag. 

  

  

  

IT-Sikkerhedsrådets vejledning om sikring af 
digitale dokumenters bevisværdi 
IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, har på sit møde den 7. 
december 1998 vedtaget følgende anbefalinger for, hvorledes offentlige myndigheder og private 
virksomheder kan gennemføre overgangen til digital dokumentbehandling („papirløs" 
sagsbehandling og arkivering) og samtidig opnå den fornødne juridiske sikkerhed. 

1. Almindelige bemærkninger 

Det er i dag muligt at tilvejebringe en sådan grad af sikkerhed ved skanning og lagring af 
digitale dokumenter, at digitale dokumenter kan bringes til at opfylde såvel interne 
kontrolbehov som eksterne juridiske krav. Det gøres dels ved at benytte den rette teknologi, 
dels ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af organisation og forretningsgange. 

Det tilrådes, at den enkelte organisation gennemfører en risikoanalyse for at fastlægge, hvor høj 
grad af sikkerhed der er behov for (hvilke typer dokumenter behandler organisationen, hvor 
stor er sandsynligheden for, at dokumenterne får betydning som juridisk bevis, hvilke tab af 
økonomisk og anden art risikerer man, hvis et dokument i digital form ikke anerkendes som 
bevismiddel etc.). 

IT-sikkerhedsrådets vejledning bygger på dansk lovgivning og retspraksis om kravene til 
dokumentbeviser. Det er rådets opfattelse, at en organisation, som går frem efter vejledningen, i 
almindelighed vil kunne føre bevis for indholdet af et digitalt dokument. Det sikkerhedsniveau, 
der skitseres i vejledningen, skulle være tilstrækkeligt for de fleste organisationer. For en 
organisation, der som konsekvens af risikovurderingen fastlægger en højere målsætning, kan 
det være nødvendigt at træffe supplerende tekniske eller organisatoriske tiltag (eller at 
opbevare i hvert fald nogle dokumenter i papirform som supplement til de digitale 
dokumenter). Yderligere vejledning herom kan hentes i bilag C til vejledningen. 

Anbefalingerne sigter på det særlige ved digitale dokumenter. Herved forstås ikke blot 
dokumenter, som oprindeligt har været knyttet til papirmediet (f.eks. et brev) og efterfølgende 
er blevet digitaliseret, men også dokumenter, som i hele deres „levetid" kun foreligger og 

Page 6 of 94

10-04-2013file://C:\TEMP\Temporary Internet Files\OLK1F9\digitale-dokumenters-bevisvaerdi-...



bruges i digital form. Anbefalingerne bygger derfor på organisationens retningslinier for 
generelle IT-kontroller af hensyn til bl.a. regler for bogføring og, især i offentlige 
organisationer, for arkivhåndtering. 

Hvis vejledningen anvendes af mindre organisationer (færre end ca. 30 ansatte), bør man være 
opmærksom på, at visse af anvisningerne kan være vanskelige at gennemføre umiddelbart. 
F.eks. kan organisatorisk adskillelse af funktioner måske kun opnås gennem aftaler med 
trediepart. 

2. Ansvar 

Ledelsens rolle: Det er den enkelte organisations ansvar at sørge for, at der etableres den 
fornødne sikkerhed omkring skanning og lagring, og at sikkerhedsforanstaltningerne er 
dokumenteret. Ansvaret påhviler organisationens ledelse (i private virksomheder bestyrelse og 
direktion, i offentlige virksomheder minister eller kommunalbestyrelse).  

Instruks: Organisationens arbejdsgange i forbindelse med digital dokumentbehandling bør 
dokumenteres i en instruks. Der bør som minimum tages stilling til de forhold, der er omtalt i 
denne vejledning. Instruksen må endvidere udformes under hensyntagen til bogføringsloven, 
arkivloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, lovgivningen om behandling af 
personoplysninger og andre retsforskrifter af relevans for organisationens aktiviteter. 

3. Generelle anbefalinger 

Anbefalingerne gælder for alle typer af dokumenter i digital form, dvs. papirdokumenter, som 
er digitaliseret gennem skanning, dokumenter, som organisationen selv har produceret ved 
hjælp af elektronisk tekstbehandling og andre IT-værktøjer, samt dokumenter modtaget udefra 
i digital form. 

Organisatorisk adskillelse af funktioner: På linie med de retningslinier, der følger af god skik for 
bogføring og regnskab, og som sikrer, at en enkelt person ikke har kontrol over alle funktioner i 
processen, bør arbejdsgange omkring digital dokumentbehandling opbygges således, at der 
gennemføres en klar adskillelse mellem forskellige funktioner i forbindelse med 
dokumentbehandlingen. For dokumenter, som modtages på papir, bør der således være en 
organisatorisk adskillelse mellem: 

a) Procedurer til modtagelse, skanning og lagring 

b) Kvalitetssikring af skanningen 

c) Sagsbehandlingsfunktioner 

d) IT-driftsfunktioner. 

Organisatorisk adskillelse af funktioner kan være i modstrid med bestræbelserne på at opnå 
effektiviseringsgevinster gennem integration af arbejdsprocesser (princippet „én sag, én 
sagsbehandler"). Hensynet hertil må afvejes over for modstående hensyn, først og fremmest 
den risiko for at lide retstab, som er forbundet med de typer af dokumenter, der behandles i 
organisationen, jf. den anbefalede risikoanalyse. 

IT-sikkerhed: Sikring af den juridiske værdi af digitale dokumenter bør betragtes som en 
overbygning på den høje grad af teknisk sikkerhed, som allerede af andre grunde skal etableres 
omkring et elektronisk arkiv, herunder at man sikrer sig mod tab/forvanskning af data, sikrer 
tilgængeligheden af data og sikrer sig mod uautoriseret adgang til data. 
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Arkivdannelse og arkivhåndtering: Regler for arkivdannelse og arkivhåndtering bør tilpasses de 
særlige forhold, der gør sig gældende for et elektronisk arkiv. 

Om hvert dokument bør der registreres et sæt oplysninger (søgekriterier), der sikrer let og 
hurtig genfinding, dvs. såvel oplysninger om indholdet som om placeringen (adressen). For 
dokumenter, der også bevares fysisk, bør registreringen omfatte en reference til papirets 
placering. 

For at sikre arkivets fuldstændighed bør instruksen indeholde retningslinier for, hvilke 
dokumenter der skal henholdsvis ikke skal registreres, f.eks. reklamer og lignende. Kriterierne 
herfor bør knyttes til dokumentets indhold, ikke til mediet (papir, fax, e-post osv.). 

4. Anbefalinger ved skanning 

Kontrol af egnethed: Inden et dokument indskannes, bør det sikres, at informationer heri ikke 
vil gå tabt ved skanningen. Ellers træffes særlige foranstaltninger, der anføres som del af de 
registrerede oplysninger. Særlige foranstaltninger vil normalt omfatte, at papiret bevares.  

Logning (transaktionsspor): Enhver skanningsprocedure bør gøres til genstand for en logning, 
der som minimum indeholder  

a) Tidsstempling 

b) Identifikation af skanningsoperatør 

c) Dokumentnummer. 

Loggen bør opbevares som dokumentation for den udførte skanning af det enkelte dokument 
(del af kontrolspor). 

Kvalitetssikring: Der bør gennemføres en systematisk kvalitetssikring af hele 
skanningsprocessen, som gør det muligt at sikre, at de indskannede billeder kan læses, at alle 
sider er blevet skannet korrekt, og at registreringen er tilstrækkelig. Kvalitetssikring af 
skanningen kan eventuelt ske ved statistisk stikprøvekontrol. 

Omskanning: Instruksen bør indeholde retningslinier for, af hvem og under hvilke betingelser 
der kan foretages omskanning af dokumenter, som ikke er blevet korrekt skannet. 

5. Anbefalinger ved lagring 

Kontrol af autenticitet: Før et dokument lagres, bør der tages stilling til dets autenticitet, dvs. at 
det stammer fra den, der er angivet som ophavsmand. Indholdet af kontrollen varierer med 
dokumentets oprindelse: 

a) Modtagne papirdokumenter kontrolleres for underskrift og sædvanligt udseende (afsenders 
brevpapir, logo osv.). 

b) Dokumenter modtaget i digital form kontrolleres for sædvanlig afsenderadresse og for digital 
signatur, hvis en sådan har været anvendt. 

c) Egen-producerede dokumenter kontrolleres for, at de er produceret af autoriserede personer. 
For udgående post kontrolleres endvidere, at de fastlagte procedurer for afsendelse er fulgt. 
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Kontrol af integritet: Dokumentbehandlingssystemet bør, såvel software- som hardware-
mæssigt, være indrettet således, at der kan etableres den fornødne sikkerhed for 
dokumenternes integritet. Ved anskaffelse af IT-systemer til dokumentbehandling bør 
leverandøren afkræves en redegørelse - og en kontraktlig garanti - for systemets funktionalitet 
på dette område. Nedenstående bør være minimumskrav: 

a) Logning: Om hvert dokument bør der logges oplysninger om alle hændelser, der har eller 
kan have indvirkning på dokumentets integritet (ingen ændring af indhold) og placering 
(adresse). 

b) Lagringsmediet: Lagring bør ske på ikke-sletbare, fabriksnummererede medier, eller i 
systemer, der kan give en tilsvarende sikkerhed for dokumentets integritet. 

Loggen og anden dokumentation for udførte procedurer vedrørende  

lagringen bør opbevares til brug for eventuel senere dokumentation af, at det enkelte dokument 
har været omfattet af systemets sikkerhed (del af  

kontrolspor). 

Sikkerhedseksemplarer af datamedier: Sikkerhedseksemplarer af digitale dokumenter med 
tilhørende registreringer og logninger af oprettelse mv. bør opbevares organisatorisk og fysisk 
adskilt fra de driftsdata, der anvendes i forbindelse med den daglige dokumentbehandling.  

Kvalitetssikring: Det bør løbende kontrolleres, at lagrede dokumenter og dertil hørende 
registreringer og logninger har bevaret integriteten. 

Vedligeholdelse: Den fortsatte læselighed bør sikres gennem arkivets levetid. Det kan kræve, at 
der konverteres til nye lagermedier og nye dokumentformater. 

6. Makulering af skannede dokumenter 

Forudsætning: Makulering af papirdokumenter bør først ske efter kvalitetssikring af 
skanningen. 

Dokumenter, som ikke bør makuleres: Der bør være klare retningslinier for, hvilke dokumenter 
der ikke makuleres. Følgende dokumenter bør ikke makuleres: 

a) Dokumenter, som efter sagsbehandlingen skal gives tilbage til ejeren, herunder retsbærende 
dokumenter, dvs. dokumenter som i original papirform tillægger en fysisk eller juridisk person 
en ret. Et retsbærende dokument kan f.eks. være et kørekort eller et pantebrev, der skannes og 
derefter gives tilbage til ejeren. 

b) Dokumenter, der ikke skannes, fordi det ikke er praktisk muligt, f.eks. fordi det 
skanningsudstyr, organisationen råder over, ikke tillader skanning af store formater eller i 
hvert fald gør en sådan skanning meget besværlig. Sådanne dokumenter bør opbevares i det 
papirarkiv, som supplerer det elektroniske arkiv (fordi det i praksis ikke vil være muligt at 
digitalisere ethvert dokument). 

c) Dokumenter, som ikke kan skannes uden tab af information, f.eks. en fax i dårlig kvalitet 
eller en „målfast" teknisk tegning. Også disse dokumenter bør opbevares i et papirarkiv, som 
supplerer det elektroniske arkiv. 

Sikkerhedsafvejning: Ud over ovenstående dokumenter, som i sagens natur ikke bør makuleres, 
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bør organisationen vurdere, om der er typer af dokumenter, som man - af juridiske grunde - vil 
bevare i original papirform, selv om de er korrekt skannet, f.eks. organisationens eksemplar af 
en kontrakt eller et tilbud.  

Det tilrådes kun at bevare papirdokumenter, hvis organisationen efter risikoanalysen finder, at 
risikoen for at lide retstab ved makulering af bestemte typer af dokumenter bedømmes som 
markant større end for organisationens dokumenter i almindelighed. Det kan ikke generelt 
anbefales at bevare alle skannede dokumenter (se introduktionen til vejledningen).  

Kvalitetssikring: Retningslinierne for makulering af indskannede dokumenter bør være 
veldokumenterede og føres ud i livet med konsekvens og løbende kontrolleres. Et system, der 
under en senere bevisførelse fremstår med et præg af vilkårlighed, kan gøre det vanskeligt at 
løfte bevisbyrden. 

7. Anbefalinger ved udprintning 

Retningslinier: Instruksen bør indeholde retningslinier for, hvorledes udprintning af lagrede 
dokumenter kan finde sted, f.eks. for at opfylde begæringer om aktindsigt eller til brug for 
bevisførelse. 

Autenticitet: Dokumentation herfor vil dels være de oplysninger, der er registreret om et 
dokument, dels instruksens beskrivelse af proceduren for registrering. Der kan efter 
omstændighederne anvendes påtegning med vitterlighedsvidner eller anden attestation for, at 
dokumentet har været omfattet af de fastlagte procedurer for lagring. 

Integritet: Det digitale dokuments integritet skal kunne dokumenteres ved udprintning. Udskrift 
af loggen kan dokumentere, at dokumentet ikke er blevet ændret under lagringen. Påtegning 
med vitterlighedsvidner eller anden attestation kan anvendes som dokumentation for, at 
udprintningen er sket korrekt. 

  

  

  

Bilag A: Notat om gennemførte interview 
December 1998 

/Ernst & Youngs logo/  

1.Indledning 

1.1.Undersøgelsen og dens gennemførelse 

Som aftalt har vi foretaget en faktaindsamling og gennemgang af praksis om 
dokumentskanning og lagring af digitale dokumenter, som den er etableret på nuværende 
tidspunkt. 

Opgaven er første led i de i kontrakt af 15. september 1997 aftalte opgaver om 
Forskningsministeriets projekt til udarbejdelse af en vejledning for primært offentlige 
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institutioners anvendelse af skanning af dokumenter, så det indskannede i juridisk 
sammenhæng har tilstrækkelig bevismæssig værdi til, at papirdokumenterne vil kunne 
makuleres. Den nærmere afgrænsning af opgaven er givet i vor projektbeskrivelse af 11. 
september 1997. 

Gennemgangen er primært foretaget ved interview   af en række offentlige og private 
organisationer, der har indført eller er ved at etablere skanning af indgående dokumenter med 
henblik på sagsbehandling og efterfølgende dokumentation heraf. Undersøgelserne har ud over 
selve skanningsprocesserne også omfattet den efterfølgende lagring, behandling og opbevaring 
af de skannede billeder og fysiske dokumenter. 

Interviewene er gennemført i oktober og november 1997, og dette notat blev præsenteret den 
17. december 1997. I forbindelse med undersøgelsens afslutning er der foretaget tilretning af 
terminologi o.l., men det egentlige indhold er uændret. 

Formålet med interviewene har været at undersøge praksis og herunder at belyse „Best 
Practises" på disse områder. Som en del af opgaven har vi særligt undersøgt, hvorledes man hos 
de adspurgte har valgt at behandle de mulige problemer ved bevisførelse i eventuelle retssager, 
hvor det kun vil være muligt at fremlægge aftryk af de skannede billeder og ikke de originale 
dokumenter. 

Som supplement til brugerinterviewene har vi foretaget interview af flere leverandører af 
systemer til skanning og lagring af digitale dokumenter. Denne gennemgang har ikke tilsigtet en 
egentlig markedsundersøgelse, men har især koncentreret sig om enkelte dominerende 
leverandører. Her har det primære formål været at undersøge, i hvilket omfang produkternes 
egenskaber er udformet med henblik på at understøtte sikkerhedsbehovene og herunder 
bevisværdien. 

Interviewene er gennemført på grundlag af en fast opbygget ramme, således at de fremkomne 
interviewreferater i størst muligt omfang har kunnet sammenlignes og bearbejdes på tværs. De 
fremkomne referater har i udkast - som led i interviewene - været forelagt de interviewede 
personer til udtalelse med henblik på at afluse eventuelle fejl og misforståelser. 

På basis af gennemgangen har vi som aftalt opstillet overordnede modeller for såvel 
skanningsprocessen som lagringsprocessen.  

I nærværende notat har vi valgt at belyse disse modeller ved i størst muligt omfang at 
afrapportere resultaterne af de gennemførte interview af brugerne. Modellerne er således 
illustreret i opbygningen af de efterfølgende kapitler 3 og 4. 

Ligeledes på basis af gennemgangen har vi beskrevet formål, omfang og de generelle rammer 
for de undersøgte skannings- og lagringsprocesser. Denne del af undersøgelsen er afrapporteret 
i kapitel 5. 

I dette kapitel behandles særlig de risikovurderinger, der er omtalt i vor projektbeskrivelse 
samt de generelle foranstaltninger, der er gennemført for at imødegå disse risici. 

I kapitel 7 har vi afrapporteret resultaterne af de interview, der er gennemført med 
leverandører. 

Det har været naturligt at vurdere i forbindelse med udarbejdelsen af beskrivelsen af det, som 
foregår. Sådanne vurderinger kan skjule sig i ordvalg og udvælgelse af de emner, der 
behandles, men vi har tilstræbt at gøre skellet mellem referat og vurdering tydeligt ved at sætte 
eventuelle kommentarafsnit med kursiv. 
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1.2.De interviewede organisationer og leverandører

De interviewede organisationer og leverandører er udvalgt fra en emneliste, som er opstillet i 
samråd med projektets styregruppe.  

Der har været gennemført interview med 12 organisationer og 5 leverandører. Herudover har 
været gennemført 4 telefoniske forespørgsler til potentielle interviewemner, men disse emner 
har ikke haft skanningsprojekter, der var i gang eller så langt fremme, at der var taget stilling 
til den nærmere udformning af processerne. 

Vi har endvidere i denne sag haft kontakt med DIMO, der er en forening af brugere og 
leverandører med det formål at fremme elektronisk dokumenthåndtering mv. 

De interviewede brugerorganisationer har omfattet: 

–Miljø- og Energiministeriet  

–Arbejdsskadestyrelsen 

–Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  

–Rigshospitalet  

–Patentdirektoratet  

–Kirkeministeriet  

–Ravnsborg Kommune  

–Søllerød Kommune  

–BG Bank Pension  

–BG Bank Produktion 

–Oticon 

–ATP 

De interviewede leverandører har omfattet: 

–Kodak 

–ICL 

–Unisys 

–Scan-Jour 

–CRI 

Hos JWN Data har vi haft lejlighed til at få demonstreret en konkret skanningsløsning i 
detaljer. 
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2.Hovedkonklusioner 

Interviewene af brugerorganisationer og leverandører har efter vor opfattelse generelt vist, at: 

–Der i dag kan etableres effektive skannings- og lagringsløsninger med kun få 
driftsproblemer. 

–Løsningerne kan tilpasses de fleste typer, der har etableret almindelige 
netværksløsninger for produktion og lagring af egne dokumenter. Undersøgelsen har 
alene omfattet virksomheder med mere end 25 ansatte; i mindre virksomheder kan der 
være behov for andre foranstaltninger, end interviewene har kunnet afdække. 

–Erfaringerne hos organisationerne med de etablerede løsninger er, at brugerne faktisk 
oplever væsentlige fordele og lettelser i alle former for sagsbehandling, hvad enten der er 
tale om massesager eller enkeltsager. Dette gælder, uanset om de originale dokumenter 
stadig opbevares. 

–Vanskelighederne ved indførelse af digital sagsbehandling ligger ifølge de adspurgte i at 
give sagsbehandlerne tilstrækkelig systemmæssig fleksibilitet, samtidig med at overblikket 
over sagsbehandlingen bevares. 

Gennemgangen af skanningsprocesser og lagringsprocesser har vist, at det er muligt med 
eksisterende teknologi at etablere tilstrækkelig sikkerhed ved skanningen og lagringen af 
digitale dokumenter, så almindelige interne kontrolbehov kan opfyldes. De almindeligst 
forekommende sikkerhedsforanstaltninger er følgende: 

Skanningsprocesser 

–Centralt organiseret poståbning, skanning og registrering/journalisering af dokumenter 

–Systematisk sikring af skanningskvalitet 

–Organisation og adgangskontroller sikrer, at skanning og journalisering ikke udføres af 
sagsbehandlere. 

Lagringsprocesser 

–Skannede billeder kan ikke ændres efter registrering/journalisering 

–Tidsstempling og logning af alle dokumenter foretages ved registrering/journalisering 

–De skannede billeder og logningen lagres på ikke-sletbare medier 

–Sikkerhedskopiering foretages på ikke-sletbare medier. 

Generel sikkerhed ved skanning og lagring 

–Personmæssig adskillelse af brugerfunktioner fra IT-driftsfunktioner, som understøttes 
af logiske og fysiske adgangskontroller 

–Fysisk sikring af servere, edb-rum og sikkerhedskopier. 
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Om de interviewede organisationers stilling til bevisværdien mener vi at kunne konkludere, at:

–Kun få af organisationerne har taget endelig stilling til, på hvilken måde man vil 
fastholde bevisværdien af de skannede billeder. 

–De fleste opbevarer de facto stadig de fysiske dokumenter dels pga. lovkrav, dels som 
følge af at opbevaringen af dokumenter vurderes som mindre belastende end at etablere 
højere sikkerhed omkring de digitale dokumenter. Endelig opbevares en del dokumenter 
på grund af usikkerhed over for konsekvenserne ved bortskaffelse af de originale 
dokumenter. 

–Lovændringer og/eller klare retningslinier anses som nødvendige for, at man i væsentligt 
større omfang kan bortskaffe de originale dokumenter. 

Vi kan tilføje, at de fleste af de adspurgte organisationer udtrykte behov for mere vejledning 
om sikring af tilstrækkelig bevisværdi. 

Der er sammenfattende vort indtryk, at mange organisationer - ud over de adspurgte - allerede 
på det bestående lovgrundlag vil kunne opnå væsentlige fordele ved at indføre skanning og 
digital dokumentbehandling. 

3.Kommentarer til skannings-processerne (Brugere) 

3.1.Postmodtagelse 

Den almindelige post modtages i næsten alle organisationer ét sted, selv når organisationen er 
spredt geografisk over et mindre område. Det sker i de fleste tilfælde i en intern postafdeling, 
men ellers i en journal eller et sekretariat. 

Posten åbnes i alle tilfælde af den modtagende enhed, dvs. normalt postafdelingen. Der 
foretages en grovsortering efter interne adresser og materialets karakter, så reklamer og andet 
ikke journaliserbart går direkte til adressaten, mens resten går via særlige enheder, fx 
fakturaer via bogholderiet og sagsrelevant materiale via journalen.  

Poståbning og grovsortering i modtagende enhed er vist ikke generelt. Uden for de interviewede 
organisationer går posten ofte uåbnet videre til sekretariater eller decentrale journaler fra 
postafdelingen, der alene sorterer på kuverternes adresser. 

Den fælles postmodtagelse er nok primært en traditionsmæssig organisationsform. Bevisværdien er 
uafhængig heraf. Fortroligheden kunne siges at blive belastet, fordi flere end strengt nødvendigt 
har adgang, men i praksis opvejes det nok af, at det kan være svært at se, hvad man skal lede efter. 
Der er til gengæld stor sikkerhed for adskillelse mellem modtagelse/skanning/registrering og 
sagsbehandling. 

Der er gode muligheder for at etablere høj fysisk sikkerhed, fordi det hele findes på ét sted. 

3.2.Registrering/journalisering 

Registreringen sker med henblik på at skabe entydighed og basis for genfinding. Selv i systemer 
med mulighed for fritekstsøgning gøres der en del ud af at registrere en række strukturerede 
data om hvert dokument, dvs. mere end der skal til for entydigt at kunne pege på dokumentet. 
Fritekstsøgning betragtes af de fleste som et supplement. 

Nogle steder (ca. 1/3) sker registreringen før skanningen, og der vil da blive udskrevet en 
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dokumentspecifik skanningsforside. Hovedreglen er dog, at registreringen sker efter 
skanningen, og det skannede billede vil være grundlag for registreringen. 

Brugerne opfatter registreringsaktiviteten som den aktivitet, der fastlåser dokumentet, så det 
ikke uden en ny registrering kan ændres, herunder skannes en gang til. Som regel vil mere 
teknisk orienterede systemer dog også holde styr på forskellige, tidligere udgaver af 
dokumentet, men adgangen til disse systemer vil være forbeholdt teknisk personale. Er et 
dokument registreret, vil en omskanning normalt betyde et nyt identifikationsnummer og en 
fornyet registrering (kopi af oplysningerne) med reference til den tidligere. Sker omskanningen 
før registreringen, vil der også blive tildelt et nyt identifikationsnummer, men det nye og det 
gamle nummer vil kun kunne ses i det mere tekniske system. 

En væsentlig - og ny - ting ved registreringen er, at det bliver her, der skabes forbindelse 
mellem den digitale version og en eventuel papirversion. Det vil i det hele taget være 
registreringssystemet, der viser, om der findes en digital eller en papirversion - eller en 
kombination. 

Registrering før skanning sker tilsyneladende kun, når det, der skal skannes, er meget 
standardiseret, fx regnskaber og patientjournaler. Gevinsten må være, at papiret efter skanningen 
kan køre i en meget forenklet arbejdsgang, hvorfra det kun undtagelsesvis må hentes frem (til 
omskanning). 

Når skanningen sker først, og registreringen sker med billedet som det primære grundlag, så kan 
der måske oftere være behov for at hente det fysiske dokument frem, ikke mindst fordi den mere 
komplicerede registrering giver større behov for at kunne bladre rundt i dokumentet. 

3.3.Klargøring til skanning 

Klargøringen er nok hos alle den mest ressourcekrævende proces blandt de processer, vi her 
regner med til skanningen. Den er tæt fulgt af registreringen, mens postmodtagelse, selve 
indskanningen og forsendelsen er af mindre omfang. 

Klargøringen består i: 

–Rensning af dokumentet for clips og lign. (og indholdsrensning ved retrospektiv 
skanning) 

–Det, der ikke er enkeltark, og som kan rummes inden for A3, udfoldes eller tilsvarende 
til planformat inden for A3-rammer. Er det større, opklippes det til A3. 

–Særbehandling af undtagelser, fx fotokopiering af visse farvede papirer eller påføring af 
stempel om kun delvis skanning 

–Orientering af de enkelte ark, så alle får et fælles hjørne 

–Indlægning af skilleblade med stregkoder til markering af typen, eventuelt individuelt 
udskrevet skilleblad, hvor registreringen er sket før skanningen. 

Nogle steder sker der allerførst en sortering/opdeling af dokumenterne efter type, så simple 
standardtyper kan komme til at køre i en kortere, hurtigere arbejdsgang. Endvidere sker der 
en del steder en nummerering af dokumenterne (stempling med nummerator). Endelig har alle 
plads for det, der falder helt udenfor, og hvor der nærmest må opfindes en procedure hver 
gang. 
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3.4.Indskanning 

Selve indskanningen foretages af samme enhed som klargøring og registrering, undtagen de 
steder hvor omfanget har muliggjort en vidtgående standardisering og dermed bedre mulighed 
for specialisering. Der hvor det sker i én enhed, mener man, det har betydning for kvaliteten og 
jobtilfredsheden med den afveksling, de tre processer trods alt giver. 

Det mest almindelige er at samle en stak af ark til skanning, adskilt af de skilleblade som er 
indlagt under klargøringen, og som alene styrer processen, men uden at der dannes billede af 
skillebladet. 

Hovedreglen er, at forside og bagside skannes i samme arbejdsgang. Skanneren eller 
skannerprogrammellet ser selv, om bagsiden er blank, og så gemmes den ikke. Det er dog ikke 
alle skannere, der kan dobbeltsidet skanning, og i disse tilfælde må klargøringen fotokopiere de 
bagsider, der har indhold.  

De fleste steder foretages en visuel kontrol i forbindelse med skanningen, men det er aldrig 
eneste kvalitetskontrol, jf. nedenfor. Kontrollen kan give anledning til omskanning af 
enkeltsider, men som regel vil det føre til en justering af skanneren og omskanning fra et vist 
punkt (som ved fotokopiering). 

Tegngenkendelse (fx OCR eller ICR på grundlag af det skannede billede) anvendes af mindre 
end halvdelen af de adspurgte. De andre steder bevares alene billedet. To af de steder, der 
bruger tegngenkendelse, er stærkt standardiserede miljøer, hvor det er datafangsten, der er 
hovedmålet, mens papiret/formen er underordnet. 

Der, hvor billedet i sig selv betyder noget, bliver det gemt i TIFF-formatet de fleste steder.  

Kun få steder er der en egentlig dublering af skannerne. Begrundelsen er her, at et nedbrud vil 
være meget besværligt (og dyrt) at indhente, fordi man udnytter kapaciteten fuldt ud. Ellers er 
varigheden af den konkrete indskanning forholdsvis kortvarig, dvs. et mindre nedbrud kan 
indhentes i løbet af et døgn. 

Nogle steder påsprøjtes et nummer under indskanningen, normalt på bagsiden hvor risikoen 
for, at nummeret kommer til at dække over noget tekst, er mindst. Nummeret bruges til en 
enentydig identifikation af papir og billede. 

Det er tilsyneladende kun de største skannere, som har denne facilitet, og det er vel også kun ved de 
meget store datamængder, at der er behov for et entydigt nummer for let at kunne finde et papir i 
en kronologisk arkivering. En af leverandørerne går varmt ind for denne form for skanning, men 
umiddelbart kan det være svært at se værdien af denne facilitet, især når målet er at afskaffe 
papiret. 

3.5.Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen er som hovedregel visuel og total, dvs. gennemgang af alle skanninger. 
Kvaliteten vurderes som en integreret del af registreringen, og kriteriet er, at billedet skal være 
læseligt. Kontrollen har normalt et yderligere sikkerhedsnet, idet sagsbehandlerne ved deres 
gennemgang af dokumenterne kommer det hele igennem igen. 

Kun få steder er der en mere formaliseret kontrol med mere objektive målinger, acceptkriterier 
osv. Til gengæld er det de store mængder, det drejer sig om. 

Det gælder blandt andet de steder, hvor registreringen foregår før indskanningen. Det eneste, 
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som mangler efter indskanningen, er kvalitetssikringen. Der udtages stikprøver i 
overensstemmelse med teorien (og internationale standarder); der foretages en grundig kontrol 
af hver enkelt dokument i stikprøven; hvis acceptkriteriet ikke er opfyldt, foretages 
omskanning af hele den mængde, som stikprøven blev udtaget fra. 

Ved produktionsskanning (de store mængder) er der ikke nogen direkte vurdering af selve det 
skannede billede, bortset fra en stikprøvevis følge-med-kontrol under indskanningen. Men et 
skannet dokument (en blanket) slippes ikke, før der er sket en fuldstændig fortolkning af de 
data, der er forudsætning for den videre behandling. Det vurderes, at sandsynligheden er meget 
ringe for, at det fulde billede af en blanket er utilstrækkeligt, hvis væsentlige dele af den har 
kunnet fortolkes tilfredsstillende. 

Kun få steder findes en fejlstatistik, der dels kunne være grundlag for at vurdere, om 
forretningsgangen kunne ændres og kvaliteten forbedres, dels vil være en forudsætning for at 
holde leverandørerne op på de krav, der måtte være stillet i udbud el.lign., og de garantier, der er 
med i kontrakten. 

3.6.Fordeling af dokumenter 

Processen dækker fordelingen fra dem, der modtager dokumentet i organisationen, til dem der 
skal stå for at tage stilling til indholdet. Det organiseres på forskellig vis; visse steder går 
dokumenterne til den endelige sagsbehandler efter registreringen; andre steder går de fx til en 
kontorchef, der bestemmer, hvilke medarbejdere som skal foretage den egentlige behandling. 

Fordelingen af de digitale dokumenter sker automatisk i overensstemmelse med placerings-
/behandlingsangivelser under registreringen. Nogle få steder sker der en parallel fordeling af 
papiret, der som regel alene kommer til at virke som arbejdspapir. 

I den udstrækning der er fastsat interne kvalitetsnormer el.lign., vil det normalt være 
fordelingsprocessen, det går på. Det til trods for, at processen i sig selv er af meget beskedent 
omfang. De normer, der er fastsat, er ikke meget forskellige fra den traditionelle papirverden 
og er som regel "Levering samme dag". 

Papiret bliver kun få steder fordelt til sagsbehandlerne. Ellers bliver det omgående arkiveret, 
og ca. halvdelen af de adspurgte arkiverer kronologisk. Arkiveringen er dog de fleste steder 
tænkt som korterevarende end lagringen af den digitale udgave, ofte 1-2 år. 

Fordelingsprocessen, der jo hidtil har bestået i at bære den indkomne post fra 
postmodtagelsen/registreringen og ud til sagsbehandlerne, er der ikke megen fokus på hos de 
interviewede. Det skyldes vel nok, at indførelsen af den nye teknik delvis medfører, at 
fordelingsprocessen falder væk. (der er ingen post at bære rundt). Det er imidlertid nok en af de 
processer, der undergår størst ændring, og som derfor nok burde ofres lidt mere opmærksomhed. 

Man må her ofre lidt mere tid på at vurdere helt nye kvalitetsmål/serviceniveauer. Fx er 
fordelingen hidtil sket af nogle gange bl.a. for at reducere spildet ved tilbageløbet. Men med 
elektronisk distribution er der jo egentlig ikke noget tilbageløb og derfor ingen grund til at samle 
sammen til periodevis fordeling. 

  

4.Kommentarer til lagrings-processerne (Brugere) 

4.1.Indlæggelse i lager 
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De skannede dokumenter samt den tekniske del af genfindingsoplysningerne lagres næsten 
overalt på ikke-sletbare medier. Som regel sker det i indskanningsprocessen eller kort efter, 
men få steder dog først, når sagsbehandlingen er afsluttet. 

Der foretages almindeligvis låsning af dokumenterne, når de journaliseres, således at de ikke 
kan slettes. Det sker de fleste steder ved i den forbindelse at lagre dokumenterne på et ikke-
sletbart medium. Ved de få mainframe-installationer, der er med i undersøgelsen, er låsningen 
af rent programmelmæssig karakter. Men disse systemer har en sådan karakter, at risikoen 
reelt er af samme begrænsede størrelse som ved systemer, hvor ikke-sletbarheden primært er 
baseret på mediets fysiske egenskaber. 

I forbindelse med lagringen sker der i de fleste systemer en tidsstempling og logning. Disse 
oplysninger gemmes også på det ikke-sletbare medium. 

4.2.Genfinding 

Mulighederne for genfinding er jo fastlagt i forbindelse med registreringen/journaliseringen. 
Nogle steder med relativt få registreringsoplysninger stilles fuldtekstsøgning til rådighed, bl.a. 
ved at have sørget for tegngenkendelse i forbindelse med indskanningen. De steder, som i højere 
grad har massesager, med den bedre mulighed for standardisering, satser på søgeværktøjer, 
som effektivt kan kombinere forskellige kriterier. 

Det er meget almindeligt, at der findes en kopi på magnetisk disk, da de ikke-sletbare medier er 
relativt langsomme. Kopien omfatter i hvert fald journaloplysningerne, men som regel også 
selve dokumenterne. Anvendelsen af disse systemer er endnu relativt ny og har derfor ikke fået 
et omfang, hvor lagerhierarki er noget, der løbende tilpasses. 

Adgangen til genfinding er begrænset på sædvanlig vis og normalt inden for de almindelige 
rammer for organisationens edb-sikkerhed, dvs. med en anvendelsesprofil og kodeord. Normalt 
sker der derfor også en logning af de brugeridentifikationer, der får adgang. 

4.3.Reproduktion/udskrift 

Versionsstyring af dokumenterne er meget lidt anvendt. Journaliseringstraditionen (i det 
offentlige) har haft rigeligt at gøre med at holde styr på den endelige udgave af et dokument. 

Har man adgang til at se på et dokument, så har man også adgang til at tage en kopi eller skrive 
ud på papir (som kan skannes og tegngenkendes). Det er i praksis en videre adgang end i dag, 
hvor genanvendelse har krævet genindtastning eller klippe/klister. 

Adgangen er i øvrigt reguleret af sikkerhedssystemet, jf. overfor. 

4.4.Vedligeholdelse/backup 

Det er generelt opfattelsen, at driftssikkerheden (tilgængeligheden) får en stigende betydning, 
ikke mindst med indførelsen af systemer med skanning og med forfremmelse af de digitale 
dokumenter til at være vigtigere end papiret. De fleste har dublering af deres lagringsenheder 
ved spejling eller tilsvarende. 

Ligeledes er velafprøvede backupprocedurer standard hos alle. Når det gælder 
sikkerhedskopiering af de ikke-sletbare medier, sker det som hovedregel også på ikke-sletbare. 

4.5.Sletning (af digitale dokumenter) 
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Sletning (kassation) er indtil videre betragtet med de helt traditionelle øjne, dvs. fastlæggelse af 
kassationsregler i journalplan og ved registreringen. Endnu er ingen nået frem til det tidspunkt, 
hvor kassationsreglerne er blevet aktuelle. 

Man kan sige, at der så er dukket et nyt sletningsproblem op, nemlig sletningen af papiret. Her 
er der ikke de store ændringer, idet man på få undtagelser nær gemmer papiret. Nogle steder 
går man dog over til at gemme papiret kronologisk i stedet for sagsopdelt. 

Imidlertid er det begrænset, hvad der konkret er planlagt, herunder de ændringer i 
kassationsmulighederne, som der vil være fremover. Et papir, en sag eller en sagsgruppe kan 
fjernes fra et arkiv, der derefter fylder det mindre. Man kan eventuelt bevare oplysninger om, at de 
har eksisteret, men længere går man heller ikke i dag. 

Med ikke-sletbare medier kan man ikke få det til at fylde mindre ved at se bort fra et dokument. 
Man kan måske slette referencen, så det ikke kan findes - men det er der. Man kan så vente med at 
danne den ikke-sletbare version til kassationstidspunktet (eller lave en ny version ved kun at 
overspille det, der skal bevares). Hvis det ikke kommer på ikke-sletbart med det samme, anfægtes 
bevisværdien. På den anden side er det lidt spild af tid at sørge for, at det ikke-sletbare medium er 
godt nok til at kunne afleveres, hvis det vil være en anden fysisk disk, der bliver afleveret. 

Det er også begrænset, hvad man har justeret i planerne for aflevering til Statens Arkiver i lyset af, 
at man ikke fremover flytter på tingene, men blot giver en kopi væk. Kan det betyde, at 
gennemsnitsalderen for et dokument på kopien bliver væsentlig lavere end ved den hidtidige 
flytning? Når man giver en kopi væk, skal den så renses som i dag, og skal rensningen kun have 
betydning for kopien eller også for det, organisationen bevarer? Og der er mange andre spørgsmål.

5.Generelle forhold (Brugere) 

5.1.Formålet med skanningsprojekterne 

De fleste brugere har under interviewene angivet, at hovedformålet med at etablere skanning 
primært var at opnå digitalisering af sagsbehandlingen. Ud over nemmere sagsbehandling 
pegedes tillige hos flere på nytten af IT-støttet videndeling og samarbejde. I flere tilfælde har 
organisationerne dog også oplyst, at afskaffelsen af den omfangsrige lagring af papir har været 
en igangsættende faktor ved etablering af skanningen. 

For de fleste offentlige organisationer har dette betydet, at man i løsningerne ikke blot har 
koncentreret sig om massesagsbehandling af ensartede dokumenter, men at løsningerne tillige 
omfatter al anden intern og ekstern sagsbehandling. 

Flere af organisationerne har oplyst, at de har oplevet tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen af 
workflow i sagsbehandlingssystemet som den mest krævende del af projekterne, men at selve 
skanningen ikke har været så vanskelig et tilrettelægge. 

De 12 interviewede organisationer er indbyrdes meget forskellige. Forskelligheden omfatter 
ikke blot forskellen mellem offentlig og privat, men omfatter også store forskelle i kulturer, 
strukturer og anvendelsen af teknologi. 

Selv om det næppe kan siges, at de interviewede organisationer er udvalgt efter principper, der 
sikrer, at udvalget er repræsentativt, er det vor opfattelse, at organisationerne har udgjort et godt 
grundlag for undersøgelsen af praksis på området. 

5.2.Omfanget 
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De løsninger, der har været omfattet af undersøgelsen, varierer fra ca. 25 brugere til flere 
hundrede. I overensstemmelse hermed har skanningsopgaverne varieret fra 150 sider pr. dag til 
over 10.000. 

De organisationer, der har de største skanningsvolumener, har også som en del af det 
indskannede store mængder af ensartede dokumenter som led i massesagsbehandling. De 
organisationer, der har det relativt mindre skanningsbehov, skanner ofte alle forekommende 
dokumenttyper til en bred vifte af behandling af enkeltsager. 

På denne baggrund er det bemærkelsesværdigt, at skanningsløsningerne efter organisationernes 
opfattelse generelt fungerer tilfredsstillende, og det vil næppe være forkert at konkludere, at de 
tekniske løsninger er ved at opnå tilstrækkelig modenhed og skalérbarhed, så skanning kan siges at 
være relevant for alle organisationer og virksomheder, der har mere end 20 - 30 ansatte med 
overvejende sagsbehandlingsopgaver. 

5.3.Risikovurdering 

De undersøgte skannings- og lagringsopgaver har hos alle brugerne omfattet dokumenter, der 
er væsentlige for virksomheden. Dette afspejler sig i de vurderinger af sikkerhedsbehovene ved 
opgaverne, som organisationerne har angivet under interviewene. Da vurderingerne ofte 
omfatter flere forskellige typer dokumenter, er der for de fleste tale om den mest dominerende 
type dokument eller den mest følsomme type, hvis den er hyppigt forekommende. 

–Om fortroligheden af de dokumenter, der skannes, har organisationerne hver for sig 
angivet meget vekslende behov for sikkerhed fra enkelte med lavt behov til flere med højt 
og meget højt behov for, at dokumenterne behandledes fortroligt under skanningen. De 
meget høje behov for fortrolighed er hovedsageligt knyttet til personrelaterede 
oplysninger. I enkelte tilfælde blev som begrundelse for en lav vægtning af sikkerheden på 
dette område angivet, at reglerne om offentlighed i forvaltningen i realiteten gjorde de 
konkrete oplysninger offentlige. 

–For så vidt angår troværdigheden angives denne som den væsentligste sikkerhedsrisiko 
med overvejende højt eller meget højt sikkerhedsbehov, dvs. at de skannede billeder er 
troværdige, så billeder korrekt og fuldstændigt gengiver de skannede 
originaldokumenter. Enkelte organisationer angiver dog, at fejl i skanningen næppe ville 
medføre større konsekvenser for sagsbehandlingen, idet eventuelle fejl blot vil medføre, at 
andre parter eventuelt vil korrigere de manglende eller forkerte oplysninger. 
Vurderingerne inden for den enkelte organisation kan variere meget med dokumenttypen.

–Om tilgængeligheden af skanningsrutinen var vurderingerne af behovet meget 
afvekslende. Set i forhold til fortroligheden og troværdigheden er tilgængeligheden 
gennemsnitligt bedømt som lavere. For organisationer med højt volumen af dokumenter 
blev behovet dog bedømt som højt eller meget højt. Dette skyldes, at ophobninger som 
følge af stop i indskanningen i disse tilfælde dels er vanskelige at indhente, dels at store 
dele af sagsbehandlingen vil stoppe, hvis dokumenterne ikke er tilgængelige for 
sagsbehandlerne. 

For lagringsprocesserne blev alle typer sikkerhedsbehov generelt bedømt som højere end 
vurderingerne ved skanningsprocessen. 

–For lagringsprocessen blev behovet for fortrolighed vurderet noget højere end ved 
skanningen. Dette skyldes, at risikovurderingerne her også gælder andre dokumenter end 
de indskannede, herunder særligt internt producerede dokumenter, dvs. dokumenter, 
som udarbejdes under sagsbehandlingen, og som kan være ret fortrolige, indtil sagerne er 
færdigbehandlet. 
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–For de lagrede dokumenter blev behovet for troværdighed vurderet som det klart højeste 
sikkerhedsbehov. Følgerne af, at såvel interne som eksterne dokumenter slettes eller 
ændres fejlagtigt, blev af stort set alle organisationer vurderet som væsentlige. 

–Behovet for tilgængelighed ved lagringen blev vurderet markant højere end ved 
skanningen, idet utilgængeligheden her i de fleste organisationer vil være ensbetydende 
med stop af sagsbehandlingen. 

Det er vor generelle vurdering, at de tilrettelagte sikkerheds- og kontrolforanstaltninger i det store 
og hele var rimeligt i overensstemmelse med de risikovurderinger, der fremkom ved interviewene. 
Dette udelukker dog ikke, at der kan være behov for justeringer af sikkerhedsforanstaltninger på 
enkelte punkter, men dette har ligget uden for undersøgelsens formål. 

5.4.Stillingtagen til bevisværdien 

De interviewede organisationers holdninger til dette særlige spørgsmål er meget varierende. 
Hos enkelte har spørgsmålet været vurderet som værende af høj risiko, mens andre - som i 
praksis ofte har sager i retten eller i uafhængige ankeinstanser - har oplyst, at der i praksis ikke 
er oplevet problemer under sagernes førelse.  

Det opleves således som helt normal praksis, at sagsbehandlere og domstole behandler sagerne 
på grundlag af fotokopier eller udskrifter af skannede billeder, som distribueres blandt de 
implicerede. 

De interviewede organisationer har kun i enkelte tilfælde eksplicit og konkret vurderet riskoen 
for, at der kunne opstå retslige problemer som følge af skanningen og undersøgt, hvilke 
foranstaltninger der var nødvendige for at imødegå denne risiko. Organisationerne har i disse 
tilfælde foretaget særlige undersøgelser og vurderinger til grund for deres stillingtagen til, 
hvorledes risikoen imødegås. 

I disse tilfælde har man konkluderet, at ordentlige og generelle procedurer, der kan fremlægges 
og forklares/bevidnes i retten, bør være tilstrækkelige som grundlag for, at bevisværdien i givet 
fald kan forsvares i en eventuel retstvist. Vi henviser til professor Mads Bryde Andersens 
omtale af muligheden for at føre „Systembevis" for dokumenters bevisværdi. 

Flertallet af de adspurgte var mere eller mindre af den opfattelse, at lovgivningen og den 
almindelige praksis ikke indeholdt tilstrækkelige retningslinier for, hvorledes man skal sikre 
sig, at der ikke opstår problemer med bevisværdien i forbindelse med retssager.  

De samme organisationer angav dog at have tilrettelagt deres digitale rutiner med henblik på, 
at de originale dokumenter helt kunne undværes, men uden på nuværende tidspunkt at have 
lagt en klar strategi for, hvorledes man i givet fald ville sikre sig, at man kunne løfte den 
formodede „bevisbyrde" i en retssag, hvor der kun kunne fremlægges udskrifter af skannede 
billeder. 

Det blev af de fleste fremhævet, at man afventede lovændringer og tilhørende regler, under 
hvilke betingelser de skannede billeder ville være ligeværdige med papirdokumenterne. 

Som det vil fremgå nedenfor, har den overvejende del af organisationerne foreløbigt forsigtigt 
valgt at beholde papirdokumenterne. Det skal her bemærkes, at kun få af de adspurgte 
organisationer i længere tid har anvendt skanning i det planlagte omfang, hvorfor man ikke i 
flere tilfælde er nået til det tidspunkt, hvor bortskaffelse af originalerne er planlagt. 

I ingen af tilfældene har man overvejet at lade procedurerne ISO-certificere, eller at indføre 
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meget sofistikerede kodesystemer til dokumentation af, at de skannede dokumentbilleder ikke 
kan have været ændret under lagringsprocesserne. Tilsvarende har ingen af de adspurgte 
tilrettelagt rutiner for anvendelse af digital signatur til sikring af de lagrede, skannede eller 
elektronisk modtagne filer. 

Vi mener at kunne konkludere, at spørgsmålet om bevisværdien nok i nogen grad har været 
bevidst ved planlægningen af skanningsprojekterne, men at der generelt ikke er blevet taget endelig 
stilling til spørgsmålet ved tilrettelæggelsen af de sikkerhedsmæssige rutiner. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at der i flere tilfælde - efter en konkret vurdering af risikoen ved digitalisering af de 
forskellige dokumenttyper - skal ske en justering af sikkerheden, før det bliver fuldt forsvarligt for 
organisationen at bortskaffe papirdokumenterne. 

5.5.Organisatoriske forhold 

De interviewede organisationer har i overvejende grad indpasset skanningsrutinerne i den 
eksisterende organisation. Dette viser sig ved, at opgaverne i hovedtræk er henlagt til de 
afdelinger, der hidtil har varetaget opgaverne med håndtering af papirdokumenter, dog med de 
ændringer, der følger af, at sagsgangen er søgt digitaliseret så meget som muligt. 

Med et par undtagelser har organisationerne oplyst, at de ikke i forbindelse med indførelsen af 
skanning og digitaliseret sagsbehandling har gennemført en egentlig omlægning af 
forretningsgangene. 

I flere tilfælde har man dog angivet, at en sådan omlægning - eller justering - af processerne 
forventes at skulle ske senere, når man har fået skanningen mv. indkørt fuldt ud. 

For sikkerheden betyder dette, at de kontroller, der hidtil har været udført under 
sagsbehandlingen, er tilstræbt fortsat i den digitale sagsbehandling. 

I god overensstemmelse med det brede formål, som de fleste af organisationerne har haft med 
skanningsprojekterne, er selve projektorganisationerne i overvejende grad etableret med stærk 
kontakt med ledelserne, og med bred deltagelse af de berørte organisatoriske enheder. Flere af 
organisationerne har dog nævnt, at de på trods heraf har undervurderet opgaven i starten, og 
især, at det har været vanskeligt at tilpasse systemerne omkring sagsbehandlingen til, at der 
ikke længere er nogen fysiske sager at falde tilbage på. 

Det er vort indtryk, at man generelt har følt, at man har været ude på et nyt område uden 
erfaringer at trække på, og at man har udvist relativ stor forsigtighed ved gennemførelsen af 
projekterne.  

5.6.Opgavefordeling 

Vi har under interviewene undersøgt, hvorledes opgaverne omkring skanning og lagring er 
fordelt på de forskellige enheder/af-delinger i organisationen.  

Det fremgår af interviewene, at 2 ud af de 10 interviewede organisationer har anlagt en central 
skanningsprocedure. Det er ligeledes fremherskende, at skanningen og journaliseringen 
foretages, inden sagsbehandlerne inddrages. 

Som ovenfor nævnt følges den arbejdsdeling, der har været gældende for papirdokumenter 
tidligere. De afdelinger/enheder, der oftest har være involveret i skanningsopgaverne (jf. kapitel 
3 ovenfor), er: 

–postafdeling 
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–særlig skanningsenhed 

–leverandør 

–journal(enhed/afdeling) 

Ud over at poståbningen for det meste bliver foretaget af postafdelingen, og at journaliseringen 
ofte bliver foretaget af journalen, har der ikke været nogen klar tendens til at anbringe de 
øvrige opgaver i en bestemt type enhed. I de tilfælde, hvor selve indskanningen ikke foretages af 
en særlig skanningsenhed eller leverandør, er der dog en tendens til, at skanningsudstyret 
betjenes af et mindre antal hertil dedikerede personer. 

Det kan tillige observeres, at alle opgaverne kun i få tilfælde har været henlagt til samme 
afdeling/enhed.  

Fordelingen på flere enheder følger således det traditionelle kontrolmæssige princip, hvorefter 
opgaverne vedrørende henholdsvis postmodtagelsen/journaliseringen og sagsbehandlingen 
foretages af forskellige personer. Det er ligeledes næsten generelt, at der er personalemæssig 
adskillelse mellem de to nævnte funktioner og organisationens IT-driftsfunktioner. 

Det er sammenfattende vort indtryk, at skanningsopgaverne hos den overvejende del af de 
interviewede er fordelt på en måde, der giver et godt grundlag for en betryggende sikkerhed 
omkring disse opgaver. 

5.7.Bevarelse af originalerne 

Som tidligere nævnt har flertallet af de adspurgte brugerorganisationer planlagt så vidt muligt 
at ophøre med at opbevare de originale dokumenter. I ingen af tilfældene bliver dokumenterne 
imidlertid faktisk bortskaffet straks efter skanningen. 

I flere tilfælde er det nødvendigt på grund af lovkrav at opbevare en del af de originale 
dokumenter i en periode. For så vidt angår dokumenter, som er omfattet af eksempelvis 
bogføringsreglerne (regnskabsmaterialer i de private virksomheder), er der krav om, at de 
skannede originaler opbevares i et år efter, at regnskabet for det berørte år er aflagt (kravet 
herom bortfalder med den ny bogføringslov, der er vedtaget af Folketinget den 17. december 
1998). 

Hos en enkelt af organisationerne er der tillige krav om, at der skal foreligge en skriftlig 
anmeldelse. Dette opfatter organisationen som et krav om, at anmeldelsen skal opbevares i form 
af det originale bilag.  

Det er et gennemgående tema, at dokumenterne opbevares en vis tid som led i at sikre, at 
skanningsfejl kan oprettes. Tanken er her, at dokumenterne opbevares, indtil sagsbehandleren 
har konstateret, at de skannede billeder er af tilstrækkelig kvalitet. 

I flere tilfælde anså organisationen ikke, at lagringen af de originale dokumenter var af et 
sådant omfang, at det udgør nogen væsentlig gevinst at bortskaffe dokumenterne. Nogle af disse 
organisationer drager her blot nytten af, at dokumenter, der blot opbevares kronologisk eller 
batchvis efter skanningen, ikke optager den samme plads som papirer, der skal være let 
tilgængelige til brug for sagsbehandlingen i omslag og ringmapper mv. 

Enkelte organisationer har anlagt det praktiske synspunkt, at de fysiske dokumenter beholdes 
til selve sagsbehandlingen, hvorefter de bortskaffes. Derved spares bl.a. udskrifter af billeder 
under sagsbehandlingen. Det skal her nævnes, at behovet for sådanne udskrifter under 
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sagsbehandlingen varierer meget med typen af sagsbehandling og med 
sagsbehandlingssystemets evne til at fastholde sagsbehandlerens overblik over sagen. Således 
har flere organisationer, der i lang til har skannet, oplyst, at behovet for udskrift af billeder i 
praksis var forholdsvis beskedent. 

Endelig er der tilfælde, hvor papirdokumenterne stadig opbevares pga. usikkerhed om 
konsekvenserne ved at bortskaffe dokumenterne, herunder konsekvenserne for eventuel 
bevisførelse i tilfælde af en retstvist. 

I de fleste tilfælde må det antages, at tilbageholdelsen af de originale dokumenter vil kunne ophøre 
helt eller delvist inden for de nærmeste år. 

Bogføringsreglerne bliver som nævnt lempet, når den ny bogføringslov træder i kraft, således at 
originaldokumenterne ikke længere behøver at opbevares i en bestemt tid. Tilbage bliver de 
tilfælde, hvor man ønsker at opbevare dokumenterne i en periode for at sikre skanningskvaliteten 
og de tilfælde, hvor organisationen vurderer den reelle risiko ved bortskaffelsen som højere end 
ulempen ved at opbevare dokumenterne.  

Ved at opbevare dokumenterne opnås tillige, at der ikke behøver at stilles de samme sikkerhedskrav 
til selve systemerne, som hvis dokumenterne blev bortskaffet. 

5.8.Fysisk sikkerhed 

De interviewede organisationer har næsten alle lagt en væsentlig vægt på fysisk sikring af 
udstyret og lagringen af de elektroniske dokumenter.  

Skanningsudstyret er i over halvdelen at tilfældene dubleret og er ofte opstillet i et særskilt 
lokale. Ligeledes betjenes udstyret oftest af en særlig mindre gruppe af personer. De 
pågældende lokaler er dog som regel almindelige kontorlokaler uden særlige 
sikkerhedsindretninger. 

Edb-servere og eventuelle cd-tårne (såkaldte jukebokse) er i de fleste tilfælde opstillet i egentlige 
aflåste edb-rum med den for edb-faciliteter almindelige fysiske sikring af adgang og beskyttelse 
mod ødelæggende hændelser. 

Det anvendte edb-udstyrs magnetiske diske er dubleret i 2/3 af tilfældene. De øvrige benytter 
næsten alle lagringssystemer, der gør det muligt løbende at udskifte ødelagte diske uden at 
stoppe edb-driften (fx Raid 5), hvor dette er muligt. Sikkerhedskopier opbevares forsvarligt i 
brandsikre dataskabe. I flere tilfælde ligger sikkerhedskopierne helt eller delvist i en anden 
bygning. 

I kombination med, at IT-funktionerne generelt er adskilt fra sagsbehandlingen og at det kun er 
udvalgte IT-personer, som har fysisk adgang til lokalerne og logisk adgang til styresystemerne på 
anlæggene, må det siges, at der hos flertallet på denne måde er et godt fundament for et højt 
sikkerhedsniveau vedrørende lagringen af de digitale dokumenter. 

6.Interview med leverandører 

6.1.Markedet 

Leverandørerne har forventninger om en kraftig stigning af markedet, og det er det, der er 
baggrunden for deres indsats på området. Nogle af leverandørerne har været vendt mod en 
kundekreds, et marked med særlige behov og dokumentationskrav, fx offentlige institutioner, 
fly- og rumfartsindustrien og medicinalindustrien. 
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Især interviewene med leverandørerne har gjort det meget tydeligt, at der er meget stor forskel 
på produktionsskanning som fx BG Produktion og almindelig skanning som fx Oticon. 
Produktionsskanningen er et effektivt rationaliseringsværktøj, når behandlingen af mange ens 
sager skal effektiviseres. Den almindelige skanning stiller virksomhedens informationer til 
rådighed for medarbejderne på en ny måde, en måde som viser sig at gøre mange ting lettere, 
hurtigere og bedre. 

Der har nok været en tendens til at bruge samme salgsteknik til begge markeder, og det har været 
teknikken, der er velegnet til produktionsskanning, som har været anvendt. Det kan være én af 
årsagerne til, at udbredelsen af skanning og digital lagring ikke er vokset så hurtigt, som 
prognoserne foreskrev. 

6.2.Stillingtagen til bevisværdien 

Leverandørerne opfatter det ikke som deres opgave at gå ret langt i en sådan stillingtagen. Man 
vil til gengæld gerne kunne henvise til et sted, hvor der gives et passende sæt anvisninger. 

I nogle af de løsningsanbefalinger, man giver, ligger dog underforstået, at det vil styrke 
bevisværdien. Det er fx ret generelt, at man går ind for en organisatorisk adskillelse, primært 
mellem sagsbehandlere og forbehandlere (poståbning, skanning, registrering), men nogle ser 
det gerne yderligere specialiseret. 

6.3.Understøttende produktegenskaber 

Produkterne indeholder de nødvendige faciliteter til styring af adgang og anvendelse samt 
mulighed for overvågning heraf (tidsstempling og logning).  

Leverandørerne anbefaler, at de journaliserede dokumenter opbevares i en database, samt at 
de lagres på ikke-sletbare medier. Her er cd’er naturligvis i orden, bl.a. fordi det er 
Rigsarkivets standard, men der er en tendens til, at man vil foretrække 14" optiske diske, ikke 
mindst fordi man forventer meget snart at kunne garantere mere end 100 års holdbarhed. De 
ikke-sletbare medier er forsynet med et nummer fra fabrikken, så der er en entydig 
identifikation af den enkelte cd eller optiske disk. 

Opbevaringen i databaser og ikke blot i det almindelige filsystem anbefales, fordi man derved 
kan bruge databasesystemets faciliteter til låsning af dokumenterne for skrivning og til 
overvågning af adgangen. Særlige dokumenthåndteringsfaciliteter som fx versionsstyring 
etableres som udbygning af det almindelige databasesystem. 

Der findes også specielle dokumenthåndteringssystemer, som ved at bygge på et databasesystem 
eller have egen styring af det almindelige filhåndteringssystem fra et brugersynspunkt har samme 
egenskaber som de ovennævnte databasesystemer. Imidlertid er den slags systemer ikke 
hovedlinien for den gruppe leverandører, der har været interviewet. 

Ingen leverandører tilbyder tilsyneladende faciliteter, der er af mere tværgående kontrolmæssig art 
eller mere avancerede end logning af hvem og hvornår. Det er således endnu ikke standard i 
dokumenthåndteringssystemerne med fx hashtotal eller elektronisk signatur på lagringen som 
attestation for korrekt og fuldstændig skanning. 

6.4.Andre egenskaber 

Leverandørerne anbefaler, at de skannede billeder håndteres i et cache-lignende system, dvs. 
selv om de lagres på et ikke-sletbart medium, så bør de også lagres på et hurtigere tilgængeligt 
medium (magnetisk disk) i den periode, hvor de bruges jævnligt. (Og et godt 

Page 25 of 94

10-04-2013file://C:\TEMP\Temporary Internet Files\OLK1F9\digitale-dokumenters-bevisvaerdi-...



dokumenthåndteringssystem vil automatisk kunne styre et sådant lagerhierarki). 

De anbefaler også normalt tegngenkendelse. Det er en facilitet, der normalt følger med 
automatisk. Men fordi teknikken er der, er der ikke nødvendigvis grund til at bruge den.  

Selv om tegngenkendelsen tilsyneladende fås gratis, så bør det vurderes, om der er behov for den. 
Der vil let være en tendens til at anvende det tegngenkendte i den løbende sagsbehandling, men det 
vil være det billedmæssige udgangspunkt, der er "originalen", når bevisværdien skal afgøres. 
Derfor bør der faktisk etableres nogle afstemningsprocedurer, som sikrer, at det tegngenkendte er 
korrekt. Og så er det pludselig ikke gratis mere. 

Bilag B: RETLIGE PROBLEMSTILLINGER 
December 1998 

Professor dr.jur Mads Bryde Andersen 

  

1. Præsentation 

a) Opdrag og kommissorium 

Under sit møde den 14. april 1997 besluttede IT-sikkerhedsrådet at iværksætte en undersøgelse 
af spørgsmålet om den bevismæssige værdi af dokumenter, som en myndighed indskanner med 
henblik på at kunne praktisere papirløs sagsbehandling og arkivering. Beslutningen blev truffet 
på grundlag af et oplæg af 11. marts 1997 fra Forskningsministeriet. I dette oplæg foreslås det 
bl.a., at der udarbejdes et juridisk responsum om danske domstoles praksis med hensyn til at 
anerkende forskellige former for „kopier", f.eks. fotokopier, telefaxer eller micro-fiche som 
ligestillet med „originaldokumenter" i bevismæssig henseende.  

Rådets beslutning blev truffet i forlængelse af planerne om at indføre en „åben offentlig 
sektor", jf. bl.a. Forskningsministerens IT-politiske redegørelse til Folketinget, maj 1997. Det er 
et led i disse planer, at dokumenter i den offentlige forvaltning som praktisk hovedregel skal 
kunne udformes, henholdsvis modtages, i digital form. Undersøgelsen omfatter dog også 
dokumenthåndtering, der finder sted inden for og imellem private virksomheder. Kan man på 
denne måde erstatte papirdokumenter med digitale dokumenter, der sagsbehandles på 
skærmen, vil man ikke alene lette det offentliges og virksomhedernes sagshåndtering, men 
tillige effektivisere arkivering og reducere behovet for areal til arkivplads. Herudover kan 
sådanne teknikker lette den praktiske sagshåndtering, f.eks. således at flere personer kan 
arbejde med samme sag samtidigt. For det offentliges vedkommende vil man endelig kunne give 
enklere mulighed for „digital aktindsigt" i myndighedernes dokumenter. 

Ønsket om at kunne overgå til rent papirløs sagsbehandling omfatter ikke alene myndigheders 
og virksomheders egne edb-data (i det følgende kaldet „operative data") men også data der 
fødes på papir, og som myndigheden eller virksomheden modtager udefra. I disse sidste tilfælde 
vil konverteringen fra papir til digitalteknik i praksis ske ved indskanning af papirdokumentet, 
hvorved den grafiske information på dette konverteres til en digital datamængde (et antal bits), 
der kan transmitteres som andre data og senere fremvises via skærm eller udprintes. 
Skanningsteknikker kendes bl.a. fra klassisk telefax-teknologi, hvor dokumentet køres igennem 
afsender-faxen for efter transmission via telefonnettet at blive printet ud hos modtager-faxen. 
Som det vil blive belyst ved udviklingen vedrørende anerkendelse af telefax-dokumenter, beror 
mulighederne for at knytte juridiske virkninger til indskannede dokumenter bl.a. på, hvilken 
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sikkerhed for informationskvalitet mv. de moderne skanningsmetoder tilbyder. 

Redegørelsen behandler de retlige problemer, der er forbundet med indskanning af 
papirdokumenter til brug for sagsbehandling i den offentlige forvaltning og i private 
virksomheder. Fokus er rettet mod de juridiske og bevismæssige problemer, som selve 
datakonverteringen og den efterfølgende opbevaring og bevisførelse af disse data giver 
anledning til. De retlige problemer, der angår selve brugen af operative data i myndigheders og 
virksomheders sagsbehandling samt ved optisk læsning af stregkoder eller blanketter 
tilrettelagt med henblik på afkrydsning eller genkendelse af stiliserede tegn mv., behandles 
derimod kun oversigtsmæssigt. 

b) Sammenfatning 

Redegørelsen viser, for det første, at der ikke findes retsregler i dansk ret, der generelt er til 
hinder for digitalisering og makulering af papirdokumenter. Det ligger således klart, at digitale 
dokumenter, som med en vis grad af sikkerhed kan siges at opfylde samme funktioner som 
papirdokumenter, efter gældende ret håndteres som havende en tilsvarende juridisk gyldighed 
og bevisværdi, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Talrige regler har taget 
konsekvensen heraf og udtrykkelig erklæret sådanne dokumenter gyldige. 

Omvendt kræver enkelte regler - f.eks. om legitimationspapirer og negotiable dokumenter - at 
et dokument foreligger i original form. Dette spiller dog næppe nogen større praktisk rolle. 
Inden for områder, hvor sådanne regler har betydning, vil der som udgangspunkt ikke være 
noget ønske om at makulere et indskannet dokument, typisk fordi dokumentet alene skal 
forevises under sagsbehandlingen for herefter at blive udleveret til dets ejer.  

For det andet viser redegørelsen, at der i dansk ret gælder fleksible bevisretlige regler, som 
tilgodeser den part, der har handlet forsvarligt ved sin bevishåndtering. På områder, hvor 
særlige bevismæssige eller andre hensyn gør sig gældende, har man gradvist indført regler, der 
giver udtryk for, hvad der inden for disse områder må betragtes som god og forsvarlig praksis. 
Et andet udtryk herfor findes i standardiserings- og aftalepraksis, hvor der er formuleret en 
række generelle kriterier, der forudsættes opfyldt som betingelse for digitalisering (herunder 
logning, mulighed for udskrivning i klartekst, tredjepartskontrol etc.). Det gælder generelt, at 
de sikkerhedskrav, der finder udtryk i disse regler og standarder, er formuleret funktionelt 
(f.eks. i form af krav om logning eller stikprøvekontrol) og altså ikke teknologi-specifikt. Der 
gælder dog ingen faste kriterier for, hvornår denne bevisværdi antages at være tilstede, og det 
vil til enhver tid være op til dommerens skøn at tage stilling til, om et digitalt dokument kan 
lægges til grund som et bevis under en sag. 

Redegørelsen viser for det tredje, at man efter omstændighederne kan støde på retlige barrierer 
ved overgangen til papirløs dokumenthåndtering. Sådanne barrierer findes f.eks. i den 
ophavsretlige lovgivning, i reglerne om offentlige institutioners arkivering og 
regnskabsaflæggelse samt i andre dele af særlovgivningen. I medfør af sådanne regler kan det 
f.eks. være nødvendigt at indhente samtykke, før man går over til papirløs 
dokumenthåndtering, og der kan være stillet almindelige eller specielle krav om, hvorledes 
papirløse dokumenter opbevares, hvor længe og under hvilke standarder for kompatibilitet mv. 
Det er imidlertid værd at pointere, at overtrædelse af sådanne særlige regler ikke umiddelbart 
har betydning for bevisværdien af den lagrede dokumentation. Særreglerne hviler almindeligvis 
på de specifikke hensyn, der varetages indenfor de forskellige ressortområder 
(arkiveringshensyn, hensyn til rettighedshavere mv.), og som der ikke er knyttet umiddelbare 
bevismæssige funktioner til. 

c) Redegørelsens grundlag 

Såvel problemafgrænsningen som de retlige overvejelser, der finder udtryk i redegørelsen, har 
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løbende været drøftet i den styregruppe, Forskningsministeriet har nedsat med henblik på dette 
projekt. Arbejdsgruppen har bestået af: 

Statsautoriseret revisor Lars Aggergren, Ernest & Young 

Specialkonsulent Ejgil Andersen, Miljø & Energiministeriet 

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet 

Specialkonsulent Olav Green-Pedersen, Forskningsministeriet  

Chefkonsulent Henrik Juhl, Ernest & Young Management Consulting og specialkonsulent Per 
Helge Sørensen, Forskningsministeriet. 

Redegørelsen er udarbejdet sideløbende med den redegørelse med titlen Digitale dokumenters 
bevisværdi - Model for processerne skanning og lagring, som Ernst & Young har udarbejdet på 
opdrag af Forskningsministeriet.  

København, december 1998  

  

  

Mads Bryde Andersen 

2. Teknisk indføring 

a) Den digitale teknik 

i. Udgangspunktet: I faktuel henseende omhandler denne redegørelse brugen af såkaldt digitale 
medier, dvs. medier, der kan opbevare, behandle eller overføre data (uanset hvilke) i form af tal 
(„éttaller og nuller"). Eksempler på digitale medier er disketter, harddisks, teleledninger, CD-
ROM-skiver og bånd. Digitale medier kendetegnes ved at kunne lagre digitale data, altså selve 
de tegn (tal), som manifesteres herpå i kraft af f.eks. optiske teknikker eller elektromagnetisme. 
Når disse tegn læses og fortolkes ved brug af hertil indrettet udstyr, kan de tillægges et 
informationsindhold. Denne digitale information vil typisk danne grundlag for myndighedens 
sagsbehandling. 

ii. Digital datafangst: I tidligere IT-generationer har behandlede data enten været indlæst ved 

Sprogbrugen omkring den digitale teknologi er endnu ikke fæstnet sikkert. Hvor man i løbet af 
1970-erne og 1980-erne generelt har talt om edb-teknologi („elektronisk databehandling") og i 
konsekvens heraf om elektroniske data, elektronisk sagsbehandling og elektronisk arkivering, taler 
man i 1990-erne primært om informationsteknologi med underforstået reference til den digitale 
informationsteknologi. Medens bekendtgørelse nr. 857 af 21. oktober 1992 f.eks. taler om „edb-
baserede journal- og arkivsystemer" (§ 6, stk. 2) og om „edb-arkivalier" (§ 11, stk. 4), og 
Forskningsministeriets vejledning fra 1996 om „elektronisk dokumenthåndtering og 
forvaltningsregler", taler samme ministeriums to nye vejledninger fra 1997 om „digital 
forvaltning" (nemlig vejledningerne „Digital forvaltning - krav til systemerne" og „I gang med 
digital forvaltning". I det følgende vil den digitale terminologi blive anvendt om selve det medium, 
hvorpå data lagres, hvorimod der i overensstemmelse med arkiv-bekendtgørelsen vil blive talt om 
„elektroniske arkiver" og om denne specifikke brug af den digitale teknik.  
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manuelle indtastninger eller frembragt af det enkelte system (f.eks. som resultatet af 
databehandling) eller af andre systemer (f.eks. ved samkøringer eller andre overførelser af 
data). I sådanne systemer vil det høre til undtagelsen, at adressaten for en afgørelse oplever 
selve „datafangsten", altså den måde, hvorpå systemet fødes med data, f.eks. ved indtastning. 
Edb-behandlingen resulterer på et tidspunkt i et brev eller en afgørelse, der træder frem som 
sådant overfor omverdenen. Om de bagvedliggende data kan betragtes korrekte, opstår ikke 
som egentlige bevisspørgsmål, men som elementer i, og mulige kritikpunkter mod, selve den 
afgørelse, der dermed foreligger på papir. Det er altså dette brev mv., der udgør det 
forpligtende faktum; ikke den bagvedliggende edb-behandling. Fejl i de tilgrundliggende data 
er primært myndighedens problem, som i givet fald må rettes op, ganske som andre faktuelle 
fejl mv. i sagsbehandlingen. 

iii. Skanningsteknik: Med den stigende anvendelse af optiske værktøjer til skanning, lagring og 
efterfølgende udlæsning af information er der skabt mulighed for, at data fødes udenfor 
myndighedernes systemer for først efterfølgende - f.eks. en proces, der ikke er en integreret del 
af sagsbehandlingen - at finde vej til myndighedens systemer. Dette kan bl.a. ske ved såkaldt 
skanning, hvorved lysimpulser på en flade omdannes til digitale bits, som computeren herefter 
behandler. Indskannede dokumenter foreligger i form af såkaldte bit-maps, hvori hvert nul og  

ét-tal repræsenterer billedets enkelte punkter eller „billedelementer" (også kaldet pixels = 
picture elements). Billedet kan f.eks. være en underskrift på et dokument eller et internt 
arbejdspapir udfyldt i hånden.  

En bit-map kan udskrives til print eller skærm, hvorved den indskannede tekst påny 
fremtræder i sin grafiske form. Det vil bero på kvaliteten af det anvendte skanningsudstyr 
(programmel og maskinel), henholdsvis på opløseligheden af den skærmterminal eller printer, 
der henholdsvis frembringer eller udprinter billedet, hvor præcist bit-map’et gengiver det 
indskannede billede. De særlige tekniske problemer, der opstår desangående, er genstand for en 
særlig udredning og omtales derfor ikke i det følgende. Det vil imidlertid fremgå af 
redegørelsen nedenfor, at en række af de retsforskrifter, der foreligger vedrørende indskanning 
af dokumenter (f.eks. til arkivbrug) henviser til forskellige standarder for udformning af, og 
herunder navnlig opløseligheden i, sådanne bitmaps. 

Ved overgangen til papirløs sagsbehandling vil man ofte vælge at indskanne dokumenter, hvis 
informationsindhold ikke lader sig konvertere til digital form på anden og lettere vis. 
Dokumenter, der udelukkende tjener til at igangsætte en på forhånd defineret proces - 
afkrydsede felter i en blanket - kan således konverteres til digital form på anden vis end ved 
skanning. For sådanne dokumenters vedkommende kan den indskannede version af 
dokumentet derimod tjene som bevis for, hvorledes dokumentet så ud, inden det i sin papirform 
blev destrueret. Indskanning og efterfølgende lagring af bitmaps kan derimod være den eneste 
praktiske løsning for de dokumenter, som man modtager på papir, og hvor man efterfølgende 
skal forholde sig til, hvad der står „sort på hvidt". 

b) Papirmediet 

Papirets egenskaber: At papiret anvendes i så vid udstrækning i forbindelse med 
sagsbehandlingen ved offentlige myndigheder og i det private skyldes en række egenskaber ved 
papiret, som man gennem generationer har indarbejdet i den måde, hvorpå meddelelser af 
mere eller mindre forpligtende indhold udveksles mellem mennesker. 

Sammenlignet med det digitale medium indebærer papiret først og fremmest en række 
praktiske egenskaber i henseende til selve den måde, hvorpå information lagres og læses: Data 
lagret på papir som trykt eller påført skrift bliver stående som skrift mv. i en form, som enhver 
kan læse uden videre og uden teknologiske forudsætninger. Hvor digital information alene kan 
læses ved hjælp af udstyr, kan den skrevne tekst læses af enhver, der har kendskab til det 
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pågældende sprog. Papiret er velkendt og på grund af de udbredte papirformater (A4 etc.) let 
håndterbart for alle. De hændelser, hvorved information knyttes til papiret, har man typisk 
kontrol over, ligesom papiret kan danne grundlag for regler om, at bestemte rettigheder knyttes 
til visse dokumenter (f.eks. pantebreve, kørekort, pas mv.).  

Dertil kommer, at den praktiske håndtering af papirmediet som altovervejende hovedregel kan 
gennemføres uden, at man skal overholde bestemte protokoller og standarder. De få 
standarder, der findes på papirområdet (og hvoraf A4-standarden i Europa utvivlsomt er den 
væsentligste), har nærmest karakter af „magelighedsstandarder", der gør papirhåndteringen 
lettere uden at øve indflydelse på, at papirinformationen behandles korrekt. Man kan anvende 
andre standarder, uden at det går ud over læsbarheden - anvendelsen af sådanne standarder 
kan dog være forbundet med visse praktiske problemer, f.eks. i forbindelse med fotokopiering, 
forsendelse og arkivering. 

I henseende til sikkerhed er papiret langt fra noget optimalt medium. Det er forholdsvis enkelt 
at forøve angreb på papirdokumenter med den virkning, at der sker utilsigtet ændring eller 
tilegnelse af de herpå lagrede data. Ikke mindst den moderne kopieringsteknologi 
(farvekopiering mv.) har gjort det let at eftergøre både underskrifter og trykt tekst næsten til 
perfektion. Sådanne angreb er langt enklere at gennemføre, end det er at bryde ind og ændre 
data i et edb-system, der er sikret gennem alment accepterede sikkerhedsprocedurer 
(password-beskyttelse, kryptering mv.).  

At papirmediet alligevel betragtes som „sikkert" for de fleste praktiske forhold hænger 
sammen med, at mediet er så indarbejdet, at forvanskninger og angreb mv. relativt set hører til 
sjældenhederne. For underskrevne dokumenter antages det almindeligvis, at den part, der vil 
modbevise en underskrifts ægthed, må begrunde sin tvivl og føre det pågældende bevis, jfr. 
Gomard: Civilprocessen (1994), s. 459, med henvisninger i note 3. Medvirkende til at cementere 
denne tillidspraksis er den lovregulering, der på en række områder foreskriver brug af 
dokumenter i papirform (man er ganske enkelt tvunget til at holde sig til, hvad der er nedfældet 
i dokumenter mv.), samt det strafferetlige værn mod dokumentfalsk og andre 
dokumentforbrydelser, jf. straffelovens kapitel 19.  

Papiret rummer dernæst potentialet til at sikre beviset for ægthed og integritet. I ældre tider 
var det almindeligt at forsyne papirdokumenter med vandmærker eller at præge eller forsegle 

Samspillet mellem de funktioner af bevisretlig og anden art, papiret kan understøtte, belyses ved 
bestemmelsen i Straffelovens § 163, der frem til lovændringen i 1996 straffede den, som i øvrigt til 
brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, „afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt 
bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har". Ved Østre Landsrets dom af 13. februar 1995 
blev denne bestemmelse fortolket således, at indberetninger til brug for en miljøgodkendelse, der 
var sket på grundlag af diskette, ikke blev betragtet som „skriftlig erklæring". På grund af denne 
afgørelse blev § 163 ændret, således at bestemmelsen nu straffer for afgivelse af urigtige 
erklæringer „skriftligt eller ved andet læsbart medie". Som nærmere anført i IT-sikkerhedsrådets 
udtalelse af 15. december 1995 i anledning af dette lovforslag 
(http://www.fsk.dk/fsk/div/itsikrad/udtal951215.html) er det problematisk at knytte strafbarhed til 
et krav om „andet læsbart medie", der ikke ledsages af yderligere krav om sikkerhed mv. for de 
pågældende edb-data. IT-sikkerhedsrådet fremhæver, at digitale data kan efterlade stor 
bevismæssig tvivl, som det vil være vanskeligt for domstolene efterfølgende at forholde sig til: 
Hvor det skriftlige medium rummer en vis sikkerhed for, at der ikke er indtrådt efterfølgende 
ændringer i det skrevne, kan data på et edb-medium uden videre ændres med heraf følgende 
usikkerhed om, hvad erklæringen i sin tid indeholdt. Rejses en sådan tvivl, vil domstolene i mange 
tilfælde ikke have andet valg end frifindelse, hvorved man reelt er tilbage i den tidligere gældende 
retstilstand. Straffelovens bestemmelser om dokumentforbrydelser drøftes for tiden i et udvalg 
nedsat af Justitsministeriet i 1997. 
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dem. Det papir, der anvendes til trykning af pengesedler, har en anden struktur end det, der 
anvendes i gængs kontorhold, hvilket vanskeliggør falskmøntneri. Også fortroligheden af 
papirbaserede informationer kan sikres, f.eks. gennem kuvertering og forsegling.  

Papirunderskriftens egenskaber: Til disse egenskaber kommer de fordele, der er forbundet med 
at underskrive papir med blæk eller andet skriveredskab, jf. nærmere Warwich Ford & 
Michael S. Baum: Secure Electronic Commerce (1997), s. 76. Ved underskriften på et stykke 
papir, skabes der en unik kemisk forbindelse mellem blæk og papir, som efterfølgende kan 
danne grundlag for retstekniske beviser, såfremt der måtte blive rejst tvivl om dokumentets 
beskaffenhed. Dernæst påfører selve underskriften papiret en række biometriske egenskaber, 
idet man kan aflæse pennens bevægelser i forhold til papiret. Hertil kommer, at selve 
underskriftsbilledet afgiver en række informationer om underskriveren, som efterfølgende kan 
gøres til genstand for en grafologisk bevisførelse, se f.eks. U1979.108H og U1983.325H, der 
begge tillod en sådan bevisførelse i sager om nødtestamenter. Og endelig vil selve det anvendte 
papir besidde en række særegenheder (vægt, tryk mv.), som efter omstændighederne kan 
tillægges bevisvirkning. 

c) Fremgangsmåder ved digitalisering 

Den myndighed eller virksomhed, der står foran at skulle digitalisere sine papirdokumenter, 
kan vælge at gøre dette efter forskellige procedurer. I den rapport om digitale dokumenters 
troværdighed, der er udarbejdet af Ernst & Young parallelt med denne redegørelse, er der 
nærmere redegjort for, hvilke fremgangsmåder, man har fulgt i praksis hos udvalgte 
myndigheder og virksomheder. Oversigtsmæssigt kan man pege på følgende muligheder: 

i. Undlade digitalisering: Den første mulighed går ud på at bevare den eksisterende papirgang i 
sagsbehandlingen og helt undlade digitalisering af bestemte typer af papir. Denne mulighed kan 
f.eks. være nødvendig i relation til dokumenter, som der kan være betydelige praktiske 
vanskeligheder forbundet med at digitalisere (f.eks. meget store dokumenter, farvet papir eller 
dokumenter med andet end ren tekst mv.). For en sagsbehandling, der i øvrigt er baseret på 
digitale dokumenter, vil det ofte føles som en belastning at skulle gøre sideløbende brug af 
papirdokumenter.  

Som det vil fremgå nedenfor, vil der kun undtagelsesvis være retlige barrierer for at digitalisere 
dokumenter. Selvom en række dokumenter (f.eks. visse attester, pantebreve, 
legitimationsbeviser mv.) skal forblive i original form, er der intet til hinder for at digitalisere 
sådanne dokumenter som led i sagsbehandlingen. Denne skal da blot tilrettelægges således, at 
det originale dokument kan tilvejebringes og evt. udleveres, når det i givet fald er relevant at 
skulle konstatere, at den ret, dokumentet repræsenterer, består. 

ii. Digitalisering og operationel arkivering: For visse dokumenter ligger det klart, at en 
digitalisering af dokumentet ikke kan træde i stedet for dokumentet i dets originale form. 
Ganske som billisten må fremvise sit originale kørekort - og ikke blot en fotokopi heraf - vil en 
række af de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen skulle overleve denne, selvom 
dokumentet digitaliseres undervejs. Dokumentet må altså arkiveres undervejs, og denne 
arkivering har operationel karakter, idet originaldokumentet siden skal hentes frem igen.  

iii. Digitalisering og ekstern opbevaring: I tilfælde som de netop nævnte, hvor det pågældende 
dokument kommer ind i sagen udefra, vil det ofte være hensigtsmæssigt straks efter 
digitaliseringen at lade dokumentet passere tilbage til dets „ejer". I relation til sagsbehandleren 
vil ejeren - som efter reglerne for det pågældende retsforhold har interesse i at bibeholde 
dokumentet, eller måske ligefrem pligt hertil - fungere som en ekstern opbevarer af 
dokumentet, hos hvem dette senere kan rekvireres ind i sagen.  

Et princip om ekstern opbevaring kan ligefrem gennemføres så konsekvent, at det slet ikke er 
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nødvendigt at indlevere noget papirdokument. En sådan ordning har man bl.a. indført ved 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. herved § 29 i bekendtgørelse nr. 548 af 20. juni 1996 
(anmeldelsesbekendtgørelsen). Bestemmelsen tillader brugeren at foretage online registrering 
vedrørende ændringer af selskabets bestyrelse, direktion, revision, hjemstedsadresse, 
hjemstedskommune og løbende regnskabsår, idet brugeren samtidig hermed skal indtaste de 
vedtægtsændringer, der måtte ligge til grund herfor. Systemet forudsætter, at brugeren selv 
råder over de dokumenter, der godtgør, at selskabets retsforhold er ændret. 

iv. Digitalisering og sikkerhedsarkivering: I relation til de talrige dokumenter, der tilgår 
myndigheden eller virksomheden udefra, og som ikke i sig selv forventes at besidde nogen 
særlig juridiske kvalitet, vil man ofte gennemføre en rent sikkerhedsmæssig arkivering. Efter 
digitalisering lægges dokumentet så at sige i en stor bunke (populært sagt en „dokumentsøjle"), 
hvor det forsynes med et løbenummer, men i øvrigt ikke forventes hentet frem. En sådan rent 
sikkerhedsmæssig opbevaring af papirdokumenter har man herhjemme kendt gennem årtier i 
forbindelse med pengeinstitutternes aftaler om checkclearing, se hertil Ole Simonsen i Revision 
& Regnskabsvæsen 1986.80 f. og til illustration afgørelsen i U1992.233V, der fastslog, at 
aftalernes betingelser for at returnere checks ikke skabte rettigheder overfor checkmodtageren. 
Clearingen sker rent digitalt (ved brug af EDI), men de originale, underskrevne checks 
opbevares hos trassentbanken (og ikke hos trassatbanken), hvorfra de kun hentes frem, hvis der 
opstår tvivl om indholdet eller andre retlige uoverensstemmelser. 

Det er allerede på dette sted væsentligt at påpege, at digitalisering og makulering ikke 
nødvendigvis følges ad. Når man digitaliserer et dokument, således som det f.eks. sker ved den 
elektroniske checkclearing, kan man - f.eks. af juridiske grunde (som netop ved 
checkclearingen, hvor den originale check skal kunne fremlægges under en evt. checksag) - 
vælge at opbevare originaldokumentet. Men man kan også - f.eks. hvis det ligger klart, at man 
ikke får brug for det pågældende dokument - fra først af eller senere beslutte sig til at 
bortskaffe (dvs. i praksis makulere) dokumentet. 

Den gennemførte interviewundersøgelse har vist, at hovedparten af de virksomheder, der i dag 
digitaliserer indkomne papirdokumenter, foretager en sikkerhedsmæssig opbevaring af 
sådanne dokumenter. Nødvendigheden af en sådan opbevaring, vurderet ud fra gældende 
juridiske regler, behandles nedenfor under 5. 

d) Sikring af integritet 

i. Problemstillingen: Risikoen for, at data utilsigtet ændres efter et bestemt tidspunkt (f.eks. 
tidspunktet for underskrivelsen af et brev) kan imødegås gennem teknikker, der på forskellig 
vis sikrer integriteten af disse data og af de dokumenter, der herved repræsenteres. Man 
sondrer her mellem den sikring, der sker ved foranstaltninger til fysisk sikkerhed (hvor data 
fikseres til et særligt medium eller henlægges på steder, hvor de er beskyttet mod ændring mv.) 
eller til logisk sikkerhed (hvorved data undergives en konvertering, hvorved der fremkommer 
andre data, som man med særlige teknikker kan kontrollere, om der er sket ændringer i). 

ii. Worm: Et ofte anvendt middel til at opnå sikkerhed for lagrede datas integritet er lagring af 
disse data vha. Worm-teknologi. Med denne betegnelse ("Write Once, Read Many") kan man 
sikre én gang lagret information mod overskrivning, hvis i øvrigt det anvendte Worm-medium 
er nummereret og struktureret på en måde, så der er sikkerhed for, at et Worm-medium ikke 
fjernes og erstattes af et nyt (hvori visse data efterfølgende er ændret), vil denne metode give en 
høj grad af sikkerhed for de pågældende datas integritet.  

iii. Digital signatur: Som begrebet digital signatur almindeligvis anvendes, sigter det til en 
numerisk manifestation afgivet af en person i relation til en informationsmængde (typisk en 
tekst) som tegn på hans vilje til at være bundet af det pågældende dokuments indhold, se 
nærmere IT-sikkerhedsrådet: Danmarks IT-sikkerhedspolitik - baggrundspapir (november, 
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1996) s. 52 ff. Selve den digitale signatur fremtræder herefter som en talværdi, som ikke 
umiddelbart har nogen mening, men hvis centrale egenskab er, at den ved brug af dertil 
udviklede matematiske principper (algoritmer) éntydigt kan henføres til de signerede data. 
Almindeligvis anvendes begrebet digital signatur om sådanne numeriske signaturer, der afgives 
vha. teknikker til såkaldt asymmetrisk kryptering: Den part, der ønsker at signere en 
meddelelse, anvender til dette brug en nøgle, som vedkommende råder eksklusivt over, og som 
kun kan bruges til at signere (men derimod ikke verificere) signaturen. For at verificere 
signaturen kræves en korresponderende, offentlig nøgle, som signaturens modtager kan hente 
hos et offentligt nøglecenter, hvor den signerende part på forhånd har afleveret den.  

Der er i øjeblikket bestræbelser i gang om indførelse af lovgivning om digital signatur, både i 
Danmark, indenfor EU, og FN (UNCITRAL). Herhjemme er lovgivningsarbejdet indtil videre 
delt, således at spørgsmålet om retsvirkningerne af digital signatur behandles af et 
justitsministerielt udvalg, medens spørgsmålet om den lovgivningsmæssige regulering af 
signatur-nøglecentre henhører under Forskningsministeriet. Denne beslutning om at tvedele 
arbejdet med en lovgivning om digital signatur er truffet på baggrund af de høringssvar, 
Forskningsministeriet modtog vedrørende det udkast til en lov om digital signatur, som 
ministeriet udsendte i februar 1998. Forskningsministeriet har i oktober måned besluttet at 
udskyde fremsendelsen af det - "halve"- lovforslag om digital signatur, der blandt andet skulle 
indeholde en ansvarsregulering af nøglecentre, til der foreligger en fornøden afklaring af 
direktivets indhold.  

Teknikker til digital signatur kan også understøtte andre sikkerhedsmæssige formål, f.eks. til 
blot at sætte et „fingeraftryk" på et datamængde for at skabe sikkerhed for, at disse data ikke 
ændres, uden at dette kan konstateres.  

Når digital signatur er blevet almindeligt udbredt, vil det være nærliggende at håndtere beviset 
for, at et lagret digitalt dokument svarer til dokumentet i dets oprindelige digitale udformning, 
ved hjælp af en digital signatur på det pågældende dokument. Hvis man f.eks. „signerer" en 
lagret datamængde (f.eks. det samlede indhold af en diskette eller et Worm-medium), og 
underkaster denne signatur en pålidelig tidsstempling, kan det efterfølgende konstateres, om 
der er sket ændringer heri. Ved at anvende sådanne teknikker - frem for at lagre hele 
datamængden - kan man spare plads og databehandlingsressourcer. Dernæst kan den digitale 
signatur og tidsstemplet gøres til genstand for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. 
deponering hos troværdig tredjepart eller offentliggørelse, jf. nedenfor under iv. 

Det er imidlertid væsentligt at påpege, at de problemer, der er genstand for behandling i 
nærværende redegørelse, ikke i sig selv løses ved indførelse af en lovgivning om digital signatur. 
Formålet med en sådan lov er for det første at skabe grundlaget for sikker digital 
kommunikation gennem fastsættelse af minimumskrav til nøglecentre og digitale signaturer 
med tilhørende nøglecertifikater - og nærværende redegørelse beskæftiger sig primært med 
papirbaseret kommunikation.  

De hidtidige forslag til lovgivning om digital signatur beskæftiger sig for det andet ikke med 
sikkerheden af selve de signerede data, hvad enten disse - med terminologien i denne 
redegørelse - er „operative" eller frembragt ved indskanning. En digital signatur kan altså ikke 
give garanti for, hvad der er sket, før den digitale signatur blev knyttet til et dokument eller en 
række af dokumenter. Vedtages en lovgivning om digital signatur, og etableres den herved 
forudsatte infrastruktur af nøglecentre mv., vil der imidlertid hermed være skabt grundlag for 
at tage disse teknikker i anvendelse som et værktøj til at sikre lagrede papirløse dokumenter, jf. 
bemærkningerne herom ovenfor. 

iv. Deponering hos troværdig tredjepart: En række af de sikkerhedsforanstaltninger, der kendes 
allerede i dag, går ud på, at man deponerer et kritisk bevistema hos en person eller myndighed, 
som den bevisførende part og evt. også hans eventuelle modpart har tillid til. Ordningen kendes 
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f.eks. i relation til notartestamenter (der deponeres hos Centralregisteret for Testamenter), 
tinglysningsdokumenter (hvor der ved genpartssystemet sker deponering på 
tinglysningskontoret) og i talrige privatretlige sammenhænge, hvor to parter aftaler deponering 
af aftaler eller bevismidler hos advokater, revisorer eller organisationer. I relation til digitale 
dokumenter mv. kan der enten ske deponering af selve det pågældende medium (f.eks. en 
diskette eller CD-Worm) eller af en informationsmængde, der repræsenterer dokumentet (f.eks. 
en digital signatur udført på grundlag af en datamængde). Opstår der efterfølgende tvivl om 
indholdet af en deponeret informationsmængde, anmoder parterne den troværdige tredjepart 
om at udlevere det deponerede medium, hvorefter man under kontrollerede former (evt. med 
tredjepartens bistand) kan dokumentere informationsindholdet af det deponerede. 

Både sikkerhedsmæssige og ressourcemæssige hensyn vil dog ofte tale for i stedet at lagre 
digitale signaturer eller hashværdier hos betroede tredjeparter. Sikkerhedsmæssigt undgår 
man dermed risikoen for, at der indtræder tab af fortrolighed hos den pågældende tredjepart 
(eftersom de pågældende data ikke kan læses ud af hashværdien eller den digitale signatur). 
Ressourcemæssigt spares der lager (diskplads). 

v. Offentliggørelse: Når det gælder beviset for, at lagrede data ikke siden er ændret, kan man i 
stedet for at anvende troværdige tredjeparter offentliggøre en datamængde, der er 
repræsentativ for indholdet af de lagrede data. Hvis en myndighed eller virksomhed har behov 
for at skulle bevise indholdet af lagret digital information, kan den med faste intervaller 
offentliggøre en signatur baseret på den pågældende information, eller baseret på et antal 
signaturer: For hver måned kan man f.eks. sammenlægge summen af de signaturer, der er 
skabt ved de daglige signeringer, og offentliggøre denne sum, f.eks. i et dagblad. Rejses der 
efterfølgende tvivl om, hvilke data der har været lagret på et bestemt tidspunkt, kan man 
herefter fremlægge det omstridte dokument sammen med talværdien af de øvrige lagrede 
dokumenter og vise, at signaturen på disse dokumenter sammen med signaturen på månedens 
øvrige dokumenter fører frem til den offentliggjorte signatur. Teknikken kan selvsagt tilpasses, 
f.eks. således at kun udvalgte dokumenter lagres og signeres. 

3. Den juridiske anerkendelse af nye informationsmedier 

a) Problemstillingen 

For at kunne svare meningsfuldt på spørgsmål om den „juridisk gyldighed" af digitaliserede 
dokumenter eller andre nye informationsmedier er man nødt til at se på, hvilken retsregel det 
er, der bibringer dokumentet dets juridiske status. Da dokumenter kan indgå i ethvert 
retsforhold, er det her nødvendigt at foretage en opdeling mellem forskellige typer af retlige 
relationer.  

Oversigtsmæssigt kan man - uden at dette skal være nogen udtømmende opdeling - sondre 
mellem  

–det retsgrundlag, der følger af parternes egne vedtagelser om kommunikationsform mv. 

–almindelige regler, der udfylder parternes vedtagelser om, hvorledes der kan 
kommunikeres eller beviser føres 

–særregler om, hvorledes der skal kommunikeres med offentlige myndigheder 

–offentligretlige regler om, hvorledes bestemte typer af information skal opbevares og 
lagres 

–almindelige bevisretlige regler. 
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I det følgende gennemgås retsstillingen i disse relationer, idet det sidstnævnte bevisretlige 
spørgsmål er udskilt til særskilt behandling i afsnit 5. Ligeledes gennemgås i afsnit 4 en række 
retsområder, hvor man har gennemført en udtrykkelig anerkendelse af det digitale dokument. 
Gennemgangen har ikke alene til formål at afklare, hvordan forskellige retsområder har 
forholdt sig til anerkendelsen af nye medier (uanset om disse medier bærer samme kendetegn 
som de digitale medier eller ikke). Som det vil fremgå, giver gennemgangen grundlag for at 
opstille visse almene principper for, hvad der må kræves af et system til digitalisering af 
papirdokumenter. 

b) Lovgivning om digital signatur 

I det omfang digital signatur anvendes til at sikre elektronisk kommunikation, kan man - som 
det fremgår ovenfor i afsnit 1.2.d. - bruge denne teknologi til at træffe bindende juridiske 
dispositioner, f.eks. ved indgåelse af aftaler. En lov om digital signatur vil imidlertid ikke 
umiddelbart løse de problemer, som er omtalt i nærværende redegørelse. Loven sigter først og 
fremmest på situationer, hvor der under hele kommunikationsforløbet kommunikeres digitalt. 
Her kan man ved at knytte en digital signatur til det elektroniske dokument bl.a. sikre 
afsenders identitet (dokumentets autenticitet), og at dokumentet ikke er blevet ændret under 
transmissionen fra afsender til modtager (dokumentets integritet). Den digitale signatur, som 
afsender har påført dokumentet, vil endvidere hindre modtager i at ændre i dokumentets 
indhold uden, at dette kan spores. 

Nærværende redegørelse vedrører imidlertid også i høj grad situationer, der kendetegnes af, at 
kommunikationsprocessen er startet ved hjælp af papir, som skannes (digitaliseres) hos 
modtageren for at blive indlagt i et digitalt lager. I disse tilfælde er det ikke muligt at give 
enkelte, tekniske "garantier" for, at den lagrede, digitale, udgave af papirdokumentet med 
fuldstændig sikkerhed svarer til papirversionen. Således vil det - teoretisk - være muligt at 
manipulere med dokumentet i forbindelse med selve skanningen eller senere.  

De problemer, som behandles i nærværende redegørelse, kan heller ikke umiddelbart afhjælpes 
ved en generel lovgivning. Som det fremgår af redegørelsen, må den, der i nødvendigt omfang 
vil sikre den juridiske værdi (bevisværdien) af dokumenterne i sit elektroniske arkiv, træffe en 
række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse foranstaltninger er ikke egnede til at 
blive beskrevet i en generel lov, men der kan - som det netop er hensigten med nærværende 
projekt om digitaliserede dokumenters bevisværdi - gives vejledning om, hvilke 
foranstaltninger der bør træffes under hensyn til arten af dokumenter, som lagres digitalt. 

Den digitale signatur, der er knyttet til et dokument modtaget i digital form, har i øvrigt kun 
tidsbegrænset værdi. På sigt vil der derfor ikke være den store forskel på, om dokumenter i det 
digitale lager er modtaget i papirform og efterfølgende digitaliseret, eller er modtaget i digital 
form. De foranstaltninger, som tilrådes for at sikre bevisværdien af digitalt lagrede 
dokumenter, har derfor også betydning for dokumenter, som er modtaget i digital form. 

c) Aftaler om kommunikationsform 

i. Problemstillingen: I privatretlige retsforhold er det dansk rets udgangspunkt, at parterne kan 
regulere deres retsforhold ved at indgå aftale. Hvis A og B vælger at disponere digitalt ved 
anvendelse af visse nærmere fastsatte teknikker, gælder denne aftale, jf. nærmere Mads Bryde 
Andersen: Praktisk aftaleret (1995), s. 205 f. Sådanne aftaler er blevet stadigt hyppigere, f.eks. i 
forbindelse med etablering af EDI-samhandelsforhold, og man kan derfor spørge, om der i disse 
aftaler har dannet sig en praksis for, hvad der skal til for at knytte gyldighed til digitaliserede 
dokumenter. 

De standardkontrakter, der foreligger om elektronisk dataudveksling, tager indirekte stilling 
til, hvilke sikkerhedskrav aftaleparterne forudsætter opretholdt som led i deres 
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datakommunikation.  

Et eksempel herpå er den EDI-standardkontrakt, som EU-Kommissionen har anbefalet i sin 
henstilling af 19. oktober 1994 om de retlige aspekter af elektronisk dataudveksling (94/820/EF, 
EFT L 38/98, 28.12.94). Artikel 8 heri pålægger parterne hver især at føre et komplet 
kronologisk register over alle EDI-meddelelser, der udveksles mellem parterne i løbet af en 
handelstransaktion. Registeret skal opbevares uændret og sikkert i det tidsrum og efter de 
specifikationer, der er fastsat i lovgivningen i det pågældende land. Standardkontrakten 
forudsætter, at parterne selv tager stilling til, hvor mange år efter transaktionens afslutning 
denne opbevaring skal finde sted, idet den her foreslår en periode på tre år. Videre hedder det, 
at meddelelserne skal opbevares af afsenderen i det format, hvori de afsendes, og af modtageren 
i det format hvori de modtages, medmindre andet er fastsat i den nationale lovgivning. Parterne 
skal endvidere sikre, at de elektroniske registre over EDI-meddelelser er umiddelbart 
tilgængelige, at de kan reproduceres i en form, der er læsbar for mennesker, og at de om 
nødvendigt kan udskrives. Udstyr, der måtte være nødvendigt i denne sammenhæng, skal være 
til rådighed.  

Standardkontrakten indeholder ikke nærmere forskrifter for, hvorledes de driftsmæssige 
forudsætninger for EDI-systemet skal fastlægges. I artikel 9 forpligter parterne sig til at 
etablere og vedligeholde et driftsmiljø til gennemførelse af den elektroniske dataudveksling, idet 
dette driftsmiljø som minimum skal omfatte det nødvendige udstyr, software samt en aftalt 
kommunikationsmetode og hertil hørende standarder og koder. Nærmere detaljer desangående 
forudsættes indeholdt i det bilag, som parterne forventes at udfylde i tilknytning til aftalen.  

EU-kontrakten tager ligeledes stilling til spørgsmålet om EDI-meddelelsers anvendelse som 
bevismateriale. I artikel 4 hedder det, at parterne - for så vidt det er i overensstemmelse med 
gældende national lovgivning - må erklære sig indforstået med, at registre over EDI-
meddelelser, der er ført i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, kan anvendes i 
retssager og udgøre bevis for de kendsgerninger, de indeholder, medmindre der fremføres bevis 
for det modsatte. Kommentaren til denne bestemmelse bemærker blandt andet (EFT 1994 
L338/107), at EDI-meddelelsers anvendelighed som bevismateriale er et område, hvor der 
stadig hersker stor usikkerhed, men at denne usikkerhed kan reduceres gennem aftaleindgåelse. 
Det hedder videre, at standardaftalen inden for rammerne af gældende ret lægger op til, at 
sådanne meddelelser kan forelægges domstolene som bevismateriale, men at nationale retlige 
krav kan begrænse anvendelsen af denne bestemmelse. 

Bevis- og dokumentationsbestemmelser svarende til de her omtalte, er hyppigt forekommende 
også i andre EDI-standardaftaler. Eksempler herpå er artikel 5 og 7 i den engelske EDI-
forening (the EDI Association) Standard Interchange Agreements og artikel 5 og 10 i den 
svenske EDI-avtal 96 (Meddelende og utväxlingsavtal).  

d) Aftaleudfyldende regler om kommunikationsform 

i. Problemstilling: Hovedparten af de regler, der er afgørende for, hvordan vi kommunikerer 
med hinanden, bestemmes af sprogregler mv., der ikke er nedfældet på skrift, og som kun i 
sjældne tilfælde fremgår af lovgivningen, se hertil Mads Bryde Andersen: Grundlæggende 
aftaleret (1997), s. 131 f. og 238 f. Som anført her vil indholdet af disse regler ofte indgå som 
bedømmelsesgrundlag, når man efterfølgende, f.eks. under en retssag, skal fortolke indholdet af 
indgåede aftaler. Den almindelige opfattelse - konvention, om man vil - af, hvad man „normalt" 
gør og siger for at udtrykke bestemte krav og forventninger mv., kommer dermed til at spille en 
betydelig rolle for retsstillingen. 

Når det gælder indholdet af de krav og forventninger, der må lægges til grund ved digital 
udveksling af meddelelser, er der kun begrænsede konventioner at holde sig til. Området 
præges af, at der er tale om teknologier, der først for alvor er taget i brug inden for de seneste 
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år, og som kun i beskedent omfang er dækket op gennem lovregulering. Uanset der - såvidt ses -
ingen sædvanedannelse er sket på området, er der i forskellige sammenhænge gjort forsøg på at 
kodificere retsstillingen, når der gælder brug af digital kommunikation. 

ii. UNCID-reglerne: Et tidligt forsøg herpå er gjort ved de såkaldte UNCID-regler („Uniform 
Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission"), som er udsendt af ICC 
(Det Internationale Handelskammer) i 1988, se ICC publication no. 452. Reglerne, der er 
optrykt i Mads Bryde Andersen (red.): Edb-ret, lovgivning, retsafgørelser, kontrakter (1991) 
side 244 ff., foreskriver bl.a. i artikel 7, stk. c), at modtageren er forpligtet til at underrette 
afsenderne snarest muligt, hvis en modtager-meddelelse viser sig ikke at være i orden, korrekt 
eller fuldstændig. Modtages en meddelelse, som modtageren må formode ikke er tiltænkt ham, 
er han forpligtet til at slette den pågældende information i sit system, men derimod ikke i den 
log, som ifølge regelsættets artikel 10 skal føres vedrørende samtlige udvekslede meddelelser 
mellem parterne. 

Om „Storage of data" hedder det i artikel 10:  

a) Each party should ensure that a complete trade data log is maintained of all transfers as 
they were sent and received, without any modification. 

b) Such trade log may be maintained on computer media provided that, if so required, the 
data can be retrieved and presented in readable form. 

c) The trade data log referred to in paragraph (a) of this article should be stored unchanged 
either for the period of time required by national law in the country of the party maintaining 
such trade data log or for such longer period as may be agreed between the parties or, in the 
absence of any requirement of national law or agreement between the parties, for three 
years. 

d) Each party shall be responsible for making such arrangements as may be necessary for 
the data referred to in paragraph (b) of this article to be prepared as a correct record of the 
transfers as sent and received by that party in accordance with paragraph (a) of this article. 

e) Eacy party must see to it that the person responsible for the data processing system of the 
party concerned, or such third party as may be agreed by the parties or required by law, shall, 
where so required, certify that the trade data log and any reproduction made from it is 
correct. 

iii. UNCITRAL-modelloven: Den aftalepraksis, der gradvis er ved at etablere sig som grundlag 
for en EDI-udveksling, kan ses som udtryk for en mere generel international strømning i 
retning mod at anerkende gyldigheden af digitale dokumenter. Et andet markant eksempel 
herpå er den Model Law on Electronic Commerce, som FN’s handelsretskommission, 
UNCITRAL, vedtog i 1996.  

Modelloven bygger på et princip om funktionel ækvivalens (functional equivalency): Kan det 
digitale medium udføre samme funktioner som papirmediet, bør der som udgangspunkt ikke 
diskrimineres imod denne teknologi. Derfor fastslår modellovens artikel 5 den hovedregel, at 
information ikke skal nægtes retsvirkning, gyldighed eller mulighed for retshåndhævelse, alene 
fordi den foreligger i form af en digital meddelelse („data message"). I relation til kravet om 
skriftlighed (artikel 6) udmøntes denne betingelse i, at den information, der indeholdes i en 
digital meddelelse, skal være „accessible so as to be usable for subsequent reference".  

Modelloven er ikke afgrænset til den private sektor. Dens princip om funktionel ækvivalens er 
følgelig også anvendeligt i relation til de områder af den offentlige forvaltning, der har 
betydning for den elektroniske handel, herunder told- og afgiftsområdet. I øjeblikket 
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forbereder en arbejdsgruppe under UNCITRAL en modellov om elektronisk signatur; et 
begreb som blandt andre teknikker indbefatter digital signatur. 

  

e) Regler om kommunikation med offentlige myndigheder 

i. Problemstilling: I takt med den teknologiske udvikling har papiret fået en mere 
tilbagetrukken rolle i såvel myndighedernes som privates administrative arbejde. Dette har 
ikke alene betydet, at der på talrige myndighedsområder er opstået en almindelig anerkendelse 
af dokumenter, der er frembragt ved hjælp af edb, men også, at man på talrige områder har 
givet særlige regler om digital kommunikation til og fra offentlige myndigheder og domstole. Et 
overblik over, hvordan andre medier, der i dag betragtes som indarbejdede og sikre, har 
etableret sig, kan give et indblik i, hvilke generelle krav man bør stille til sådanne systemer. 

ii. Nye skriveredskaber i tinglysningen: Tinglysningsvæsenet er et eksempel på et område, der 
gennem tiderne har stået overfor nye typer af medier: Blyant, kuglepen, facsimilestempel mv. 
De talrige formkrav på tinglysningsområdet har ikke forholdt sig til, hvilke skriveredskaber, 
der kunne anvendes. Derfor er det værd at studere den retspraksis, der findes, samt de 
bagvedliggende hensyn. 

Ved Højesterets kendelse i U1959.40HKK tillod man for første gang brug af kuglepen som 
medium for underskrivelse af et privat pantebrev. Landsretten, der havde stadfæstet 
tinglysningsdommerens afvisning af et skadesløsbrev underskrevet med kuglepen, havde ved sin 
kendelse i U1958.443ØLK afvist at anerkende en kuglepen som medium for „tjenstlige 
udfærdigelser", og man havde en vis støtte herfor i Justitsministeriets cirkulære nr. 702 af 30. 
august 1948. I landsrettens begrundelse henvises til interessen i „at sikre bevisforholdene med 
hensyn til ægtheden af udstederens underskrift på et dokument, der ønskes tinglyst", hvilket 

UNCITRAL modelloven tager ligeledes stilling til spørgsmålet om gyldigheden af lagrede 
dokumenter. Reglerne herom findes i modellovens artikel 10, der er sålydende: 

(1)Where the law requires that certain documents, records or information be retained, that 
requirement is met by retaining data messages, provided that the following conditions are 
satisfied:  

(a)the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent 
reference; and 

(b)the data message is retained in the format in which it was generated, sent or 
received, or in a format which can be demonstrated to represent accurately the 
information generated, sent or received; and  

(c)such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and 
destination of a data message and the date and time when it was sent or received. 

(2)An obligation to retain documents, records or information in accordance with paragraph 
(1) does not extend to any information the sole purpose of which is to enable the message to 
be sent or received. 

(3)A person may satisfy the requirement referred to in paragraph (1) by using the services of 
any other person, provided that the conditions set forth in subparagraphs (a), (b) and (c) of 
paragraph (1) are met.  
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førte til et krav om „at underskriften er skrevet med varig skrift". Efter de oplysninger, retten 
var i besiddelse af, nærede man tvivl om, hvorvidt skrift med kuglepen opfyldte dette krav. 
Disse bevisforhold forelå anderledes i Højesteret, der henviste til, at „kuglepenne i betydeligt 
omfang anvendes til skriftlige udfærdigelser, hvortil der tidligere benyttedes pen og blæk". 
Højesteret fandt herefter ikke, at der forelå betænkeligheder ved at anerkende underskrifter 
med kuglepen.  

I lyset af den nuværende brug af kuglepenne kan det være fristende umiddelbart at anlægge en 
overbærende attitude til denne retsafgørelse. Imidlertid er det vigtigt at bemærke det grundlag, 
den er truffet på. Det førnævnte cirkulære af 30. august 1948 var således udstedt på grundlag af 
oplysninger hidrørende fra forsøg foretaget af Statsprøveanstalten med holdbarheden fra 
skriftprøver med kuglepenne. Disse forsøg viste, at denne skrift „selv efter kortere Tids 
Kvartsbelysning afbleges overordentligt stærkt". På grundlag af disse oplysninger havde 
Undervisningsministeriet den 15. januar 1948 udfærdiget en bekendtgørelse vedrørende 
autorisation af blæk mv. Tinglysningsdommeren og landsretten var dermed på linje med Vestre 
Landsret, der allerede i U1928.340VLK havde slået fast, at tinglysningsdokumenter ikke kunne 
underskrives med blyant - en kendelse, der også er udtryk for gældende dansk ret i dag. 

iii. Brugen af telefax ved domstolene: Som allerede antydet med bemærkningerne ovenfor om 
anerkendelsen af kuglepenne i tinglysningen, har danske domstole vist sig rede til at anerkende 
nye medier, hvis der blot har været sikkerhed for, at man ikke herved kompromitterede de 
hensyn, der lå bag de enkelte regler. Så tidligt som i 1907 er det antaget, at en skyldner kunne 
indgive begæring om konkurs telegrafisk, se således U1907.630LoST. Denne udvikling kan på 
det seneste iagttages ved praksis om ankestævninger indgivet ved hjælp af telefax.  

Ved dommen i U1991.411HKK lagde Højesterets kæreudvalg til grund, at en ankefrist var 
overholdt, da ankestævningen var sendt pr. telefax til landsretten inden fristens udløb. 
Stævningen opfyldt de formelle krav, og originaleksemplaret af stævningen blev modtaget 
dagen efter ankefristens udløb. „I hvert fald under de således foreliggende omstændigheder" 
fandt Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise anken. Retten bemærker, at den 
nævnte procedure er i overenstemmelse med en praksis, der efter det oplyste hidtil er fulgt af 
begge landsretter. Dommen i U1993.532ØLK antager, at ankestævning pr. telefax også kan 
afbryde eksekutionsfristen.  

I overensstemmelse hermed antog Vestre Landsret i U1992.15V, at anke ikke var iværksat 
rettidigt i en situation, hvor kun første side var modtaget inden ankefristens udløb, hvorimod 
siderne 2-4 kom efter. Denne praksis er dog fraveget ved U1995.767V, hvor anke ansås iværksat 
rettidigt, idet første side - bortset fra underskriften - indeholdt kravene til et kæreskrift. 
Afvisningen var i overensstemmelse med praksis om underskrift ved ikke-mødeberettiget 
advokat: Advokatens underskrift følger almindeligvis på sidste side, hvorfor man måtte nå til, 
at første side pr. definition ikke kunne opfylde de formelle krav. Senest har Højesteret i 
U1997.358H dog fastslået, at en part, der efter iværksat telefax-anke undlader at fremsende en 
lovformelig underskreven stævning, bør have lejlighed til at afhjælpe denne mangel. Dommen 
fraviger tidligere praksis, se f.eks. U1986.132H 

iv. Diskussion: At praksis vedrørende tilladeligheden af telefax-stævninger er udviklet så 
dynamisk, kan skyldes flere omstændigheder. For det første forudsætter samtlige afgørelser, at 
der på et tidspunkt indleveres et originaldokument. Det spørgsmål, afgørelserne reelt har taget 
stilling til, har været om en frist har været overholdt. Det har derimod ikke været genstand for 
afgørelse, om en telefax-kopi af et dokument kunne ækvivalere med originaldokumentet. For 
det andet kan man ubesværet håndtere en telefax-ankestævning på samme måde som en 
almindelig papir-ankestævning, eftersom den besidder et format, der uden videre kan 
håndteres i en traditionel papirsag (A4-formatet). 

Retspraksis vedrørende ankestævninger indgivet pr. telefax er i sagens natur kun bindende 
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indenfor sit eget umiddelbare anvendelsesområde, altså for domstolenes sagsbehandling. Det er 
imidlertid interessant at mærke sig den smidighed, hvormed domstolene har håndteret telefax-
mediet i relation til retsplejelovens formelle regler. En forklaring herpå kan ligge i, at der 
gennem den indarbejdede brug af telefax i vidt forskellige sammenhænge har dannet sig en 
almindelig formodning for, at den information, der udspringer af en korrekt gennemført 
telefax-transmission giver et dækkende billede af, hvad afsenderen transmitterede.  

v. Udenlandske erfaringer: I USA er der på både delstatsniveau og føderalt igangsat og/eller 
gennemført et stort antal projekter med henblik på anerkendelse af forpligtende digitale 
meddelelser. For en række af disse projekter er der allerede gennemført lovgivning, medens der 
på andre områder pågår overvejelser herom. I det følgende omtales to eksempler, henholdsvis 
på et gennemført og foreslået projekt. 

Det første eksempel angår det amerikanske sundhedsministerium, Food and Drug 
Administration (FDA). FDA har udstedt et sæt retningslinier om gyldigheden af overførte 
digitale meddelelser mv. Retningslinierne, der er tilgængelige fra http://www.fda.gov/cder/esig/, 
og som er udstedt i marts 1997, åbner i § 11.2 mulighed for overførelse af digitale meddelelser i 
overensstemmelse med standarder, der på forhånd er fastsat af FDA. Som betingelse for at 
anvende systemer, der frembringer, behandler eller overfører sådanne elektroniske 
meddelelser, fastslår vejledningen en pligt til at sikre meddelelserness autenticitet, integritet og 
om nødvendigt konfidentialitet, jf. nærmere § 11.10, der opstiller en række mere specifikke 
sikkerhedsmæssige krav.  

Det andet eksempel angår en arbejdsgruppe under den amerikanske National Conference of 
Commissioners of Uniform State Laws (NCCUSL), der arbejder med harmonisering af 
delstaternes lovgivning. NCCUSL arbejder i øjeblikket på en Uniform Electronic Transaction 
Act, der bl.a. vil foreslå regler om anerkendelse af digitale meddelelser mv. i USA. 
Arbejdsgruppens arbejde kan hentes på www.law.upenn.edu/library/ulc/uecicta/, og det er 
interessant at mærke sig, hvorledes gruppen har arbejdet med bevissikkerheden af lagrede 
digitale meddelelse. I et tidligere arbejdsudkast fra denne gruppe fandtes således en almindelig 
formodningsregel af følgende indhold:  

(a)„With respect to a secure electronic record, there is a rebuttable presumption that 
the electronic record has not been altered since the specific time to which the secure 
status relates". 

I senere versioner af arbejdsdokumentet, jf. senest udkast af 18. september 1998, er denne 
bestemmelse imidlertid udgået, idet man i stedet lægger op til, at den enkelte myndighed selv 
fastslår de krav, man vil stille til "electronic records".  

f) Regler om opbevaring og lagring af information 

i. Den private bogføringsbekendtgørelse: Ved bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 er der 
givet mulighed for, at bogholderimæssige funktioner kan føres ved hjælp af IT. Reglerne 
opstiller ikke klart definerede tekniske krav om indretningen af et elektronisk bogførings- og 
faktureringssystem, men alene et sæt funktionelle krav, hvis nærmere opfyldelse herefter er 
overladt til de bogføringspligtige og deres rådgivere henholdsvis leverandører. Kravene går ud 
på, at bogføringen - ligesom regnskabsudarbejdelsen - til enhver tid skal opfylde de regler for 
god skik og brug, der anerkendes blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk.  

Ifølge § 1 skal bogføringen i sin helhed foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 
Til dette begreb hører bl.a., at systemet skal sikres mod fejl og misbrug, og at de indlæste 
informationer skal være læsbare i klarskrift eller i hvert fald kunne findes frem og gøres 
læsbare uden vanskeligheder. Denne standard suppleres med to hovedkrav, jf. nærmere 
bekendtgørelsens § 4, der gælder for alle typer af bogholderisystemer - manuelle såvel som 
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elektroniske.  

For det første skal bogføringen tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges, fra 
dataene fødes, til de fremtræder i årsregnskabet og omvendt. Summen af disse informationer 
betegnes som transaktionssporet, jfr. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Transaktionssporet skal gøre 
det muligt at henføre den ene postering til den anden etc., men det er ikke - modsat tidligere - 
noget krav, at de pågældende informationer foreligger i udskrift, blot de kan udskrives, jf. 
nærmere nedenfor. 

For det andet skal registreringerne og det tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale 
indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om bogføringen er korrekt foretaget, 
bekendtgørelsens § 4, stk. 2. Indbegrebet af disse oplysninger benævnes kontrolsporet. 
Kontrolsporet er dermed brugersystemets dokumentation for hele den foretagne edb-
behandling og de udførte kontroller, hvor transanktionssporet er den delmængde heraf, der gør 
det muligt at følge grundposteringen til poster i regnskabet og omvendt.  

Efter bekendtgørelsens § 16 skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet „på 
betryggende vis". De regler, der tillader overførelsen til elektronisk medium, står at læse i 
bekendtgørelsens §§ 16 - 17. Bogføringspligtige, der foretager registreringer alene på grundlag 
af data, der er overført digitalt, skal kunne dokumentere de enkelte overførsler i hele 
opbevaringsperioden. Denne periode er som hovedregel på 5 år regnet fra udgangen af 
vedkommende regnskabsår, idet eksterne grundbilag, der overføres til elektroniske medier eller 
lignende alene skal opbevares i 1 år efter underskrivelsen af det regnskab, bilagene vedrører. 
Danmark har en i forhold til andre lande relativt kort opbevaringstid. 

Ifølge § 19 skal den bogføringspligtige gennem passende kontrolforanstaltninger sikre, at alle 
oplysninger, der fremgår af det originale regnskabsmateriale, overføres til mediet, inden det 
originale materiale makuleres, at mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller mangler, inden 
det originale materiale makuleres, at mediet opbevares på betryggende måde, således at 
læsbarheden sikres indtil udløbet af opbevaringspligten, at mediet arkiveres således, at et 
udvalgt bilag hurtigt kan findes, at der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at 
disse er anbragt således, at de ikke ødelægges eller stjæles sammen med det originale materiale. 
Reglerne opstiller en række krav til den IT-sikkerhed, der må opretholdes i en sådan 
virksomhed. 

Som anført af Heilbuth & Tjagvad (1994), s. 137, indebærer bekendtgørelsens krav til 
„kontrolsporet", at enhver vilkårlig transaktion kan følges fra „vugge til grav", og at det kan 
godtgøres, hvilke beregninger der er foretaget vedrørende transaktionen. I relation til 
„væsentlige stamoplysninger" (hvortil blandt andet må høre oplysninger indtastet på grundlag 
af papirdokumenter, der efterfølgende makuleres) antager forfatterne, at det ved ændringer af 
sådanne stamoplysninger skal fremgå, hvem der har foretaget ændringen, hvornår ændringen 
er foretaget samt ændringens indhold. Selvom denne antagelse formentlig nok er udtryk for god 
revissionsskik, er den ikke nødvendigvis udtryk for gældende ret. 

Afskaffer eller ændrer den bogføringspligtige det for gengivelse nødvendige udstyr, bestemmer 
bekendtgørelsens § 19, stk. 3, at regnskabsmaterialet forinden skal udskrives i sin originale 
form eller overføres til et andet medium, således at gengivelse fortsat kan finde sted. Materialet 
skal altså kunne fremkaldes med samme indhold og opbygning som tilsvarende læsbart 
materiale, og den proces, hvormed det fremkaldes eller udskrives, må ikke rumme nogen 
forarbejdning af det.  

Bogføringsbekendtgørelsen indeholder ikke udtrykkelige regler om kravene til indskanning af 
regnskabsmateriale, men berører skannings-problemstillingen i § 17, stk. 4. Ifølge denne 
bestemmelse skal eksterne grundbilag, der "mikrofilmes, overføres til elektroniske medier 
el.lign." (herunder ved skanning) opbevares i 1 år efter underskrivelsen af det regnskab, som 
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bilagene vedrører. Derimod kan andet regnskabsmateriale straks erstattes af skanning 
("mikrofilm, elektroniske medier el.lign.").  

Erhvervsministeren har den 28. oktober 1998 fremsendt et forslag til en ny bogføringslov (L 
63). Forslaget indebærer, at stort set alt regnskabsmateriale nu kan opbevares på edb-medium, 
og i de almindelige bemærkninger hedder det bl.a., at lovforslaget vurderes at medføre en 
samlet lettelse på 81 mill. kroner årligt i form af virksomhedernes besparelser ved elektronisk 
opbevaring af regnskabsmateriale. Reglerne herom findes i forslagets § 10, stk. 2, der knytter 
sig den almindelige bestemmelse i § 10, stk. 1, om den bogføringspligtiges pligt til at opbevare 
regnskabsmaterialet "på betryggende vis" i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet 
vedrører og på en måde, som i hele denne periode "muliggør en selvstændig og éntydig 
fremstilling af det pågældende regnskabsmateriale". Ifølge lovforslagets § 10, stk. 2, er det 
eneste krav til regnskabsmateriale, der opbevares på elektronisk medium mv., at dette uden 
bearbejdning, beregninger eller tilpasninger skal kunne udskrives i klarskrift. Ligeledes kræver 
§ 10, stk. 3, at beskrivelsen af systemer til at foretage denne udskrivning i klar skrift skal 
opbevares i klar skrift. Ligeledes indeholder lovforslagets § 14 regler om den 
bogføringspligtiges pligt til at opbevare beskrivelser af systemerne.  

Lovforslaget er vedtaget af Folketinget den 17. december 1998 og træder i kraft den 1. juli 1999.

ii. Bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv.: Ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 
1163 af 20. december 1994 (udstedet i medfør af § 3 i lov 131 af nr. 28. marts 1984 om statens 
regnskabsvæsen mv.) er der givet regler for, hvorledes regnskabsvæsenet skal organiseres ved 
offentlige myndigheder og institutioner, krav til regnskabsføringen, forretningsgange og kontrol 
i forbindelse med betalingsforretninger samt særlige forvaltningsopgaver. Reglerne suppleres 
med et cirkulære nr. 232 af samme dato.  

Som nærmere anført i Forskningsministeriets vejledning Elektronisk dokumenhåndtering og 
forvaltningsregler (juni 1996) lægger reglerne som udgangspunkt ingen begrænsninger i brugen 
af digital teknologi til bogføringsopgaver. Tværtimod forudsættes digital teknologi indført som 
grundlag for den regnskabsmæssige rapportering mv., der skal finde sted: 

§ 4 i bekendtgørelsen pålægger chefen for en regnskabsførende institution at lade udarbejde og 
ajourføre samt kontrollere overholdelsen af en instruks vedrørende regnskabsvæsenets 
tilrettelæggelse i institutionen og de hertil knyttede ansvars- og kompetenceregler. Instruksen 
skal godkendes af en eventuel overordnet myndighed og indsendes til Rigsrevisionen til 
underretning efter gældende regler. Dog er statsinstitutioner mv. (som nærmere defineret i § 2, 
stk. 1) forpligtede til at benytte statens centrale økonomisystemer medmindre der foreligger 
tilladelse fra Finansministeriet til at anvende egne systemer. En tilladelse forudsætter, at disse 
systemer  

„... tilgodeser de informations- sikkerheds- og kontrolmæssige samt tidsmæssige krav, der til 
enhver tid gælder for statens centrale økonomisystemer. En tilladelse forudsætter endvidere, 
at data kan udveksles elektronisk eller på anden lignende måde med de centrale 
økonomisystemer. Mellem Regnskabsdirektoratet og institutionen indgås en skriftlig 
driftsaftale, der nærmere beskriver vilkårene for udveksling af data mv." 

I bekendtgørelsens § 11, der omhandler de nærmere krav til den regnskabsmæssige registrering 
(transaktionssporet og kontrolsporet mv.), hedder det endvidere (stk. 5), at registreringerne 
skal foretages i klarskrift „eller ved brug af elektroniske eller andre tekniske hjælpemidler, som 
til enhver tid giver mulighed for at udskrive registreringerne i klarskrift." Endvidere 
omhandler bekendtgørelsens § 12 reglerne om bilag, idet stk. 5 om elektroniske bilag fastslår 
følgende regel:  

„Ved registrering alene på grundlag af elektronisk overførte data fra andre institutioner skal 
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afsenderen udskrive og fremsende et bilag e.l., med mindre der er tale om automatisk 
genererede registreringer, som er systembetingede, jf. stk. 4." 

Om opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form hedder det endelig i bekendtgørelsens 
§ 18, stk. 3:  

„Regnskabsmateriale kan opbevares på mikrofilm, elektronisk medie eller anden lignende 
måde. Regnskabsmateriale, der ikke opbevares i klarskrift, skal - uden bearbejdning - kunne 
fremkaldes som billeder af det originale materiale (med påtegninger og godkendelser mv.) 
samt have samme indhold og opbygning som det tilsvarende læsbare materiale." 

iii. Arkiveringsregler: § 9 i lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver mv., som ændret ved 
lov nr. 421 af 10. juni 1997, pålægger offentlige myndigheder at drage omsorg for, at deres 
arkivalier „opbevares på betryggende måde". Myndighederne kan herudover sikre, at 
arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de kan afleveres til 
offentlige arkiver, jf. stk. 1, andet punktum, der blev indsat ved 1997-ændringen. Lovens § 10 
giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte regler om bevaring og kassation af offentlige 
myndigheders arkiver, og herudover også om behandling af statslige myndigheders arkivalier.  

På grundlag heraf har kulturministeren udstedt bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 
om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed. Denne bekendtgørelses § 4 
pålægger myndigheders edb-systemer at være således indrettede, at der kan foretages 
arkivering af data fra systemerne samt konvertering til system-uafhængige 
arkiveringsversioner. Bekendtgørelsens § 5 overlader det til rigsarkivaren at fastsætte nærmere 
regler herom.  

På grundlag heraf har Statens Arkiver udstedt cirkulære nr. 180 af 23. november 1995 om 
elektronisk arkivering hos statslige myndigheder. Cirkulæret foreskriver i § 3, stk. 1, at 
elektroniske systemer til dokumenthåndtering mv. først må tages i brug, når Statens Arkivers 
godkendelse af systemet foreligger. Når den indhenter godkendelse hertil, skal myndigheden 
indsende  

„... beskrivelse til Statens Arkiver af systemets opbygning og funktion samt procedurer i 
forbindelse med arkivering, herunder af journalisering, registrerings-, søgesystemer, 
eksportfaciliteter mv. Myndigheden skal tillige forelægges Statens Arkivers instrukser for 
samt beskrivelse af arbejdsgange og rutiner i forbindelse med anvendelsen af systemet. 
Beskrivelserne skal foreligge senest 4 måneder, før systemet skal tages i brug".  

Statens Arkiver har udsendt en vejledning om Statens Arkivers krav til elektroniske arkiver og 
til anmeldelse heraf, se www.sa.dk/sa/public.htm. Heri stiller Statens Arkiver bl.a. en række 
principielle hovedkrav til e-arkiver, der afleveres til Statens Arkiver: At alle dokumenter, der 
er omfattet af det elektroniske sags- og dokumentshåndteringssystem (ESDH-systemet), skal 
være registreret, idet det dog er tilladt ikke at skanne op til 5%, hvis skanning er teknisk 
umulig. Dokumenter, der helt eller delvis gemmes på papir, skal tydeligt markeres med stempel 
eller lignende, så de klart kan adskilles fra dokumenter, der også findes elektronisk. Alle 
oplysninger om sager, dokumenter mv. for hele periodens arkiv skal være registreret i ESDH-
systemet og efter samme registreringssystematik. Sager og dokumenter, der er registreret før 
tidspunktet for fuld elektronisk arkivering, skal gemmes på papir i sædvanlige sagsomslag. 
Retningslinjerne indeholder endvidere en lang række specifikke krav til indretningen af et 
elektronisk arkiv, herunder krav om lagringsmedie og format samt filbetegnelser mv. 

iv. Standardiseringsarbejde: Det vil være fremgået af denne gennemgang, at de forskrifter, der 
findes om digital dokumenthåndtering, direkte eller indirekte henviser til eller forudsætter et 
sæt offentliggjorte standarder for denne form for dokumenthåndtering. Med standarder sigtes 
her til sådanne alment accepterede og offentliggjorte tekniske specifikationer, som er 
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kvalificeret ved at være godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller 
konstant anvendelse. Såvel i som udenfor Danmark findes der standarder, der i mere eller 
mindre præcis form tager sigte på, hvilke sikkerhedskrav der må opstilles til virksomhedernes 
opbevaring af data i digital form. I det følgende sættes fokus på nogle af de standarder, der 
søger at etablere principper for IT-sikkerhed i almindelighed og for sikkerheden af digitale 
dokumenter i særdeleshed. Derimod omtales de specifikke tekniske standarder, der beskriver, 
hvorledes digitale dokumenter lagres, ikke. 

The British Standard Institution (BSI) har i 1995 udsendt en Code of practice for Information 
security management (BS 7799:1995). Om „EDI security" hedder det i pkt. 6.7.3, at „special 
security controls should be applied where necessary to protect electronic data interchange 
(EDI), since EDI with trading partners is vulnerable to unauthorized interception or 
modification". Det hedder videre, at „The security controls applied to EDI transactions should 
be agreed with trading partners and value-added network (VAN) providers. Advice should be 
sought from the relevant EDI association to insure comparability with industry standards". 

I et udkast til Norm for edb-sikkerhed og forebyggelse af datakriminalitet, udsendt den 27. 
oktober 1997 af et udvalg under Dansk Standard, er sikkerhedskravene vedrørende „sikring af 
virksomhedens lovbestemte data" behandlet med en kort bestemmelse i pkt. 11.2: 
„Virksomhedens lovbestemte data skal beskyttes mod tab, destruktion og uautoriseret 
modifikation og forfalskning jævnført kapitlerne 7, 8, 9 og 10". I vejledningen til denne 
bestemmelse defineres „lovbestemte data" som data, virksomheden „er lovgivningsmæssigt 
forpligtet til at fremlægge, f.eks. som bevis for, at den arbejder i overensstemmelse med 
lovbestemte regulativer (moms og afgifter) eller til sikring af tilstrækkeligt reserveberedskab 
mod et potentielt erstatningsansvar eller til bekræftelse af virksomhedens finansielle status i 
relation til aktieejere, partnere, revisorer, myndigheder og lovgivere". 

I en anbefaling fra 1994 (BS 7768:1994) har Britisk Standard Institution udsendt et sæt 
recommendations for Management of optical disk (WORM) systems, „for the recording of 
documents that may be required as evidence". Vejledningen bygger på et grundlæggende 
princip, der udtales i pkt. 3.1:  

„If an electronic image is produced in evidence instead of an original document, the 
organization responsible should be able to show that the image can be relied upon as being 
an authentic representation of the original. An organization that plans to destroy originals 
once their images have been captured should therefore establish procedures that include 
safeguards against falsification and error. A member of staff should be made responsible for 
ensuring that the procedures are followed". 

Det hedder videre, at beslutningen om at indscanne dokumenter på optiske medier bør træffes 
som led i en politik, der fastlægger de nærmere procedurer herfor. Dette nedfældede dokument 
bør blandt andet indeholde oplysninger om:  

a) the types of record stored, 

b) procedures for access and access levels, 

c) procedures for scanning, 

d)procedures for indexing, 

e) procedures for quality control, 

f) procedures for retrieval and printing, 
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g) procedures for certification,

h) procedures for destruction of originals and for recording destruction, 

i) procedures for storage and retention, 

j) procedures for making backups or duplicates of an optical disk or index information 

k) procedures for ensuring the correct functioning and operation of the system, 

l)upgrades, software changes, repairs or alterations to system components or 
equipment systems, 

m) procedures for internal or external audit, 

n)authorization for issue, amendment and operation of procedures. 

Om selve den fremgangsmåde, hvorved dokumenter indskannes, hedder det blandt andet i 
standardens pkt. 4:  

4.1 Document preparation 

The organization should ensure that hard-copy documents produced within the organization 
will be of a quality to produce a legible image after scanning. Documents that are torn or 
crumpled may need repair before they are scanned, but the text should not be altered or 
retouched to improve legibility, because that might affect its integrity. 

4.2 Referencing and retrieval 

Stored information should be organized, identified and indexed in accordance with a system 
that facilitates the retrieval of a particular document or series of documents.  

The index should preferably be stored with the information to which it applies. 

4.3 Corruption of the image 

Procedures should be established to guard against the corruption of the image before capture 
or after retrieval (see 4.6). 

Herudover indeholder standarden en række almindelige IT-sikkerheds-anbefalinger, som ikke 
har særlig betydning for det her rejste problem. Det bemærkes i øvrigt, at standarden i pkt. 5 
udtrykkeligt anfører, at de anvendte procedurer ikke indebærer nogen sikkerhed for, at de 
indscannede dokumentbilleder vil blive tillagt retlig gyldighed.  

Anbefalingerne i BS 7768:1994 er fulgt op med en BSI Code of practice for Legal Admissibility of 
Information Stored on Electronic Document Management Systems. Bag vejledningen, der er 
udsendt i 1996, står en række engelske brancheorganisationer. I vejledningens pkt. 4.6 
anbefales det, at den manual, der dokumenterer scanningsproceduren, skal indeholde et 
kontrolspor med „key information" om de indscannede dokumenter. Dette kontrolspor kan 
enten føres manuelt, automatisk eller i en kombination af begge. Kontrolsporet skal være „at 
least as good as" almindelige interne kontrolprocedurer for „critical records". Systemet skal 
tildele hvert dokument en unik identitet, som ikke kan ændres, medmindre den er undergivet 
en sletningsforpligtigelse. Vejledningen indeholder endvidere en række anbefalinger for, 
hvorledes dokumenter indskannes og for den efterfølgende kontrol og vedligeholdelse mv. Som 
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bilag findes en række specifikke anbefalinger vedrørende særlige dokumenttyper (henholdsvis 
trykt tekst, tegninger, håndskreven tekst, diagrammer, kort, halvtone-materiale, røntgenfotos, 
mikrofilm mv). 

g) Sammenfatning 

Den foregående redegørelse tegner en tydelig tendens i retning af, at digitale dokumenter, som 
med en vis grad af sikkerhed kan siges at opfylde samme funktioner som papirdokumenter, 
efter gældende ret anses for at have en tilsvarende juridisk gyldighed og bevisværdi, 
medmindre særlige forhold gør sig gældende. Man kan næsten sige, at reglerne betragter den 
papirløse dokumenthåndtering uden den store dramatik, hvis blot de nødvendige 
sikkerhedskrav er på plads.  

Den ligestilling af digital og papirbaseret kommunikation, som kan ventes efter vedtagelsen af 
en lov om digital signatur, vil - alt afhængig af, hvorledes en sådan lov gennemføres - betyde, at 
lovgivningsmæssige krav om skriftlighed og/eller underskrift (med håndskreven signatur) skal 
anses for opfyldt, når der foreligger et digitalt dokument med digital signatur afgivet som 
foreskrevet heri. Når spørgsmålet rejses om bevisværdien af papirløse dokumenter, kan der 
imidlertid være grund til at pege på, at lovgivningsmæssige krav om skriftlighed og/eller 
underskrift ikke i sig selv er afgørende for, hvorledes der kan føres bevis om et digitalt eller 
papirbaseret dokument. Det ligger således klart, at sådanne krav ikke i sig selv indebærer, at 
der skal kunne forevises et "originalt" dokument. Kan det f.eks. bevises, at fotokopien af et 
dokument svarer til dokumentet i dets originale udformning, volder skriftlighedskravet som 
udgangspunkt ikke i sig selv bevismæssige problemer. 

Det må på denne baggrund formentlig antages, at de sikkerhedsmæssige krav til digitale (og 
herunder indskannede) dokumenter som hovedregel må antages at modsvare de krav, man 
stiller til fotokopier. Bevismæssigt må man vel antage, at det indskannede dokument (der i 
parentes bemærket selv kan være en fotokopi) er et sekundært bevismiddel, men hvis der 
hersker en rimelig grad af sikkerhed for sikkerheden af de teknologier, der frembringer dette 
bevismiddel, kan dokumentet sidestilles med originaldokumentet. I overensstemmelse med 
dansk rets ganske fleksible bevisretlige regulering, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 5, 
opstiller reglerne dog ingen faste kriterier for, hvornår denne bevisværdi antages at være 
tilstede. 

Man kan sammenfatte de foranstående regeleksempler ved at sammenligne med en kendt 
teknologi: Fotokopiering. Hvis ikke det fotokopierede dokument som medium betragtet i sig selv 
er bærer af en rettighed (som det f.eks. er tilfældet med pas og kørekort), men dokumentets 
hovedfunktion derimod er at være bærer af information, vil en fotokopi i hovedparten af 
tilfældene gøre fyldest, forudsat det anvendte kopieringsudstyr er i orden. Problemer kan 
derimod opstå, hvis der er tale om defekt eller forældet udstyr, der frembringer utydelige 
kopier eller gør brug af kopieringspapir, der med tiden eliminerer billedfladen. Sådanne kopier 
kan muligvis anvendes til visse formål, men som en vedvarende erstatning for det kopierede 
dokument vil de være problematiske.  

For så vidt angår de nærmere sikkerhedsmæssige krav, der finder udtryk i regelsættene, er det 
et generelt træk, at sikkerhedskrav opbygges funktionelt (f.eks. i form af krav om logning eller 
stikprøvekontrol), ikke teknologi-specifikt. De specifikke retningslinier, der findes (f.eks. 
indenfor arkivlovgivningen) har præciserende præg, idet de optræder som supplerende krav til 
et generelt princip om at „sikre" dokumenters retlige gyldighed. 

Denne iagttagelse er væsentlig, idet den placerer ansvaret for at sikre dokumentets sikkerhed og 
troværdighed hos den institution eller virksomhed, der i øvrigt har ansvaret for 
dokumenthåndteringen. Man kan altså ikke „delegere" dette ansvar til leverandøren af det 
udstyr, der anvendes ved skanning eller opbevaring under påberåbelse af, at regelsættet fordrer 
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netop dette udstyr. Ligeledes påhviler det den enkelte bruger at tage stilling til, om et dokument 
overhovedet er egnet til indskanning, eller om dets informationsindhold ved overgangen til 
papirløs dokumenthåndtering bedre sikres på anden måde (f.eks. ved at bevare papiret, ved at 
indtaste data eller på anden vis). 

Det er endelig et generelt træk ved de gennemgåede regelsæt, at de næsten uden undtagelse 
foreskriver, at den papirløse organisation foranstalter revisionskontroller til sikring af 
indskannede dokumenter. 

4. Særlige regler om IT i den offentlige forvaltning 

a) Problemstilling 

Gennemgangen ovenfor har vist, hvorledes digitale dokumenter kan danne grundlag for 
papirløs dokumenthåndtering ved offentlige myndigheder og i private virksomheder, når visse 
bevismæssige eller praktiske krav er tilgodeset i henseende til sikkerheden for disse datas 
autenticitet og originalitet samt den rent revisionsmæssige mulighed for efterfølgende at 
redegøre for, hvad der har fundet sted.  

I det følgende kastes blikket på en række specifikke områder inden for den offentlige ret, hvor 
man har baseret sagsbehandlingen på anvendelse af papirdokumenter som bærere af særlige 
rettigheder, og hvor man derfor har gennemført - eller overvejet gennemført - udtrykkelig 
hjemmel for papirløs dokumenthåndtering. Redegørelsen søger at sætte fokus på spørgsmålet 
om, hvorledes sådanne dokumentbaserede sagsbehandlingsformer kan håndteres gennem 
digital teknik, og det spørgsmål stilles, om der er grundlag for at opstille visse almene 
principper for, hvordan en papirløs sagsbehandling bør gennemføres, hvor sådanne hensyn gør 
sig gældende. 

b) Tinglysningsprojektet 

Efter deres gældende udformning bygger reglerne om tinglysning af rettigheder over fast 
ejendom på, at de retsstiftende dokumenter forefindes på papir. Dette indebærer, at der for 
hver fast ejendom findes en tingbog, der enten føres på papir eller elektronisk. Lignende regler 
findes vedrørende tinglysning af rettigheder over løsøre (personbogen), se lovens kapitel 7, og 
over biler (bilbogen), se lovens kapitel 6a. 

I forbindelse med gennemførelsen af Justitsministeriets store tinglysningsprojekt skal indholdet 
af landets tingbøger bringes over på elektronisk medium. I betænkning 1093/1987 om EDB i 
tinglysningen (s. 91 ff.) drøftes de forskellige muligheder for at konvertere tinglysningsdata fra 
papir til elektronisk form. Betænkningen konkluderer (s. 95), at man bør stile mod en manuel, 
edb-støttet konverteringsmåde, der evt. kan kombineres med lokale forsøg. 

Et sådant lokalt prøveprojekt blev herefter gennemført, jf. betænkning 1177/1989 om EDB-
tinglysning på landsplan. Betænkningen lægger til grund (s. 22) at der ved denne konvertering i 
hvert enkelt tilfælde skal ske en juridisk prøvelse ifølge tinglysningslovens § 20, der bl.a. skal 
tage stilling til, om en rettighed er så åbenbart ophørt, at den kan slettes. Der vil ikke ske en 
makulering af tingbøgerne: For det første er der ingen nævneværdige omkostninger forbundet 
med at bevare disse bøger. For det andet det kan tænkes, at man skal konsultere dem for at 
efterkontrollere en gennemført sletning. 

Tinglysningsloven giver allerede Justitsministeren hjemmel til at bestemme, at dokumenter, der 
anmeldes til tinglysning i bilbogen eller personbogen, skal være oprettet således, at de kan 
aflæses maskinelt, se herved lovens § 50f, stk. 3. Denne hjemmel er endnu ikke udnyttet. 
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Som tidligere anført er det imidlertid ikke muligt at afskaffe de dokumenter, der anvendes i 
tinglysningsekspeditionen, uden udtrykkelig lovhjemmel hertil. Ikke blot kræver 
tinglysningsreglementet tilstedeværelsen af papirdokumenter, men de tinglyste dokumenter 
skal ofte indgå i andre retlige sammenhænge, hvor man - indtil der også iværksættes 
lovændringer her - forlanger papirdokumentation. Negotiable pantebreve kan i sagens natur 
ikke uden videre dematerialiseres (jf. bemærkningerne herom nedenfor), og det samme gælder 
andre tinglyste skylddokumenter, der efterfølgende skal danne grundlag for 
tvangsfuldbyrdelse.  

c) VP-projektet 

Da Værdipapircentralen (VP) blev etableret i 1980, tog man for første gang det væsentlige 
skridt at afskaffe papir som retsgrundlag for forpligtende transaktioner om betydelige 
økonomiske værdier. Loven om VP blev skabt på grundlag af en forholdsvis kortfattet 
betænkning om det obligations- og aktieløse samfund (nr. 793/1977). Betænkningen berører 
ganske kort på s. 26 f. de sikkerhedsmæssige problemer ved at benytte edb til dette formål, i 
form af hærværk, brand og vandskader, strømafbrydelser, strejker eller arbejdsnedlæggelser. 
At de problemer, der er genstand for nærværende udredning, ikke er omtalt skyldes, at 
forslaget indebar en konvertering af data fra obligationerne og altså ikke en indskanning.  

Det er imidlertid interessant at bemærke, hvorledes man ved VP’s etablering forholdt sig til de 
papirobligationer, der i sin tid skulle overføres som fondsaktiver i VP. I overensstemmelse med 
reglerne i § 37 i den nu ophævede lov om en værdipapircentral, og efter de regler, der er 
udstedt med hjemmel heri, blev disse papirdokumenter - obligationer og aktier - nærmest med 
et pennestrøg frataget den legitimationsvirkning, der ellers ville følge af gældsbrevlovens § 13.  

Af den nu ophævede værdipapircentrallovs § 37, stk. 4, fremgik det således, at renter og andet 
udbytte af indkaldte værdipapirer kun kan hæves mod samtidig registrering. Den nærmere 
fremgangsmåde herfor fremgik af et antal bekendtgørelser om indkaldelse af cirkulerende 
obligationer til registrering i Værdipapircentralen, se navnlig bekendtgørelse nr. 531 af 4. 
oktober 1982, hvorefter VP ved en bekendtgørelse i Statstidende samt ved dagbladsannoncering 
skulle indkalde de cirkulerende, børsnoterede obligationer til registrering i centralen (§ 1). 
Obligationerne skulle herefter indleveres til et kontoførende institut, der afgav kvittering for 
modtagelsen (§ 2). Bekendtgørelsen angiver intet om disse papirers senere skæbne.  

Det er interessant at notere, at VP-systemet ikke skabte nogen erstatning for den detaljerede 
regulering af lånets retsforhold, papirobligationen gav. De førnævnte bekendtgørelser fastslår 
alene det tidspunkt, hvorpå udstedelse finder sted gennem VP, se f.eks. bekendtgørelse nr. 114 
af 23. marts 1983. Udover det - i sammenhængen beskedne - bevisretlige problem, der opstår i 
den forbindelse, kunne det tænkes, at en investor, der i sin tid købte et papir i tillid til de særlige 
regler i en given papirobligation, senere kunne påberåbe sig disse „papir"-regler som grundlag 
for hans rettigheder og forpligtelser overfor udstederen.  

VP-lovgivningen viser ikke alene, hvordan man gennem etablering af systemer med troværdige 
tredjeparter kan kompensere for den rettighedsmanifestation, man mister, når 
papirdokumentet erstattes af en digital dokumenthåndtering, men også hvor vidtgående en 
sådan konvertering kan foretages, hvis man befinder sig inden for et miljø præget af høj tillid 
mellem de involverede parter. Det er for det første karakteristisk for VP-systemet, at de parter, 
der er forpligtet i henhold til de digitaliserede dokumenter (nemlig, ved lovens indførelse, 
kreditforeninger og senere børsnoterede, danske selskaber) i forvejen er underkastet en række 
regulatoriske forpligtelser, der har til formål at skabe sikkerhed for, at påtagne forpligtelser 
honoreres. For det andet kendetegnes disse forpligtelser ved en høj grad af standardisering: 
Netop når det gælder pligten til at betale bestemte beløb til bestemte tidspunkter etc. vil der kun 
undtagelsesvis opstå fortolkningstvivl, der må afklares gennem bevisførelser vedrørende de 
underliggende retsforhold. Disse to forhold har betydet, at man ved gennemførelsen af dette 
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store digitaliseringsprojekt har kunnet tillade sig at gå mere brutalt til værks end det 
almindeligvis kan ske, når man erstatter papirdokumenter med digitale meddelelser. 

At digitaliseringen på VP-området lod sig gøre uden problemer, skyldes således, at der er tale 
om et retsområde, hvor økonomiske faktorer står i fokus, snarere end retlige. Man kan altså 
ikke på grundlag af VP-projeket slutte, at forpligtende dokumenter uden videre kan makuleres, 
hvis blot der består en omtrentlig sikkerhed for, hvilke vilkår og retsvirkninger de indebar. VP-
projektet kan derimod ses som et udtryk for, at man har lettere ved at knytte troværdighed til 
stærkt strukturede data, der fører til, at papiret helt kan undværes, og at denne mulighed er 
mere nærliggende, jo højere troværdigheden er til den myndighed, der behandler de digitale 
data, der træder i stedet for papirdokumentet.  

d) EDI i sundhedssektoren 

Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, fastsætter 
begrænsninger i, hvilke lægemidler der må købes frit fra apotekterne. Lovens system 
indebærer, at visse typer af lægemidler kun må udleveres på grundlag af udleveringsforskrifter 
(recepter) fra læger, tandlæger og dyrlæger. Recepten fremtræder som et originalt dokument, 
som udstederen afgiver til brugeren af den pågældende medicin eller hans stedfortræder. Ifølge 
lovens § 42 fastsætter Lægemiddelstyrelsen regler om, hvilke lægemidler der kun må udleveres 
mod recept samt om disses affattelse mv. 

Selvom udgangspunktet er, at en recept foreligger i form af et dokument, der præsenteres for 
apoteket, har det længe været antaget, at recepter også kunne foreligge på anden måde, f.eks. 
på grundlag af den ordinerende læges telefoniske henvendelse til apoteket. Ved bekendtgørelse 
nr. 308 af 6. maj 1997 om recepter har Lægemiddelstyrelsen bl.a. givet regler om, hvorledes 
recepter kan fremsendes ved brug af telefon, EDI (Edifact) og telefax.  

Bekendtgørelsen er holdt i forholdsvis brede termer. Det siges bl.a. i § 18, stk. 4, at systemer til 
overførsel af Edifact-recepter skal være indrettet således, at receptudstederen har sikkerhed 
for, at recepterne overføres uændret til apoteket. Videre fremgår det af § 38, at apotekeren kun 
må ekspedere Edifact-recepter, hvoraf det fremgår, hvilket edb-system receptudstederen har 
anvendt, og hvis der er sikkerhed for, at receptudstederens edb-system er egnet til overførelse 
af Edifact-recepter. Systemer til modtagelse af Edifact-recepter skal være indrettet, således at 
apotekeren med sikkerhed kan identificere receptudstederens identitet og modtage recepterne 
uændrede.  

Sundhedsstyrelsen har godkendt særlige testkrav til edb-systemer, der anvendes ved overførsel 
af Edifact-recepter. Telefax-recepter skal derimod affattes på almindelige recept-blanketter, jf. 
§ 20, idet de inden afsendelse (for at undgå dobbelt anvendelse) skal mærkes „telefax", § 18, stk. 
5. 

Som det gælder om VP-systemet, er det system, man herved har indført, præget af, at der er 
tale om kommunikation mellem parter, der i forvejen besidder en særlig, sikkerhedspræget 
autorisation, og som på forhånd kender - eller burde kende - hinandens identitet. Ligeledes 
bærer retsområdet præg af den særlige sundhedsmæssige interesse, der kan være i at sikre en 
hurtig ekspedition af den godkendelse, recepten indebærer. 

e) Patentområdet 

Patentlovgivningen er et eksempel på et retsområde, der i høj grad er baseret på en formaliseret 
dokumentanvendelse i form af patentansøgninger med heri indeholdte patentkrav etc., der er 
genstand for frister, hvis overskridelse er forbundet med betydelige retstab. Ved lov nr. 972 af 
17. december 1997 er patentloven ændret, således at der nu er hjemmel til at udveksle 
elektroniske data med patentmyndigheden, patentlovens § 69, stk. 1, 1. pkt. Tilsvarende 
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ændringer er ved samme lov gjort i andre af de industrielle eneretslove. I bemærkningerne til 
lovforslaget angives baggrunden herfor at være, at Patentdirektoratet snart vil være i stand til 
rent teknisk at modtage elektroniske dokumenter, idet udviklingen vil ske gradvis, således at 
man for visse dokumenttypers vedkommende må afvente en afklaring af forskellige juridiske og 
sikkerhedsmæssige spørgsmål.  

Det er imidlertid interessant at mærke, at Patentdirektoratet også inden gennemførelsen af 
denne lovgivning - og altså på ulovbestemt grundlag - havde udviklet en praksis, hvorefter 
telefax-ansøgninger mv. anerkendes som fristafbrydende. Denne praksis kan sammenlignes 
med den ovenfor i afsnit 3.d.iii. omtalte praksis ved domstolene for anerkendelsen af telefax-
anker: Det modtagne dokument (ansøgningen, stævningen) er vel retsstiftende i den forstand, at 
det i overensstemmelse med de gældende procedureregler igangsætter den sagsbehandling, der 
på et tidspunkt vil resultere i en afgørelse, men indholdet af den ret, der stiftes, beror på den 
sagsbehandling, der efterfølgende finder sted ved patentmyndigheden, henholdsvis domstolen. 

At man har gennemført denne praksis, og nu med lovændringen har skabt grundlag for også at 
gennemføre en mere vidtgående digitalisering af denne papirgang, kan ses i sammenhæng med, 
at hovedparten af den berørte kommunikation finder sted med et forholdsvis snævert afgrænset 
klientel af brugere, nemlig de patentrådgivere, der typisk står bag en ansøgning om patent eller 
anden industriel rettighedsregistrering. 

f) Sammenfatning 

De gennemgåede retsområder giver ikke grundlag for at revidere den konklusion, der er givet 
ovenfor under 3.f. om mulighederne for i almindelighed at erstatte papirdokumenter med 
dokumenter i elektronisk form. De retsområder, hvor man har givet - eller overvejer at give - 
udtrykkelig hjemmel for en sådan konvertering, kendetegnes ved, at der knyttes retsvirkninger 
til papirdokumentet. Reglerne kan dermed i højere grad siges at være rettet mod det klientel, 
der almindeligvis kommunikerer med den pågældende myndighed, end mod myndigheden selv. 
Og netop fordi klientellet dermed får mulighed for at kommunikere uden papir, opstår 
spørgsmålet om dokumentkonvertering slet ikke i den pågældende myndighed mv. 

Derimod vidner de omtalte lovgivningsprojekter om, at selve det indgreb, hvorved man kan 
skabe den fornødne lovhjemmel for en total digitalisering, kan gennemføres relativt 
ukompliceret, hvis der i øvrigt hersker sikkerhed for indholdet af de involverede retspositioner 
og tillid til de involverede aktører. 

  

5. Bevisretlig regulering 

a) Almindelige bevisretlige regler 

i. Problemstillingen: Bevisproblemer opstår, når der under retsanvendelsen er tvivl om, 
hvorledes et faktum forholder sig. Det, der er tale om at skulle bevise eller modbevise, betegnes 
som bevistemaet. Bevistemaet kan f.eks. dreje sig om, hvorvidt en hændelse har fundet sted, 
hvornår hændelsen i så fald indtraf, hvem (dvs. hvilke personer) der i givet fald var involveret, 
og hvad den resulterede i. Hændelsen kan f.eks. manifestere sig i et dokument (f.eks. en 
ansøgning, udfyldt af ansøgeren og påført underskrift), en påtegning på et skema (f.eks. en 
udfyldelse af en bygningsbeskrivelse) eller som dispositioner af anden art (f.eks. udbetaling af 
en social ydelse). Det første og væsentligste delproblem ligger i muligheden for at bevise, at en 
hændelse, der alene fremtræder digitalt, overhovedet har fundet sted.  

Som nævnt ovenfor under 2.b er papirets væsentligste egenskab at fungere som medium for 
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information, dvs. som den fysiske manifestation, der bærer informationen. Gennem fysisk 
kontakt med papiret (f.eks. ved at holde det op foran øjnene) kan man erkende den 
information, der fremgår af det.  

Samme muligheder åbner det digitale medium også. Men i modsætning til papirmediet, rækker 
det ikke at holde mediet op foran øjet. Informationerne kan kun læses, hvis man råder over 
særligt udstyr. Og selv om man råder over dette udstyr, består der en latent risiko for, at data, 
der befinder sig på mediet på et bestemt tidspunkt, efterfølgende ændrer sig eller ligefrem 
forvanskes, enten ved retsstridige forhold eller pga. tekniske fejl i mediet. Kan modparten med 
blot nogenlunde stærk autoritet hævde, at afgørende data kan have ændret sig, kan denne 
usikkerhed betyde, at retsanvenderen vælger at forkaste det pågældende bevismateriale. 

ii. Dansk rets udgangspunkt: Både domstolsprocessen og den administrative sagsbehandling er 
præget af få og enkeltstående bevisregler. Retsplejeloven fastslår både for den civile retspleje og 
i straffeprocessen princippet om bevisbedømmelsens frihed, se herved lovens §§ 344 og 896 og 
nærmere Bryde Andersens Lærebog i edb-ret (1991), s. 379 ff.  

De specifikke krav til en bevisførelse vil ofte blive udtrykt som et spørgsmål om bevisbyrde. Hvis 
en part ikke er i stand til at føre et bevis, der i tilstrækkelig grad overbeviser retsanvenderen 
om det omstridte faktiske forhold, siger man, at den pågældende ikke har løftet sin bevisbyrde. 
Som nærmere udviklet i den bevisretlige teori (se herunder Eivind Einersen: Elektronisk aftale 
& bevisret (1992) s. 114 ff. og Gomard: Civilprocessen (1994) s. 426 ff.), kan man bl.a. lægge 
vægt på følgende elementer:  

Det spiller for det første en stor rolle for bevisvurderingen, hvor sædvanlig den omtvistede 
hændelse må forekomme retsanvenderen (dommeren) at være, og hvor sædvanligt det er at 
sikre sig bevis på det pågældende område. At dansk ret opererer med en fleksibel bevisordning 
skyldes bl.a. en modvilje mod det besvær, der er forbundet med at skulle overholde meget 
formelle bevisregler. Ligeledes spiller det ind, hvor let det vil være for den, der efterfølgende 
skal føre et bevis, at sikre sig muligheden herfor. Kan de foranstaltninger, der sikrer en højere 
grad af bevissikkerhed, gennemføres uden nævneværdige omkostninger, vil det komme den 
pågældende part bevismæssigt til skade ikke at have truffet disse foranstaltninger.  

Dernæst spiller det ind, hvilke risici der består for, at en udefra kommende part retsstridigt kan 
forandre det fænomen, som efterfølgende skal gøres til genstand for bevisførelse. Er det f.eks. 
muligt for en hacker uden vanskelighed at ændre informationer i et IT-system, nedsætter dette i 
sig selv troværdigheden af de pågældende data. Dermed kommer det almindelige niveau for IT-
sikkerhed til at spille en væsentlig rolle for bevisbyrdevurderingen. 

iii. Særligt om forvaltningsretten: I forvaltningsretten antages tilsvarende principper at være 
gældende. De nærmere krav til bevisbedømmelsen i den offentlige forvaltning behandles hos 
Carl Aage Nørgaard: Sagsbehandling (1995), s. 231 f., der bl.a. udtaler følgende (s. 232):  

„At bevisbedømmelsen er fri, vil sige, at forvaltningen uden i denne henseende at være 
bundet af retsregler vurderer oplysningerne og afgør, hvilken beviskraft der skal 
tillægges dem. Afgørelsen må imidlertid træffes på objektivt grundlag. Det er ikke 
tilstrækkeligt, at den person, der afgør sagen, personligt føler sig overbevist. For at et 
faktum kan anses for bevist, må beviset ikke blot være objektivt, men også meddelbart og 
bygget på iagttagelse og erfaring, som i almindelighed fører til samme resultat, når det 
udøves af kyndige og uhildede bedømmere. 

Dette er imidlertid ikke til hinder for, at visse former for oplysninger i praksis tillægges 
særlig beviskraft. Det gælder f.eks. offentlige dokumenter og attester - deres ægthed 
forudsat. Som bevis for en persons fødselsdato vil en dåbsattest således uden videre blive 
lagt til grund. For erklæringer fra andre myndigheder gælder principielt den frie 
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bevisbedømmelse, men i praksis vil sådanne erklæringer blive tillagt en ikke ringe 
beviskraft, selv om de ikke på samme måde som de ovenfor nævnte dokumenter uden 
videre kan lægges til grund for en afgørelse. Særlig beviskraft kan der også være grund til 
at tillægge oplysninger tilvejebragt i bestemte former. F.eks. vil en oplysning fremsat i en 
vidneforklaring for retten blive tillagt en større beviskraft, end hvis den samme oplysning 
var fremsat telefonisk til forvaltningen." 

Det ligger således klart, at der intet er til hinder for at føre beviser i form af edb-udskrifter (se 
herved U1978.652HKK) eller for at fremlægge og afspille andre magnetisk baserede optegnelser 
for den dømmende instans (se U1984.40H og U1997.1290ØLK om en båndoptagelse). Se 
nærmere hertil Eivind Einersen: Elektronisk aftale- & bevisret (1992) s. 104 ff. og Gomard: 
Civilprocessen (1994) s. 459 ff. 

En ting er imidlertid retten til at „føre" et bevis. En anden at kunne overbevise en efterfølgende 
dømmende instans på grundlag af denne bevisførelse. At man har ret til at føre et sådant bevis 
er nemlig ikke ensbetydende med, at domstolene vil lægge vægt på det. Herom i det følgende. 

iv. Bevisvægt: Også spørgsmålet om bevisvægt følger efter dansk ret princippet om 
bevisbedømmelsens frihed. Hermed er ikke sagt, at en dommer kan dømme helt uforudsigeligt 
og tilfældigt efter sit eget personlige temperament. De dømmende myndigheder følger visse 
principper for bevisvurderinger, jf. bemærkningerne herom ovenfor, der bl.a. påpeger 
betydningen af de retsforskrifter og sædvaner, der er gældende på det pågældende område. Efter 
sådanne normer bedømmer man, om parterne har handlet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og 
om de har gjort, hvad der var dem muligt for at sikre sig bevis. Tilsvarende gælder for den 
offentlige forvaltning, jf. Carl Aage Nørgaard, a.st. s. 233:  

„For forvaltningen må kravet til beviset formentlig .. være det samme som for 
domstolene, men med den .. modifikation .. at kravet til beviset ikke nødvendigvis behøver 
at være det samme i alle sager. Dette betyder ikke, at forvaltningen i den enkelte sag frit 
afgør, hvilken grad af sandsynlighed der skal tilvejebringes, men at beviskravet kan 
skærpes eller lempes i visse typer af sager, hvor der foreligger særlige grunde hertil, bl.a. 
ud fra proportionalitetssynspunkter. Således vil det være rimeligt at stillestrengere krav 
til beviset i en sag om personlig frihedsberøvelse, som i nogen grad kan sidestilles med 
straffesager for domstolene, end i en sag, der drejer sig om tilladelse til at benyttte 
afgiftsfri benzin i en erhvervsvirksomhed." 

Som anført i citatet må det antages, at indholdet af sådanne normer varierer fra ressortområde 
til ressortområde. I relation til de tilsynsfunktioner, der udøves af Finanstilsynet, kan praksis 
fra finanssektoren (herunder om kravene til edb-revision mv.) f.eks. få en afsmittende virkning 
på de sikkerhedskrav, man vil stille. I mangel af sådanne særlige sædvaner mv. må det antages, 
at forvaltningen må anvende samme beviskrav, som domstolene, jf. Carl Aage Nørgaard, a.st. s. 
234. 

v. Aftalt bevis: Fordi dansk ret bygger på princippet om bevisbedømmelsens frihed, er det ikke 
uden videre muligt at indgå aftaler, der bindende knytter bevisgyldighed til digitale beviser. Om 
der består en sådan ret beror bl.a. på, hvad aftalen søger at regulere. Pålægger den f.eks. den 
ene part at foretage en bestemt form for bevissikring uden at tage udtrykkeligt stilling til den 
bevisretlige virkning af ikke at efterleve dette krav, har aftalen for så vidt reguleret et 
bevismæssigt aspekt, eftersom en manglende efterkommelse af denne pligt vil få bevismæssige 
skadevirkninger, som anført ovenfor.  

Det kan ikke udelukkes, at det inden for særlige myndighedsområder - f.eks. patentområdet - 
der som før nævnt præges af et fast og løbende samarbejde mellem en enkelt myndighed og et 
antal hertil hørende professionelle rådgivere, kan være hensigtsmæssigt at indgå aftaler om, 
hvorledes digitale medier skal anvendes i sagsbehandlingen. På nuværende tidspunkt synes der 
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imidlertid ikke at være praksis for at indgå sådanne aftaler, og som grundlag for almenhedens 
bevisretlige stilling over for det offentlige er dette middel mindre velegnet: Det vil formentlig 
ikke være muligt at håndhæve et krav om, at enhver borger, der måtte ønske at fremsende visse 
data i digital form til det offentlige, på forhånd skulle indgå aftale om at være underlagt en 
bestemt bevisretlig stilling. 

Der er ikke grund til her at gå i enkeltheder med retstilstanden om gyldigheden af bevisaftaler. 
Det rækker at konkludere, at parterne har en vis adgang til ved aftale eller ved en bindende og 
utvetydig markering at fastslå bevisværdien af bestemte hændelser mv. Ligger det f.eks. klart, 
at det er borgerenes opgave at opbevare bestemte dokumenter (eftersom de kun findes i digital 
form hos myndigheden), vil en tilsidesættelse af dette krav bevismæssigt stille borgeren svagt, 
hvis der efterfølgende opstår tvivl om dokumentets indhold eller datering, og borgerens påstand 
om indholdet af det bortkomne dokument står over for oplysninger fra myndighedens systemer. 

b) Bevisførelsen 

i. Problemstillingen: Et af de vigtigste midler til sagsoplysning om retlige forhold er indholdet af 
den korrespondance, parterne har ført med hinanden. Når en sag rejses på grundlag af 
ansøgning, vil der typisk blive korresponderet mellem ansøger og myndighed og ofte også 
mellem myndigheden og hørte organer og parter. Selv om hvert af disse skridt understøttes af 
en digital meddelelse, er det væsentligt at pege på, at denne meddelelse for hvert nyt brev mv. 
bliver sammenhængende med andre meddelelser, således at der efterhånden etableres et net 
bestående af disse enkelte sammenhænge. Rejses der efterfølgende tvivl om, hvorvidt en 
meddelelse er sendt, eller om indholdet af denne, kan denne tvivl ofte afbødes gennem de andre 
„masker" i nettet. Se nærmere herom Bryde Andersen: Lærebog i edb-ret (1991), s. 379 ff. 

I det praktiske retsliv tilgodeses muligheden for et efterfølgende sammenhængsbevis f.eks. ved, 
at vitale forpligtelseserklæringer, der ikke foreligger på tryk eller manifesteret på anden vis, 
efterfølgende bekræftes på skrift. Ved at henvise til et afsendt brev i den senere korrespondance 
kan man på tilsvarende vis indicere, at brevet faktisk er afsendt og modtaget. Modpartens 
passivitet overfor sådanne tilkendegivelser vil - i hvert fald i forretningsmæssige 
mellemværender - kunne medføre, at aftale svarende til bekræftelsen anses indgået. 
Muligheden for på denne måde at skabe grundlag for et sammenhængsbevis står dog kun åben i 
relation til skriftlige udfærdigelser, der ikke markerer sidste skridt i sagsbehandlingen. 

Alligevel kan man formentlig nok konstatere, at det i praksis hører til undtagelsen, at parterne 
må føre bevis om den tekniske beskaffenhed af et bevismiddel. Dette bevis kan enten tænkes 
ført i abstrakt form, således at der med bistand af ekspertise udefra - f.eks. i form af syn og skøn 
- fokuseres på et bevismiddels generelle egenskaber, eller det kan tage sigte på den konkrete 
bevissituation, der omgav det omtvistede bevistema. I det følgende omtales disse to bevisformer 
henholdsvis som teknisk bevis og systembevis. 

ii. Teknisk bevis: Et bevis vedrørende de funktioner, et system besidder, må almindeligvis 
tilvejebringes gennem sagkyndige erklæringer og udtalelser. Gennem en konkret besigtigelse af 
systemet kan den sagkyndige f.eks. forvisse sig om muligheden for at udskrive forskellige typer 
af informationer. Se til illustration U1991.450V, der på grundlag af diagramark fra 
fartskriveren i en lastvogn samt forklaringer fra tre sagkyndige vidner lagde til grund, at der 
var begået en hastighedsoverskridelse. Anvendelsen af denne i praksis velkendte bevistype giver 
ikke anledning til principielle bemærkninger. 

iii. Systembevis: Rejses der tvivl om, hvorvidt en digital meddelelse er afsendt eller modtaget, vil 
det almindeligvis være nødvendigt at føre bevis for systemets funktioner samt de arbejdsgange, 
der omgiver det - et såkaldt systembevis. For at supplere oplysningerne om systemfunktionerne 
er det ofte nødvendigt tillige at belyse de manuelle arbejdsgange, der f.eks. bringer systemets 
data ud på papir og derfra videre til forsendelse. Dette vil typisk ske gennem afhøringer af de 
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personer, der er placeret ved systemets indlæsnings- og udskrivningsenheder. Se herved 
U1990.233H, der lagde til grund, at en skrivelse - om hvilken der alene forelå et elektronisk 
lagret bevis for afsendelsen - var afsendt. Der forelå forklaringer af de systemfolk, der stod for 
den tekniske effektuering af udsendelsen. Omvendt fandt landsretten i U1995.144V ikke, at de 
oplysninger om en kommunes udsendelse af årsopgørelser, der var lagt frem under sagen, 
indebar tilstrækkeligt bevis for, at en årsopgørelse var blevet sendt til og modtaget af tiltalte 
(som dermed blev frifundet for skatteunddragelse).  

iv. Retspraksis: Domstolene har i et par tilfælde haft lejlighed til at pådømme sådanne 
bevisformer: 

Ved Østre Landsrets dom i U1977.216Ø havde et forsikringsselskab opsagt sine forsikringer ved 
brev til samtlige kunder. Brevene var distribueret automatisk og sendt som masseforsendelser 
adskilt fra forsikringsselskabets anden post. En forsikringstager bestred at have modtaget den 
pågældende notits. Han forklarede i retten, at han vel havde modtaget anden post fra selskabet 
- blot ikke det pågældende brev. Der var under sagen ikke oplyst noget om irregulære 
omstændigheder ved postgangen. Østre Landsret lagde herefter til grund, at brevet var kommet 
frem til forsikringstageren. Det har utvivlsomt spillet en rolle for sagens afgørelse, at det 
„afsendelses-system", man havde at gøre med, forekom retten at være sikkert og troværdigt. At 
forsikringsselskabet vandt kan ses som udtryk for, at det lykkedes selskabet at føre et 
troværdigt systembevis. 

Et andet eksempel er Vestre Landsrets dom i U1995.144V, der lagde til grund, at en skatteyder 
ikke havde modtaget kommunens meddelelse om indkomstansættelsen, jf. skattekontrollovens § 
16. Vel var tiltalte optaget på den liste, som Kommunedata for den pågældende kommune 
havde udarbejdet over skatteydere, der ikke havde indleveret selvangivelse, men det var ikke 
oplyst, hvilken kontrol kommunen havde gennemført samt de nærmere omstændigheder ved 
udsendelsen. Selvom landsretten fandt, at der var stor sandsynlighed for, at tiltalte havde 
modtaget denne meddelelse, var sammenhængsbeviset med andre ord ikke ført. For rettens 
bevisafvejning har det formentlig spillet ind, at der var tale om en straffesag. 

Et tredje, og nyere, eksempel foreligger med Vestre Landsret dom af 3. april 1997 
(U1997.949V): Et forsikringsselskab anlagde sag mod en privatperson, fordi denne bestred, at 
der til en ansvars- og kaskoforsikring var aftalt selvrisiko. Efter at selskabet havde udbetalt 
erstatning til skadelidte, afkrævede man forsikringstagen det udbetalte beløb, der lå under 
selvrisikobeløbet. Som bevis for den indgåede aftale kunne forsikringsselskabet kun fremlægge 
en ikke-underskrevet rekonstruktion af policen, hvoraf selvrisikobeløbet fremgik, samt en ikke-
underskrevet rekonstruktion af en præmieopgørelse, der angav størrelsen af selvrisikoen. 
Byretten mente imidlertid ikke, at dette var bevis for den indgåede aftale. Retten lagde vægt på 
forsikringstagerens forklaring om, at der intet var aftalt om selvrisiko og fandt ikke „på det 
foreliggende grundlag", at forsikringsselskabet havde godtgjort indholdet af en sådan aftale, 
hvorimod landsretten antog, at det fornødne bevis var ført, jf. nærmere nedenfor under 5.c.iv. 

c) Enkelte bevismidler 

Hvordan digitalt bevis kan tænkes ført, beror på hvilken slags digitale data der er tale om, og 
hvordan disse data er bragt tilveje: 

i. Klassisk tekstbehandling: IT kan for det første anvendes til tekstbehandling i klassisk 
forstand: Der er her tale om at anvende computeren som en avanceret skrivemaskine, idet man 
i øvrigt bibeholder papirkopier i sagen. I det omfang sådanne papirer foreligger i sagen, vil 
disse papirer udgøre én type bevis og de digitale data et supplement hertil. Af samme grund vil 
der ikke være noget problematisk i denne form for IT-anvendelse.  

ii. Rent digital dokumenthåndtering: Vanskelighederne opstår, hvis myndigheden vælger ikke at 

Page 54 of 94

10-04-2013file://C:\TEMP\Temporary Internet Files\OLK1F9\digitale-dokumenters-bevisvaerdi-...



udskrive på papir, men alene beholde en „digital brevkopi" i tekstbehandlingssystemet. Den 
digitale kopi træder altså i stedet for papirkopien. Man kan diskutere, om der opstår særlige 
bevisproblemer som følge heraf. På den ene side kan man sige, at det er forholdsvis enkelt at 
ændre den fil, der danner grundlag for et brev. Den sikkerhed, der ligger i og med dokumentets 
og filens datering, er i sig selv af begrænset værdi, såfremt dateringstidspunktet kan ændres ved 
hjælp af det ur, der genererer tidspunktet. Men på den anden side volder det jo heller ikke 
vanskeligheder at udskrive en nyt brevkopi til sagen. Vanskelighederne øges ganske vist, hvis 
brevkopien er en kopi af det underskrevne brev (da man i så fald også skal forfalske 
underskriften), men den underskrift, der er tale om, er jo myndighedens egen: Skulle den 
pågældende myndighed ønske at forfalske en brevkopi, består muligheden ligefuldt, hvad enten 
kopien er forsynet med underskrift eller ikke.  

Man kan da også konstatere, at der i almindelighed hersker en høj grad af tillid til sådanne 
„udskrifter" - en tillid, der kan forklares med tilliden til og bevisværdien af de bagved liggende 
operative data. Skal afsenderen uden for sådanne tilfælde kunne føre bevis for kopiens 
autenticitet, må afsenderen kunne godtgøre, at det pågældende edb-system var således 
indrettet, at der ikke efterfølgende kunne ske nogen ændring i dets data. Kan et sådant bevis 
føres, vil der gælde en formodning for, at den nu udskrevne tekst svarer til den afsendte. 

iii. Fotokopiering: Med udviklingen af fotokopieringsteknologien er det blevet almindeligt at 
anerkende en fotokopi som praktisk bevis for det kopierede dokument. At der eksisterer en 
kopi, indicerer, at der foreligger en tilsvarende original. Forfalskning i forbindelse med 
fotokopiering er ikke en risiko, man tager højde for i det praktiske retsliv, og den forvanskning, 
der kan indtræde under selve kopieringsprocessen, fremstår almindeligvis klart for 
omverdenen. Denne bevisopfattelse slår også igennem i den praktiske dokumenthåndtering. I 
talrige tilfælde tjener fotokopierede dokumenter (f.eks. tilladelser mv.) samme funktioner som 
originaleksemplaret. Retsplejelovens § 351, stk. 3, der pålægger procesparter at fremlægge 
sagens „dokumenter", håndteres i vid udstrækning således, at retterne tillader fremlæggelse af 
fotokopier.  

iv. Konvertering: De bevismæssige krav til konvertering af data fra papirdokumenter til digital 
form (med efterfølgende omskrivning af papirdokumentet) blev indgående behandlet af Vestre 
Landsret i den førnævnte sag, U1997.949V. Landsretten tog udgangspunkt i, at selskabet havde 
truffet et bevidst valg om ikke som led i arbejdsgangen vedrørende forsikringstegningen at 
opbevare den forsikringsbegæring, forsikringstageren i den anledning underskrev, og som enten 
forsikringstageren eller den bilforhandler, denne købte sin bil hos, sendte til selskabet, samt 
papirkopier af den forsikringspolice og af den præmieopgørelse, selskabet ved 
forsikringsaftalens indgåelse sendte til forsikringstageren. Ved som beskrevet at have undladt 
at sikre sig bevis for indholdet af forsikringsaftalen, fastslog retten, at den bevisbyrde, det måtte 
påhvile selskabet at løfte for at godtgøre, at indholdet af den rekonstruerede forsikringspolice 
er i overensstemmelse med indholdet af forsikringsbegæringen, måtte blive ekstra tung. Dette 
gjaldt navnlig i en sag som den foreliggende, hvor der ikke kunne føres sammenhængsbevis, 
idet forsikringstageren ikke havde betalt noget præmiebeløb før forsikringsaftalens ophævelse 
og hvor størrelsen af det beløb, der var betalt i den forbindelse, ikke var oplyst. Landsretten 
slog i den forbindelse fast, at det ikke kunne lægges forsikringstageren „afgørende til last", at 
også han - ved at undlade at opbevare sin genpart af forsikringsbegæringen samt 
forsikringspolicen - havde forsømt at sikre sig bevis for forsikringsaftalens indhold. 

Imidlertid lægger retten til grund, at der var ført fornødent bevis for troværdigheden af det 
system, der var anvendt: To vidner havde afgivet forklaring om, at forsikringstagerens 
forsikringsbegæring blev indtastet i selskabets edb-system, og at de efter lagringen ikke senere 
havde kunnet ændres på en sådan måde, at man ikke har kunnet genfinde dem i den form, 
hvori de oprindelig blev indtastet i systemet. Vidneforklaringerne dokumenterede dernæst, at 
de oplysninger, der fremgik af den rekonstruerede police, var identiske med dem, der ved 
forsikringsaftalens indgåelse blev indtastet i systemet, og med dem der fremgik af den police, 
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der i april 1994 blev sendt til forsikringstageren. Med samme begrundelse lagde retten til 
grund, at den præmieopgørelse, forsikringstageren - ubestridt - havde modtaget i april 1994, 
indeholdt de samme oplysninger, som fremgik af den rekonstruktion, der var fremlagt under 
sagen, herunder oplysningerne om størrelsen af selvrisiko og om præmiebeløbet, der efter det 
oplyste var mindre end præmien for en forsikring uden selvrisiko.  

Som et yderligere moment lagde retten til grund, at forsikringstageren i forbindelse med 
ophævelsen af forsikringen betalte de præmierestancer på den aktuelle forsikring og andre 
forsikringer, som udgjorde selskabets samlede tilgodehavende på ophævelsestidspunktet, og at 
der ikke var oplyst noget om, at forsikringstageren vedrørende den aktuelle forsikring var 
blevet afkrævet et beløb, der vedrørte en anden og dyrere forsikring end den, der fremgik af 
den rekonstruerede police. 

Ved vurderingen af, om selskabet herefter kunne antages at have løftet sin bevisbyrde for, at 
rekonstruktionerne af police og præmieopgørelse var i overensstemmelse med 
forsikringsaftalen, blev det efter rettens opfattelse afgørende, om der i forbindelse med 
indtastningen af oplysningerne fra forsikringsbegæringen til selskabets edb-system var begået 
fejl. Den person, der forestod indtastningen, havde - helt naturligt - ikke nogen erindring om 
den konkrete sag. Retten fandt imidlertid, at hun „meget sikkert og troværdigt [har] forklaret 
om sin arbejdsprocedure, herunder om den kontrol, der gennemføres for at sikre, at der ikke er 
fejl i de policer, der sendes til forsikringstagerne". Herefter, men navnlig ved hendes tilføjelse 
om, at hun - såfremt forsikringsbegæringen havde lydt på en „Bil standard" forsikring - skulle 
have begået to fejl, for at forsikringen kunne komme til at lyde på en „Bil uden bonustab med 
friskade", hvilket hun anså for udelukket, fandt landsretten det tilstrækkeligt godtgjort, at den 
fremlagte policerekonstruktion modsvarede den forsikringsbegæring, forsikringstageren 
indsendte til selskabet, og at den var enslydende med den originale forsikringspolice og dermed 
med forsikringsaftalen. 

Dommen illustrerer den sammenhæng, der i praksis vil bestå mellem de forskellige bevistyper: 
Havde sagen været rejst på et tidspunkt, hvor der f.eks. i forbindelse med præmieopkrævning 
havde været udsendt meddelelser til forsikringstageren, der signalerede størrelsen af en 
selvrisiko, ville forsikringsselskabet have kunnet føre et sammenhængsbevis. Havde man 
derimod været i stand til klarere at dokumentere sikkerheden af den indtastning, hvorved 
medarbejderen overførte oplysningerne fra forsikringsbegæringen til systemet, ville man 
hermed kunne støtte systembeviset yderligere. Havde den pågældende tasteoperatør omvendt 
givet retten et mindre troværdigt indtryk (vidnebeviset), antyder retten med sine præmisser, at 
beviset formentlig ville være faldet. 

Når man vurderer dommen, må det tages i betragtning, at sagen trods alt kun drejede sig om et 
mindre selvrisiko-beløb, som forsikringstageren med den opståede skade ville komme til at 
bære, men som på den anden side modsvaredes af en lavere præmiebetaling. Det kan ikke 
udelukkes, at retten ville have stillet strengere beviskrav, hvis sagen havde drejet sig om et 
vitalt, retsstiftende forhold (f.eks. i forbindelse med en tinglysningsekspedition), eller hvis der 
havde været tale om en straffesag. 

d) Sammenfatning 

i. Udgangspunktet: Redegørelsen ovenfor viser utvetydigt, at dansk bevisret ikke lægger 
hindringer i vejen for, at virksomheder og myndigheder kan overgå til papirløs 
dokumenthåndtering. Endvidere er det fremgået, at parterne til en vis grad kan påvirke den 
praktiske anvendelse af de fleksible regler, som vor bevisordning er bygget på, og som generelt 
gør det vanskeligt at fremstille indholdet af gældende dansk bevisret med blot nogenlunde 
præcision. Denne påvirkning kan f.eks. ske gennem foranstaltninger, der letter den 
efterfølgende bevisførelse. Det er værd at bemærke, at de tekniske løsninger, der i så henseende 
kan komme på tale (f.eks. i form af logning, sikkerhedskopiering, brug af medier hvorpå 
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lagrede data ikke kan ændres etc.), i vid udstrækning er sammenfaldende med de lovkrav, der 
kan udledes af den lovgivning, der allerede er gennemført vedrørende papirløs 
dokumenthåndtering i den offentlige forvaltning, jf. redegørelsen herom i afsnit 4. Dernæst 
viser den gennemførte undersøgelse af „best practices" ved en række adspurgte virksomheder 
og myndigheder, at man almindeligvis gennemfører endog særdeles omfattende 
foranstaltninger for efterfølgende at kunne gennemføre en bevisførelse på grundlag af data, der 
er overført til digital form. 

ii. Makulering efter indskanning? Man kan på dette grundlag spørge, om gældende bevisret også 
giver grundlag for, at man efter gennemført indskanning af et dokument makulerer eller på 
anden vis bortskaffer dette. I dommen om den digitaliserede forsikringspolice fastslog Vestre 
Landsret, at beviset for dokumentets indhold var ført, uanset originaldokumentet var 
bortskaffet. For så vidt kan man konstatere, at svaret kan være ja, alt afhængigt af den 
konkrete bevismæssige problemstilling. 

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at landsretten i U 1997, 949 V anerkendte, at der var 
ført bevis for indholdet af forsikringsbegæringen i en situation, hvor forsikringsselskabet ikke 
gennem indskanning el.lign. havde sikret sig et sekundært bevis for dokumentets indhold; det 
eneste bevismiddel, man kunne lægge til grund, forelå som et systembevis for, hvad man 
sædvanligvis gjorde. I en sådan situation må beviskravene være ganske høje. Derfor er det 
bemærkelsesværdigt, at dommen statuerer, at beviset var ført. Bemærkelsesværdigt er det også, 
at sagens problemstilling opstod i en situation, hvor der ikke var udsendt meddelelse om 
opkrævning til forsikringstageren. Ved denne fremsendelse kunne misforståelsen være afklaret, 
før skadens indtræden, ligesom forsikringstagerens mulige passivitet over for en sådan 
meddelelse kunne have spillet ind. 

Den undersøgelse, der er gennemført vedrørende virksomhedernes „best practices" for 
håndtering af papirløse dokumenter, viser at der ikke i øjeblikket er praksis for at gennemføre 
makulering af indskannede dokumenter. At praksis tegner sig således kan dog ses som et 
naturligt udslag af et ønske om at „gå med seler og livrem" i en situation, hvor man føler en vis 
usikkerhed omkring den bevisretlige stilling.  

Omvendt bør det også tages i betragtning, at en part, der vælger at opbevare digitaliserede 
dokumenter, ikke af den grund er sikret mod at komme i bevisnød. Hvis man f.eks. vælger kun 
at opbevare visse dokumenttyper, men ikke andre, kan der efterfølgende blive rejst tvivl om, 
hvorvidt dette valg har været selektivt, idet man med vilje har skabt mulighed for at kunne 
manipulere med de indskannede dokumenter. En sådan indvending vil dog navnlig kunne være 
relevant, hvis bevaring/makulering har et vilkårligt præg. I det omfang der er fastsat klare 
regler for, hvilke typer af dokumenter der opbevares efter skanning, og hvilke der makuleres, 
vil det antageligt være sværere at komme igennem med en påstand om, at der foreligger forsøg 
på manipulation af dokumentets indhold.  

Vælger man omvendt at opbevare samtlige indskannede dokumenter, består der en risiko for, 
at der sker fejl i forbindelse med opbevaringsproceduren, således at et dokument alligevel 
makuleres eller ganske simpelt ikke kan findes, når man har brug for det. Såfremt en sådan fejl 
rammer et dokument, om hvilket der senere opstår bevistvivl, vil fejlen kunne komme 
dokumentets ejer "bevismæssigt" til skade, eftersom fejlen kan underbygge en mistanke om, at 
den bevisførende bevidst har manipuleret og derpå makuleret et kritisk dokument.  

  

6. Særlige reguleringsspørgsmål 

a) Offentlighedsregler 
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Man kan overveje, om reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og forvaltningsloven lægger 
begrænsninger i adgangen til at makulere digitaliserede dokumenter. Ifølge offentlighedslovens 
§ 5, stk. 1, nr. 2), angår adgangen til aktindsigt „alle dokumenter, der vedrører sagen". Ifølge 
bemærkningerne til lovforslaget (FT 1985-86, till. A, sp. 213 f.) indbefatter dette også 
digitaliserede versioner af dokumentet.  

„Opbevares den pågældende skrivelse ikke i papirform, men f.eks. alene på mikrofilm eller 
på et edb-datalager, må myndigheden gøre skrivelsen teknisk tilgængelig for den, der har 
begæret aktindsigten, f.eks. i form af en udskrift eller ved at den pågældende får adgang til et 
skærmbillede. Det er i den forbindelse uden betydning, at meddelelsen aldrig har foreligget 
som et dokument i sædvanlig forstand, når blot meddelelsen rent faktisk opbevares på en 
sådan måde, at myndigheden har rådighed over den." 

Herudover fastslår loven, at „indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende 
den pågældende sags dokumenter" er omfattet af adgangen til aktindsigt. 

Den eneste begrænsning, offentlighedsreglerne sætter i adgangen til at digitalisere 
myndighedens dokumenter, ligger således i, at myndigheden må være i stand til at sikre de 
pågældende oplysninger og give adgang til dem ved brug af det relevante medium. 

Denne opfattelse har støtte i en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, som er gengivet i 
beretningen for 1997 (sag 14-1, side 198).  

En folkepensionist klagede til Ombudsmanden over kommunens brug af et forkert 
beregningsgrundlag for pensionen. Pensionisten havde i sin ansøgning om folkepension henvist 
til en allerede indgivet selvangivelse, som indeholdt de relevante oplysninger. Kommunen lagde 
imidlertid nogle automatisk overførte - og ukorrekte - oplysninger om den personlige indkomst 
til grund for beregningen, hvilket bevirkede, at pensionisten fik en mindre pension, end han var 
berettiget til. Kommunen og klageinstanserne erkendte fejlen. De afviste imidlertid at berigtige 
denne under henvisning til, at pensionisten havde udvist passivitet ved først at henvende sig til 
kommunen i foråret efter det pågældende pensionsår. Myndighederne fandt derfor, at 
pensionisten måtte bære risikoen for fejlen. 

Den fejlagtige beregning (der i øvrigt var forholdsvis kompliceret i det pågældende tilfælde) 
fremgik af meddelelser, som pensionisten havde fået tilsendt i januar henholdsvis juli måned i 
pensionsåret. Under Ombudsmandens behandling af sagen viste det sig imidlertid, at 
kommunen var ude af stand til at fremlægge kopi af de omtalte pensionsmeddelelser. 
Meddelelserne var udskrevet fra et edb-register, og de oplysninger, som blev brugt til at danne 
meddelelser af denne type, blev slettet i registeret, når oplysninger vedrørende det følgende år 
var klar. 

Ombudsmanden udtalte bl.a., at pensionistens henvisning til sin selvangivelse ikke fritog 
kommunen for at opfylde de almindelige forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger om 
sagsoplysningen (officialprincippet). Ombudsmanden mente endvidere, at det forhold, at 
pensionsmeddelelserne ikke kunne rekonstrueres, ville gøre det vanskeligt at afgøre, hvorvidt 
en hurtigere reaktion fra pensionisten kunne være krævet, og at risikoen for denne 
bevisusikkerhed måtte hvile på det offentlige. Ombudsmanden henstillede, at sagen blev 
genoptaget, hvilket skete, og fejlen blev berigtiget. 

Sagen gav Ombudsmanden anledning til nogle generelle udtalelser om myndigheders pligter 
med hensyn til bevaring af sagsakter og specielt i de tilfælde, hvor myndigheden anvender 
digital dokumentbehandling. Med henvisning til en tidligere sag udtalte Ombudsmanden, at 
forvaltningsmyndigheder af hensyn til reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven om 
aktindsigt og af hensyn til sikring af bevis bør sørge for, at der i myndighedens sager opbevares 
kopier af udgående post.  
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Efter Ombudsmandens opfattelse må det for at kunne overholde forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og grundlæggende dokumentationskrav i forvaltningssager være et ubetinget 
krav, at en myndighed enten i sagen har en kopi af dokumenter, som myndigheden har 
udfærdiget, eller med sikkerhed med meget kort varsel fra et edb-anlæg vil kunne frembringe 
en fuldstændigt nøjagtig udskrift (svarende til en kopi) af dokumentet. Ombudsmanden udtalte 
endvidere, at en myndigheds valg af et elektronisk, i stedet for et papirbaseret, medium ikke 
berettiger en kassation af et dokument på et tidligere tidspunkt, end hvis det havde foreligget i 
papirform. (Om den konkrete sag bemærkede ombudsmanden, at der for sager om 
folkepension er fastlagt en kassationsfrist på mindst 10 år, når det drejer sig om ikke afdøde 
personer.) 

b) Kontrolregler 

Enhver forvaltningsmyndighed er undergivet en vis kontrol- og tilsynsvirksomhed udefra, f.eks. 
fra Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen. Disse instanser vil undertiden forlange 
dokumentation i form af bilag mv.  

Ifølge § 19, stk. 1, i lov om folketingets ombudsmand er myndigheder, der er omfattet af 
ombudsmandens virksomhed, forpligtet til at meddele ombudsmanden de oplysninger samt 
udlevere de dokumenter mv., som forlanges af ombudsmanden. I bemærkningerne til 
lovforslaget hedder det, at dette krav bl.a. også omfatter oplysninger, „der er lagret i edb, 
netværk osv." Bestemmelsen kan altså ikke i sig selv læses som en begrænsning i muligheden 
for at digitalisere oplysninger, eftersom oplysningerne ikke herved gøres ulæsbare. Tilsvarende 
fastslår statsrevisorlovens § 4, stk. 3, at enhver, som virker i offentlig tjeneste, har pligt til at 
meddele statsrevisorerne de oplysninger og aktstykker, som de anser fornødne for udøvelsen af 
deres hverv. Dette dokumentationsbehov falder i alt væsentligt sammen med 
offentlighedsreglernes krav.  

c) Regler om personregistrering 

Når tekster med personoplysninger digitaliseres - hvad enten digitaliseringen fremtræder som 
operative edb-data eller som bit-maps - opstår der en edb-registrering af disse 
personoplysninger. De digitale data falder dermed inden for det område, der reguleres af 
registerlovgivningen. Dermed opstår spørgsmålet om, hvilke krav registerlovgivningen 
pålægger den registerførende vedrørende sådanne dataansamlinger. 

Foruden dette spørgsmål opstår der efter gældende ret et yderligere spørgsmål om, hvorvidt 
man i medfør af loven om offentlige myndigheders registre skal tilvejebringe registerforskrifter 
for anvendelsen af disse data. Da kravet om registerforskrifter imidlertid forsvinder med den 
lov om behandling af personoplysninger, som vil være gældende efter vedtagelsen af det forslag 
til lov om behandling af personoplysninger (L 44), som justitsministeren har fremsat i 
Folketinget den 8. oktober 1998, berøres dette spørgsmål ikke yderligere her.  

§ 11 i lov om offentlig myndigheders registre opstiller en forpligtelse for offentlige myndigheder 
til at foretage „fornøden kontrol til sikring af, at der ikke registreres urigtige eller vildledende 
oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller 
berigtiges". Bestemmelsen modsvares af § 6, stk. 1-3, i lov om private registre, der for så vidt 
angår edb-registre pålægger pligt til at slette en oplysning, der „på grund af alder eller af andre 
grunde har mistet sin betydning for varetagelse af registrets opgaver" (stk. 1). Det hedder 
videre, at „edb-registre, der anvendes løbende, skal indrettes således, at der kan foretages 
fornøden ajourføring af oplysningerne (stk. 2). Dernæst er virksomheder mv. forpligtede til at 
foretage den fornødne kontrol til sikring af, at der ikke indføres urigtige eller vildledende 
oplysninger i et edb-register. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest 
muligt slettes eller berigtiges". 
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Som det fremgår, indeholder disse regler en cementering af de forpligtigelser, som ovenfor i 
afsnit 3-5 kan opstilles på andet grundlag, herunder dels de regler, der specifikt angår brug af 
digitale dokumenter i den offentlige forvaltning, dels de almindelige bevisretlige regler.  

Foruden disse forpligtelser med hensyn til indretningen af edb-systemer med persondata i den 
offentlige forvaltning og i private virksomheder mv. foreskriver lov om offentlige registre § 12, 
stk. 1 (der er sammenfaldende med lov om private registre § 6, stk. 4), at „der skal træffes de 
fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne misbruges eller kommer til 
uvedkommendes kendskab". I lov om offentlige myndigheders registre hedder det derudover, 
at sikkerhedsforanstaltningerne om fornødent skal omfatte „kopier og udskrifter af registeret, 
herunder kopier og udskrifter, der er videregivet til andre myndigheder". For registre, der 
indeholder oplysninger af særlig interesse for fremmede magter, skal der træffes 
foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende 
forhold.  

§ 41 i Justitsministeriets førnævnte lovforslag (L 44), der er udarbejdet på grundlag af EF’s 
databeskyttelsesdirektiv nr. 95/96/EF af 24. oktober 1995 og betænkning 1345/1997, foreskriver 
blandt andet , at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes 
eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 
behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Personer, virksomheder 
mv. der udfører arbejde under den dataansvarlige eller databehandleren, og som får adgang til 
personoplysninger, må kun behandle disse efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre 
andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, jf. forslagets § 40. Lovforslagets 
kap. 9 indeholder i øvrigt regler om den registredes indsigtsret, der ikke afviger væsentligt fra 
de nuværende. 

Disse sikkerhedsbetonede bestemmelser i registerlovgivningen omfatter efter deres indhold 
såvel edb-registre med „operative data" som systemer med digitaliserede papirdokumenter 
mv.. Herudover indeholder loven om offentlige myndigheders registre en række mere specifikke 
regler, der indirekte vil få betydning for, hvorledes sådanne systemer bør indrettes. Således 
foreskriver § 13, at en registreret person på begæring snarest muligt skal have adgang til 
oplysninger, der er registreret om ham hos den registeransvarlige myndighed. Bestemmelsen 
indeholder nærmere regler om, hvorledes denne ret til egen access skal håndteres i relation til 
følsomme oplysninger, jf. tilsvarende lov om private registres kap. 2a (§§ 7a til 7e). Lignende 
regler er indeholdt i det førnævnte lovudkast. 

d) Ophavsretlige regler 

Ved digitalisering af en tekst, opstår der et antal eksemplarer af den pågældende tekst, først i 
skannerens hukommelse, derefter i det lager, hvor bitmap’et lagres, og herefter ved 
udprintning, kopiering, overførelse mv. I det omfang teksten manifesterer et litterært, 
fotografisk eller kunstnerisk værk, vil rettighedshaveren til dette værk ifølge de almindelige 
ophavsretlige regler kunne modsætte sig denne eksemplarfremstilling. Ophavsretsloven tager 
kun i begrænset omfang særligt hensyn til den offentlige forvaltning, se således lovens § 27, 
hvorefter ophavsretten ikke er til hinder for, at retsbeskyttede eksemplarer, der indgår til en 
forvaltningsmyndighed, eller frembringes inden for denne, gøres til genstand for offentlighed 
gennem aktindsigt. 

Som eksempel kan det nævnes, at teknisk prægede ansøgninger ofte vil være bilagt 
videnskabelige artikler mv., der kan være beskyttet af ophavsretten, se f.eks. U1995.782V, der 
gav beskyttelse for en miljørapport til brug for amtets teknik- og miljøudvalg. Digitalisering må 
forudsætte det fornødne samtykke fra den eller de relevante rettighedshavere. 

Som påpeget i Forskningsministeriets udredning om Elektronisk Dokumenthåndtering og 
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Forvaltningsregler (1996), s. 60 f. giver ophavsretsloven ikke hjemmel til, at der etableres 
såkaldte aftalelicensordninger vedrørende indskanning af værker hos offentlige myndigheder, 
dvs. ordninger, hvorved der kun skal indhentes et generelt samtykke et sted, hvor der også 
betales. Ønsker myndigheden at indskanne et beskyttet værk - således som det f.eks. er 
tilfældet, når myndigheden abonnerer på såkaldte „udklipsordninger" fra dagbladene - må 
rettighedshavernes samtykke følgelig indhentes i det enkelte tilfælde. Denne begrænsning har 
dog næppe følelige ulemper for forvaltningens almindelige sagsbehandling, hvor det formentlig 
hører til undtagelsen, at der modtages retsbeskyttede værker i form af særlige rapporter, 
tegninger mv., som rettighedshaveren ikke gennem aftale eller ved gyldige forudsætninger i 
retsforholdet med den pågældende ophavsmand har clearet rettighederne til. 

Ifølge ophavsretslovens § 28 er det tilladt - i det omfang det betinges af formålet - at gengive 
værker i forbindelse med retssager og sager i administrative nævn o.l. samt sagsbehandling 
indenfor offentlige myndigheder samt i institutioner, som henhører under Folketinget. Gennem 
denne lovbestemmelse, der blev indført i ophavsretsloven ved lov nr. 407 af 26. juni 1998, er der 
åbnet mulighed for bl.a. at foretage de eksemplarfremstillinger, der er nødvendige for 
sagsbehandlingen. Efter de tidligere regler stod denne kopieringsadgang alene åben indenfor 
rammerne af ophavsretslovens § 12 (om eksemplarfremstilling til privat brug) og § 14 (om den 
særlige aftalelicens for kopiering indenfor offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder mv.). 
I ministeriets bemærkninger til lovforslaget (Folketingstidende 1997/98, 2. samling (L 37), 
spalte 1033 ff.), begrundes forslaget på følgende måde:  

„Indførelse af nye teknologiske hjælpemidler såsom pc’ere, scannere mv. i den offentlige 
sektor vil i de kommende år medføre en markant ændring af sagsbehandlingen hos offentlige 
myndigheder, hvor man efterhånden vil arbejde hen imod en total elektronisk 
dokumenthåndtering uden brug af papir. Dette vil fx betyde, at offentlige myndigheder 
foretager en fuldstændig elektronisk lagring af alle indkomne og udgående dokumenter. 
Selve sagsbehandlingen kommer til at foregå elektronisk og uden udprintning på papir. Alle 
dokumenter på en sag arkiveres i elektronisk form. Kulturministeriet skal i denne forbindelse 
henvise til Forskningsministeriets vejledning fra 1996 om Elektronisk dokumenthåndtering 
og forvaltningsregler. 

På denne baggrund finder Kulturministeriet, at almene samfundsmæssige hensyn tilsiger, at 
der skabes en klar hjemmel for, at der i forbindelse med sagsbehandlingen indenfor 
offentlige myndigheder samt institutioner, der henhører under Folketinget, kan foretages 
den for sagsbehandlingen nødvendige kopiering". 

Forslaget giver kun mulighed for at foretage den kopiering i analog eller digital form, der er 
nødvendig til brug for sagsbehandlingen, journaliseringen, arkiveringen og lignende. Det giver 
således ikke hjemmel til at oprette centrale databaser, hvortil almenheden har adgang. Sådanne 
åbne systemer kan følgelig kun oprettes, hvis der foreligger tilladelse fra rettighedshaverne 

e) Stempelregler 

Ifølge Stempelloven (lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998 med senere ændringer) 
beregnes der stempelafgift af visse skriftlige dokumenter. Det følger af lovens § 7, at mundtlige 
aftaler ikke er stempelpligtige, medmindre de bekræftes skriftligt. Ifølge samme bestemmelses 
tredje stk. betragtes telegrafiske meddelelser og fjernskrivermeddelelser ikke som skriftlige og 
dermed heller ikke som stempelpligtige. En bekræftelse af en aftale pr. telefax udløser således 
ikke i sig selv stempelafgift, og det samme vil selvsagt gælde papirløse dokumenter, f.eks. af den 
art, der forventes at indgå i et fremtidigt system til papirløs tinglysning.  

Finansministeriet er opmærksom på, at den papirløse teknologi, bl.a. i forbindelse med 
indførelse af regler om papirløs tinglysning, aktualiserer spørgsmålet om at ændre stempelloven 
for at sikre en tilsvarende afgiftsberigtigelse ved brug af papirløse dokumenter som gældende 
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for papirdokumenter. Dette spørgsmål behandles i øjeblikket i et stempeludvalg, der bl.a. 
overvejer en samlet lov om afgifter ved registrering af ejerrettigheder og panterettigheder i 
tinglysningssystemet, bilbogen, skibsregisteret og andre offentlige registre, hvor registrering 
har eksstinktionsværdi. 

Et andet spørgsmål opstår i relation til stempelpligtige dokumenter. Efter reglerne i stempelloven 
§ 32 har en række offentlige myndigheder en særlig anholdelsespligt, der indebærer en pligt til 
at påse, at dokumentet er stemplet. Da offentlige myndigheder ikke er stempelpligtige, vil det 
stemplede dokument typisk være inde i sagen „til låns", idet det herefter returneres. Der er 
imidlertid intet til hinder for, at anholdelsespligten håndhæves på grundlag af en digitaliseret 
version af dokumentet, hvis blot ikke selve dokumentet makuleres. Samme betragtning gør sig 
gældende i relation til negotiable dokumenter.  

f) Sammenfatning 

Den foranstående gennemgang har vist, at der ikke kan påvises afgørende retlige forhindringer 
for gennemførelsen af en papirløs dokumenthåndtering gennem indskanning og evt. makulering 
af papirdokumenter, og for de - trods alt fåtallige - stempelpligtige dokumenter navnlig ikke, 
hvis påtænkte ændringer af stempellovgivningen gennemføres. Da det nærmere indhold af 
sådanne foranstaltninger imidlertid beror på indholdet af en lovgivning, der er under 
forberedelse, omtales disse problemstillinger ikke yderligere her.  

For såvidt angår den registerretlige lovgivning kan det konstateres, at de foranstaltninger, der 
må anses for påkrævede ved en digitalisering af papirdokumenter, ikke er enestående 
sammenlignet med de i øvrigt gældende registerregler. Dette gælder ligeledes for den 
kommende lovgivning om behandling af personoplysninger. 

Bilag C: Model for processerne skanning og 
lagring 
December 1998 

/Ernst & Youngs logo/  

  

1.Indledning 

IT-sikkerhedsrådet besluttede under sit møde den 14. april 1997 at iværksætte en undersøgelse 
af den bevismæssige værdi af dokumenter, som er indskannet med henblik på at kunne 
praktisere „papirløs" sagsbehandling og arkivering. På baggrund af Forskningsministeriets 
‘Kommissorium for undersøgelse af „Best Practices" til sikring af elektroniske arkivers 
juridiske troværdighed’ blev der den 15. september 1997 indgået kontrakt mellem 
Forskningsministeriet og Ernst & Young om gennemførelse af interview og opstilling af model 
for processerne skanning og lagring. 

I kommissoriet beskrives den samlede opgave som bestående af tre faser: 

1.Fakta-indsamling om "Best Practices" 

2.Yderligere bearbejdning af de juridiske problemstillinger 
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3.Udarbejdelse af vejledning. 

Dette notat og aftalen med Ernst & Young omfatter fase 1. Parallelt hermed forestod professor 
Mads Bryde Andersen fase 2 (der henvises til bilag B, Retlige problemstillinger af professor dr. 
jur. Mads bryde Andersen). 

Til styring og vurdering af især fase 1 nedsatte Forskningsministeriet en styregruppe med 
følgende sammensætning: 

–Statsaut. revisor Lars Aggergren, Ernst & Young 

–Specialkonsulent Ejgil Andersen, Miljø- og Energiministeriet 

–Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet 

–Specialkonsulent Olav Green-Pedersen, Forskningsministeriet 

–Chefkonsulent Henrik Juhl, Ernst & Young 

–Specialkonsulent Per Helge Sørensen, Forskningsministeriet. 

1.1.Interviewrunden 

Som aftalt er der på baggrund af resultaterne i notatet af 17. december 1997 om gennemførte 
interview (Bilag A) af en række organisationer (myndigheder eller virksomheder) og 
leverandører opstillet et forslag til en model for skanning af fysiske dokumenter og for lagring 
af digitale billeder og digitale dokumenter i øvrigt. 

Blandt hovedkonklusionerne i det nævnte notat var, at: 

–Der i dag kan etableres effektive skannings- og lagringsløsninger med kun få 
driftsproblemer 

–Erfaringerne hos organisationerne med de etablerede løsninger er, at brugerne faktisk 
oplever væsentlige fordele og lettelser i alle former for sagsbehandling, hvad enten der er 
tale om massesager eller enkeltsager. Dette gælder, uanset om de originale dokumenter 
stadig opbevares. 

Endvidere kunne det om de interviewede organisationers stilling til spørgsmålet om „Juridisk 
bevisværdi" konkluderes, at: 

–Kun få af organisationerne har taget endelig stilling til, på hvilken måde man vil 
fastholde bevisværdien af de digitale dokumenter. 

–De fleste opbevarer de facto stadig de fysiske dokumenter, dels på grund af usikkerhed 
med hensyn til lovkrav, dels som følge af, at opbevaringen af dokumenter vurderes som 
mindre belastende end at etablere højere sikkerhed omkring de digitale dokumenter. 
Endelig opbevares en del dokumenter på grund af usikkerhed over for konsekvenserne 
ved bortskaffelse af de originale dokumenter. 

–Lovændringer og/eller klarere retningslinier anses som nødvendige for, at man i 
væsentligt større omfang vil kunne undvære de oprindelige dokumenter. 

Notatet gav udtryk for, at mange organisationer - ud over de adspurgte - allerede på det 
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bestående lovgrundlag vil kunne opnå væsentlige fordele ved at indføre digital 
dokumentbehandling. 

1.2.Formålet og dets afgrænsninger 

Formålet med dette notat er at beskrive en vejledende model for skannings- og 
lagringsprocesserne, som kan danne ramme for indretningen af disse processer på en sådan 
måde, at organisationen kan opnå den fornødne mulighed for at fastholde bevisværdien af 
digitale dokumenter. 

Det har ikke været formålet at fokusere særligt på mulighederne for effektivisering eller 
„reengineering" af forretningsprocesser mv., ligesom der heller ikke opstilles modeller for de 
arbejdsopgaver, der skal løses ved den digitale sagsbehandling. 

Det har heller ikke været formålet med dette notat at foretage en dybtgående diskussion af 
indholdet af begrebet „juridisk bevisværdi" som sådan. Denne diskussion er imidlertid 
gennemført af professor Mads Bryde Andersen i notatet Digitale dokumenters bevisværdi - 
Retlige problemstillinger (Bilag B). 

Det skal dog bemærkes, at domstolenes praksis endnu ikke er så konkret, at der lader sig 
opstille helt klare eller sikre regler for, hvorledes den juridiske bevisværdi kan sikres. Med 
hensyn til den juridiske praksis henvises til ovennævnte notat af professor Mads Bryde 
Andersen. 

Det skal tillige nævnes, at der i de nærmere beskrivelser er medtaget de krav, som 
bogføringsreglerne indeholder til procedurer og sikkerhed, for så vidt angår dokumenter, der 
er omfattet af bogføringen, herunder eksempelvis modtagne bilag, forretningskorrespondance 
og aftaledokumenter. Disse regler svarer i øvrigt i ordlyd til reglerne for skatte- og 
afgiftsregnskaber og for behandling af regnskabsmateriale i statslige og kommunale 
organisationer. Desuden er der taget hensyn til god arkivskik for offentlige arkiver. 

Nærværende fremstilling er i overensstemmelse med forslag til ny bogføringslov, der er fremsat 
under udarbejdelse af denne redegørelse og vedtaget af Folketinget i december 1998. Efter 
lovforslaget kan praktisk taget alle bogføringsmaterialer opbevares som digitale dokumenter 
uden begrænsninger. Efter de hidtidige regler skal originale eksterne dokumenter, der ønskes 
opbevaret efter skanning, bevares fysisk i mindst ét år efter at regnskabet for det regnskabsår, 
bilagene vedrører, er aflagt. De nye regler træder i kraft 1. juli 1999, og de hidtidige regler 
forventes således ikke at få praktisk betydning fremover. 

1.3.Fremgangsmåde ved opstilling af modellen 

Fra interviewrunden er der den erfaring, at behovet for at fastholde den juridiske bevisværdi 
oplevedes ret forskelligt for de interviewede organisationer. De forskellige behov for sikkerhed 
modsvares af de varierende ressourcer samt antallet og „styrken" af de anvendte kontroller, 
der bør indsættes for at opnå den sikkerhed, der opfattes som tilstrækkelig i det konkrete 
tilfælde. 

Der er derfor tilføjet et kapitel 3 om risikostyring, hvor der opstilles en model for en 
risikovurdering, hvor man på basis af en gennemgang af dokumenttyperne og vurdering af 
konsekvenserne ved svigtende juridisk bevisværdi kan overveje de „strategier", der skal 
anvendes for at sikre den tilstrækkelige bevisværdi. 

Modellen, se kapitel 4, er opstillet på baggrund af resultaterne af de foretagne interview, idet 
det i et vist omfang har været nødvendigt at tilpasse modellen i forhold til erfaringerne fra de 
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interviewede. 

Denne tilpasning i forhold til interviewresultaterne har bl.a. været nødvendiggjort af, at 
forholdene hos de interviewede ikke generelt var systematisk indrettet med henblik på at opnå 
tilstrækkelig juridisk bevisværdi efter bortskaffelse af de fysiske dokumenter. 

Modellen er fremkommet ved, at skanningsprocessen og lagringsprocessen, der var skitseret i 
notatet om interviewrunden, er „nedbrudt" i en række delprocesser. For hver af disse 
delprocesser er der opstillet de særlige kontrolmål, som skal opfyldes af delprocessen med 
henblik på at sikre en tilstrækkelig juridisk bevisværdi af de behandlede dokumenter. 

For hver delproces er der medtaget eksempler på konkrete kontrolforanstaltninger, der kan 
medvirke til, at de opstillede kontrolmål opnås. 

Disse beskrivelser fremgår af kapitel 5 og 6. Kapitel 6 beskriver lagringsprocessen generelt og 
ikke kun for skannede dokumenter, men også for egenproducerede og elektronisk modtagne. 

I interviewrunden undersøgtes tillige en række generelle forhold, herunder visse 
organisatoriske forudsætninger og fysisk sikkerhed vedr. de undersøgte skannings- og 
lagringsprocesser. 

Modellen er modsvarende forsynet med en beskrivelse af de generelle kontroller (kapitel 7), 
som vil være nødvendige som forudsætning for, at der ved den konkrete tilrettelæggelse af 
skanningen og lagringen kunne opnås den målsatte sikkerhed. 

2.Sammenfatning 

2.1.Konklusion 

De gennemførte analyser af mulighederne for tilrettelæggelse af skanning og lagring af 
dokumenter har bekræftet opfattelsen af, at der i dag er gode muligheder for at opnå en 
sikkerhed, der vil være tilstrækkelig til at understøtte den juridiske bevisværdi af de 
behandlede dokumenter, også i de tilfælde, hvor dette er meget kritisk for organisationen 
(myndigheden eller virksomheden). 

Det er derfor som hovedregel muligt at makulere papirdokumenterne, når skanningen og 
lagringen er foretaget. 

For så vidt angår de tilfælde, hvor lovkrav kan være til hinder for en bortskaffelse af 
papirdokumenterne, henvises til notatet om retlige problemstillinger af professor Mads Bryde 
Andersen (Bilag B). 

2.2.Fastholdelse af den juridiske bevisværdi 

For at et system skal have tilstrækkelig juridisk bevisværdi, er det nødvendigt, at der ikke kan 
rejses tvivl under en efterfølgende bevisførelse om, hvilke faktiske og retlige dispositioner der 
har fundet sted. Dette bevisproblem opstår i nærværende rapport primært i relation til 
dokumenter, der modtages udefra, og som organisationen forventes at bibeholde i sin sag. 
Kravene til dette bevis beror på det enkelte dokuments funktion, på mulighederne for at 
rekonstruere data i det og på de hensyn, der gør sig gældende på det pågældende 
lovgivningsområde. 

Hvad enten det drejer sig om juridisk bevisværdi eller blot troværdighed i al almindelighed, er 
der særligt to aspekter ved et digitalt dokument, der er af betydning: 
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–Det ene aspekt er dokumentets autenticitet (dvs. at der ikke er tvivl om, hvem der er 
ophavsmand til dokumentet). 

–Det andet aspekt er dokumentets integritet, dvs. at der ikke er tvivl om, at dokumentet er 
uændret i forhold til det oprindelige indhold. Begrebet kan for et dokument, som 
modtages i papirform og digitaliseres, nedbrydes i tre delaspekter, der alle tre skal være 
tilgodeset: 

a.korrekt skannet 

b.uændret under lagring 

c. korrekt gengivet (til brug for retten). 

For internt producerede (egenproducerede) dokumenter er evt. kun b og c relevante. 

I den model for skanning og lagring, der beskrives i denne rapport, ses på tilrettelæggelsen af 
forretningsgangene, så den ønskede form for autenticitet og/eller integritet kan tilgodeses. 

De forretningsgange, der er målet, skal tillige tilgodese, at der kan føres bevis for autenticitet og 
integritet. Der kan være tale om to forskellige slags beviser: 

–Teknisk bevis: Bevis for, at visse tekniske egenskaber er til stede.  

Eksempelvis kan der frembringes bevis for, at en krypteringsmetode er meget sikker, idet 
det efter ekspertudsagn vil kræve lang tids beregninger og store ressourcer at bryde 
koden. 

–Systembevis: Beviset for, at et system er indrettet på en bestemt måde. Systemet behøver 
ikke være et IT-system, og bevistemaet behøver i sin natur ikke at være af „teknisk" art. 
Ofte vil der være tale om en kombination af tekniske og organisatoriske forhold.  

Her kan beviset eksempelvis bestå i, at det bevises, at alle dokumenter af en given type 
systematisk indgår i en fastlagt proces med nærmere beskrevet indbygget kontrol og 
sikkerhed. 

I praksis er der kun behov for at bevise den juridiske bevisværdi i de tilfælde, hvor en modpart 
ønsker at anfægte dokumentets bevisværdi. Der er i så fald brug for at kunne vise, at det givne 
dokument har været omfattet af de gældende procedurer. Dette kan ske ved at anvende det 
kontrolspor, der er anlagt til dokumentation af de gennemførte procedurer og 
kontrolhandlinger. 

I forbindelse med metoder til at dokumentere dokumenternes bevisværdi ved selve 
forelæggelsen i en retssag peges på forskellige muligheder: 

–De forelagte, udskrevne dokumenter kan påføres påtegninger af relevante 
„vitterlighedsvidner" til dokumentation af, at dokumenterne er korrekt udskrevet fra de 
pågældende sagsbehandlingssystemer. 

–Til yderligere underbyggelse af dokumenternes bevisværdi kan man bilægge 
beskrivelser af kontrollerne i sagsbehandlingssystemerne og udskreven, eventuelt 
attesteret dokumentation for, at de påberåbte dokumenter har været indlagt og behandlet 
efter de fastlagte procedurer for skanning og lagring, bl.a. gennem udskrifter af 
logningen. 
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2.3.Behovet for planlægning 

Opnåelse af en høj sikkerhed for troværdighed - og herunder juridisk bevisværdi - forudsætter 
et nøje samspil mellem mange kontrolmæssige aktiviteter i organisationen, og dermed en 
betydelig planlægning forud for etableringen af tilstrækkeligt sikre processer på området. 
Endvidere skal det ved etableringen af processerne planlægges, hvorledes den juridiske 
bevisværdi skal dokumenteres i en eventuel retssag, hvor dokumenternes bevisværdi bestrides. 

Det ligger efter de foretagne undersøgelser klart, at enhver organisation, der vil igangsætte 
papirløs dokumenthåndtering, må formulere en politik, som præciserer, hvilke principper der 
skal lægges til grund ved indskanning og evt. makulering. En sådan politik bør selvsagt 
forholde sig specifikt til de særlige problemer, der gør sig gældende for de dokumenter, der 
modtages af den pågældende organisation.  

I det følgende er opstillet en generel checkliste, der peger på områder, som bør gennemgås og 
som der skal tages stilling til som grundlag for etableringen af denne politik. 

Generelle retlige forhold 

–De almindelige regler, der er relevante for organisationen i henseende til digital 
dokumentbehandling (arkiveringsregler, bogføringsregler, regler om statens 
regnskabsvæsen, registerretlige regler, ophavsretlige regler etc.) 

–Skal en digitalisering også omfatte retsbærende dokumenter, fx negotiable pantebreve 
el.lign., skal der tages stilling til, hvorledes disse dokumenter skal behandles 
(tilbagelevering efter kopiering el.lign.) 

–Hvis der foreligger krav om, at dokumenter skal opbevares i originalform (dvs. på papir) 
skal der tages stilling til, hvorledes disse skal håndteres af organisationen. 

Den praktiske gennemførelse 

–Der skal tages stilling til, hvilke dokumenter der skal/kan indskannes, og om de i givet 
fald skal makuleres efter indskanning.  

–Hvis de originale dokumenter ikke makuleres, skal der tages stilling til hvor længe 
dokumenterne skal opbevares, på hvilken måde de skal kunne genfindes, hvor sikkert de 
skal opbevares, og hvem der skal have ansvaret herfor. 

–For skanningsprocesserne og lagringsprocesserne skal der tages stilling til, hvilke 
organisatoriske enheder der skal deltage i gennemførelsen af processerne og hvorledes 
opgaverne skal fordeles, samt hvorledes de digitale dokumenter skal indgå i 
journaliseringen og anvendes i sagsbehandlingen.  

Sikkerhedskrav: 

–Der skal tages overordnet stilling til, hvilke risici organisationen ønsker at dække, på 
hvilke måde sikkerheden skal organiseres og overvåges, samt hvem der skal have ansvaret
for de forskellige dele af sikkerheds- og kontrolforanstaltningerne.  

–Der skal tages beslutning om, hvilke sikkerheds- og kontrolforanstaltninger man vil 
anvende i skannings- og lagringsprocesserne for at sikre autenticiteten og den juridiske 
bevisværdi, herunder hvilke nøglekontroller der skal være til stede (fx logning, 
sikkerhedsrevision, stikprøvekontrol og lign.), og hvilke kontrolspor der skal opbevares 
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med henblik på at dokumentere sådanne foranstaltninger.

–Det skal planlægges, hvilke generelle kontroller der skal gennemføres til sikring af IT-
sikkerheden (herunder fx spejling af diske, backup-kopiering mv.). 

2.4.Risikovurdering og overvejelser om sikkerhedsniveauer 

Forud for planlægningen af selve skannings- og lagringsprocesserne er det vigtigt, at 
organisationen foretager en nøje risikovurdering og herunder gennemgår, hvilke dokumenter 
der skal skannes, og hvilke tabsmuligheder i form af såvel økonomiske som prestigemæssige tab 
der vil kunne opstå, hvis organisationen ikke understøtter den juridiske bevisværdi af de 
digitale dokumenter tilstrækkeligt. 

Til at lette overblikket over disse risici foreslås, at analysen munder ud i en fordeling af de 
skannede dokumenter i flere risikoklasser. 

På basis af de vurderede risici og fordelingen af dokumenterne efter risici kan organisationen 
herefter overveje, hvilken „strategi" der skal anlægges for at dække risiciene. 

Disse overvejelser bør munde ud i en overordnet beslutning om, hvorvidt der eksempelvis skal 
være forskellige sikkerhedsniveauer for de forskellige dokumenter, og i hovedtræk med hvilke 
væsentlige kontrolforanstaltninger disse sikkerhedsniveauer skal etableres. 

2.5.Væsentlige kontroller (nøglekontroller) 

I de nærmere beskrevne modeller af skannings- og lagringsprocesserne er der beskrevet 
eksempler på de kontrolforanstaltninger, der kan anvendes i disse processer. Ved valget af 
kontroller er der især (men ikke alene) peget på sådanne, der i dag understøttes af produkter på 
markedet. 

Uanset risikoniveau bør der altid udføres visse basiskontroller, hvoraf de væsentligste er: 

–Kontroller ved klargøring til skanning, herunder kontrol af, at et dokument er egnet til 
skanning uden at miste informationsværdi. 

–Logning af skanning og lagring indeholdende tidsstempling, operatøridentifikation og 
dokumentidentifikation (dokumentnummer). 

–Beskyttelse af digitale billeder mod ændring eller sletning, når disse er registreret, 
herunder sikkerhedskopiering. 

–Indlæggelse af søgekriterier ved registreringen af dokumenter, der sikrer genfinding. 

Basiskontrollerne er normalt nødvendige, hvis sagsbehandlingen skal foregå tilstrækkeligt 
fejlfrit, når der ikke anvendes fysiske dokumenter. 

Basiskontrollerne må suppleres med flere af nedenstående kontrolforanstaltninger, hvis 
organisationen mener, der er risiko for, at den juridiske bevisværdi kan blive anfægtet, men 
hvor der dog kan accepteres visse begrænsede tab - økonomisk eller prestigemæssigt: 

–Systematisk kvalitetssikring af de skannede billeder, dvs. kan billederne læses, er alle 
sider blevet skannet, er registreringen korrekt osv. 

–Lagring på ikke-sletbare medier, der er fabriksnummererede. 
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–Særlig beskyttelse af sikkerhedskopier (backup-kopier) af skannede dokumenter med 
tilhørende registreringer og logninger af oprettelser mv., evt. ved organisatorisk og fysisk 
adskillelse fra driftsdata. 

–Organisatorisk adskillelse mellem skanning/lagring, sagsbehandling og IT-funktioner. 

I stedet for lagring på de nævnte medier kan der også anvendes andre teknikker som 
eksempelvis løbende sammentælling af kodede hashtotaler for de lagrede dokumentbilleder, 
som vanskeliggør senere manipulation med de lagrede dokumenter. 

For tilfælde med meget høj risiko, hvor der ikke kan accepteres forringelse af den juridiske 
bevisværdi i forhold til at bevare de originale dokumenter, tilsigtes samme kontrolmæssige mål, 
men med supplerende kontroller og væsentligt mere rigoristisk. 

Pålideligheden af kontroller er, som tidligere anført, væsentligt afhængige af en række 
organisatoriske forhold og af de generelle kontroller, der er etableret omkring systemerne. På 
dette område peges særligt på vigtigheden af, at organisationer har udarbejdet beskrivelser, 
som dokumenterer den tilrettelagte sikkerhed på en sådan måde, at dokumentationen kan 
anvendes til at løfte bevisbyrden for den juridiske bevisværdi i en evt. retssag. 

3.Risikostyring 

Ved indførelse af digital sagsbehandling, hvor både interne og eksterne dokumenter er i digital 
form, sker der ændringer i risikobilledet omkring sagsbehandlingen, som der skal tages hensyn 
til, herunder risikoen for, at digitale dokumenter kan have forringet juridisk bevisværdi. 

3.1.Identifikation og vurdering af risici 

For at kunne vurdere dette samlede risikobillede bør organisationen danne sig et overblik over 
de forskellige typer dokumenter, der behandles, med henblik på at vurdere de juridiske 
konsekvenser ved digital dokumentbehandling. 

De dokumenter, der bør medtages i risikoanalysen, er især dem, man modtager fra eller 
udsender til omverdenen, og som man hidtil har opbevaret som fysiske dokumenter. Det kan 
imidlertid også være relevant at medtage rent interne dokumenter i analysen. 

For hver dokumenttype bør organisationen foretage en bedømmelse af risikoen. Risikoen kan 
beskrives ved de mulige økonomiske og prestigemæssige tab, som organisationen i givet fald vil 
kunne opleve, og en vurdering af hvor hyppigt disse konsekvenser vil kunne indtræde, hvis den 
juridiske bevisværdi ikke er sikret tilstrækkeligt. 

Konsekvenserne ved manglende juridisk bevisværdi kan være tilsidesættelse af retskrav mod 
andre, eller at uberettigede retskrav mod organisationen ikke kan afvises effektivt. I visse 
tilfælde kan det enkelte økonomiske tab være begrænset, men hvis det drejer sig om en type 
retskrav, som organisationen ofte er indblandet i, kan de økonomiske og prestigemæssige 
konsekvenser alligevel vise sig at være betydelige. Begrebet tab omfatter således både 
økonomiske tab i penge og tab af prestige over for organisationens væsentligste „interessenter".

Det skal i denne forbindelse nævnes, at der i lovgivningen kan være regler om, at visse 
dokumenter skal bevares på fysisk form. Sådanne dokumenter kan naturligvis ikke makuleres, 
men det kan alligevel være en fordel, at dokumenterne skannes af hensyn til lettelse af selve 
sagsbehandlingen. I så fald kan man opbevare dokumenterne, så de på en sikker måde kan 
fremfindes i påkommende tilfælde, men ellers ikke skal håndteres i det daglige. 
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3.2.Klassifikation efter risiko 

Efter gennemgangen af bevisværdirisikoen for hver af de dokumenttyper, der kan makuleres 
efter digitalisering, kan man eksempelvis klassificere dokumenterne efter en vurderingsskala i 
følgende trin: 

–Meget høj risiko - hyppige konflikter sandsynlige eller meget store enkeltstående 
tabsmuligheder 

–Høj risiko - konflikter og tab vil af og til forekomme, og tabene vil være moderate 

–Mellemrisiko - konflikter vil sjældent forekomme, og tab vil være ret begrænsede eller 
usandsynlige. 

Det forudsættes, at de betragtede dokumenttyper indgår i en sagsbehandling, hvor et større 
antal dokumenter ønskes anvendt og lagret udelukkende i digital form. Dokumenter, som er 
enkeltstående, eller som ikke kan bortskaffes efter en skanning, bør ikke medtages i denne 
analyse. 

Den anvendte skala må fastlægges nærmere af den enkelte organisation, men i det følgende er 
givet et forslag til fastlæggelse af indholdet af denne skala med angivelse af eksempler og 
vurdering af omfanget af dokumenter, der normalt må forventes i disse kategorier. 

Meget høj risiko 

Denne risikokategori kan anvendes, hvor man for den pågældende dokumenttype ikke vil 
kunne acceptere en forringelse af den juridiske stilling. Med andre ord skal 
sikkerhedsforanstaltningerne være på et niveau, der betyder, at de digitale dokumenter har 
mindst samme juridiske bevisværdi som de fysiske dokumenter. 

For de fleste organisationer vil antallet af sådanne dokumenter for det meste være beskedent. I 
disse tilfælde kan man evt. behandle disse dokumenter på lige fod med dokumenter, som af 
juridiske grunde ikke kan makuleres efter digitalisering.  

Imidlertid findes organisationer, der har et stort antal af sådanne dokumenter, og som over for 
offentligheden er garanter for, at disse dokumenter og deres oplysninger er korrekte. Som 
eksempler kan nævnes Patentdirektoratet, der må sikre, at de meddelte rettigheder altid kan 
dokumenteres fuldt detaljeret. Fra interviewrunden kan endvidere nævnes patientjournaler og 
betalingsdokumenter i finanssektoren, hvor de interviewede organisationer anså 
troværdighedsrisikoen - og heri indbefattet risikoen ved manglende juridisk bevisværdi - for 
meget høj.  

Sådanne organisationer må formodes at tilrettelægge en ekstra høj sikkerhed i deres skannings-
og lagringsprocesser, inden de overgår til fuldt ud digital sagsbehandling. 

Høj risiko 

Denne risikokategori kan anvendes, hvor man for den pågældende dokumenttype vil kunne 
acceptere en begrænset forringelse af den juridiske stilling.  

Når risikoen ofte vil kunne accepteres, er det, fordi de økonomiske tab forventes af være 
begrænsede, eller fordi der evt. forventes at være muligheder for at fremskaffe kopier eller 
alternativ bekræftelse af dokumenternes indhold fra anden side. 
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Sikkerhedsforanstaltningerne må være på et niveau, der begrænser usikkerheden til et 
acceptabelt niveau. Normalt betyder dette, at sikkerheden her skal leve op til det almindelige 
niveau, som fx er angivet som minimumsniveauet i bogføringsreglerne. 

Som eksempler på dokumenter i denne kategori kan nævnes: 

–Ordrer og fakturaer i almindelige handelsforhold 

–Almindelig statslig eller kommunal sagsbehandling 

–Løbende korrespondance 

–Øvrigt bogføringsmateriale, herunder også systemdokumentation 

–Indberetninger fra borgere til myndigheder.  

En offentlig myndighed kan dog få brug for at fremlægge indberetninger fra borgere eller 
virksomheder under en straffesag, jf. straffelovens § 163, hvorefter "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, hæfte eller fængsel indtil 4 måneder." De strenge beviskrav, der må forventes at blive 
stillet under en strafferetssag, kan tale for at behandle indberetninger som dokumenter i 
kategorien "meget høj risiko". 

Dette risikoniveau vil i praksis være det hyppigst forekommende, idet de fleste organisationer i 
det mindste skal leve op til bogføringsreglerne eller tilsvarende. 

Mellemrisiko 

Denne risikokategori kan anvendes, hvor man for den pågældende dokumenttype vil kunne 
acceptere en egentlig forringelse af den juridiske stilling.  

Sikkerhedsforanstaltningerne må være på et niveau, der tillader en effektiv og pålidelig intern 
brug af de informationer, dokumenterne indeholder i interne forretningsgange og processer. 

Som eksempler på dokumenter i denne kategori kan nævnes: 

–Generelle interne informationssystemer 

–Statistikker 

–Almindelige markedsinformationer 

–Oplysninger om potentielle kunder og leverandører 

–Ansøgninger, udredninger 

–Almindelig korrespondance. 

Mange organisationer vil have en del interne dokumenter i denne risikokategori, men de fleste 
organisationer vil også have dokumenttyper i kategorierne med højere sikkerhedsbehov. 

3.3.Valg af strategier til imødegåelse af risici 
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Når der er taget stilling til de forskellige dokumenter og deres klassifikation, kan man overveje 
de strategier, der kan anlægges for at tilvejebringe den fornødne juridiske bevisværdi.  

Hvis der findes at være dokumenter i mere end én af de nævnte kategorier, bør det overvejes, 
om alle dokumenterne skal behandles på samme måde, som de dokumenttyper, der kræver den 
højeste sikkerhed, eller om det vil være muligt at fordele dokumenterne i processer med 
forskellige niveauer af sikkerhed i sagsbehandlingen. 

Er der eksempelvis kun få dokumenter i den meget høje risiko, og disse dokumenter let kan 
udskilles, kan dette tale for, at de meget følsomme dokumenter ikke makuleres, men i øvrigt 
behandles på samme måde som alle de øvrige dokumenter i en mindre kompliceret og IT-sikker 
rutine. Da de fleste organisationer vil have behov for sikkerhed på højt niveau, vil det normalt 
foretrukne således være, at alle dokumenter behandles med en sikkerhed, der svarer til dette 
niveau, mens de meget følsomme dokumenter blot opbevares på samme måde som dokumenter, 
der af juridiske grunde ikke kan makuleres. 

Fører overvejelserne til, at man skal behandle forskellige dokumenttyper på forskellig vis, bør 
man overveje metoder og muligheder for at adskille indkommende dokumenttyper ved 
modtagelsen, fx ved at modtage dokumenterne på forskellige postadresser. 

Er der mange dokumenter i den meget høje risikokategori, taler dette for, at alle dokumenter 
behandles i mere sikre processer, som tilgodeser det meget høje sikkerhedsbehov på en sådan 
måde, at alle de fysiske dokumenter kan makuleres uden risiko med hensyn til den juridiske 
bevisværdi. 

Makulering af papiret er et andet aspekt i disse „strategi-overvejelser". Når først 
kvalitetssikringen af skanningen er overstået, er der ingen grund til at bevare papiret af hensyn 
til den juridiske bevisværdi, og bevaring kan føre til, at man må etablere kontrolprocedurer for 
at sikre løbende overensstemmelse mellem papirversion og digital version. 

Der kan være fordele forbundet med at bevare dokumenterne, så længe der er behov for dem - 
til støtte for sagsbehandlingen, også efter at skanningen er kvalitetssikret. Eksempelvis kan man 
undgå at udskrive dokumenterne fysisk efter skanningen til brug for møder mv. 

I organisationer, hvor det vil være vanskeligt at håndtere sikkerhed svarende til det høje eller 
meget høje niveau, kan det være løsningen at bevare dokumenterne fysisk efter kontrol af 
skanningskvaliteten, mens man udvikler procedurerne med henblik på at sikre en i øvrigt 
pålidelig løbende sagsbehandling. I disse tilfælde vil sikkerhedsniveauet i selve skannings- og 
lagringsprocesserne kun højst behøve at skulle leve op til mellemrisiko niveauet. 

4.Generelt om modellen 

I det efterfølgende er opstillet en model for tilrettelæggelse af processer, der vil kunne 
understøtte digital dokumentbehandling. Ved beskrivelsen er der særligt lagt vægt på 
mulighederne for at sikre den juridiske bevisværdi svarende til de forskellige risikoniveauer og 
de strategier, der er beskrevet i foregående kapitel under risikostyring. 

Udformningen af modellen et sket med baggrund i de interview, der er gennemført med såvel 
en række brugerorganisationer som udvalgte væsentlige leverandører på dette område. Ingen 
af de interviewede havde under 30 ansatte, og en række af de foreslåede kontrolforanstaltninger 
indebærer organisatorisk adskillelse o.l., som vanskeligt vil kunne realiseres i mindre 
organisationer. Den opstillede model forudsætter derfor en organisation på mindst denne 
størrelsesorden for at kunne bruges fuldt ud. Hvis vejledningen anvendes af mindre 
organisationer (færre end ca. 30 ansatte), bør man være opmærksom på, at visse af 
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anvisningerne kan være vanskelige at gennemføre umiddelbart. F.eks. kan organisatorisk 
adskillelse af funktioner måske kun opnås gennem aftaler med trediepart. 

I overensstemmelse med forholdene hos hovedparten af de interviewede organisationer er det 
endvidere valgt at belyse en model med central dokumentmodtagelse og skanning i forhold til 
sagsbehandlingen. I denne model synes der at være de umiddelbart bedste muligheder for at 
tilvejebringe et højt niveau for effektivitet og sikkerhed med den teknologi, der er på markedet. 

4.1.Et overblik over de samlede processer 

De samlede processer for alle dokumenter omkring elektronisk sagsbehandling kan oplistes 
således: 

Indgang af dokumenter 

–Modtagelse af fysiske dokumenter 

–Modtagelse af digitale dokumenter 

–Egenproduktion 

Indlæggelse i sagsbehandlingssystemet 

–Klargørring til skanning 

–Indskanning 

–Kvalitetssikring af skanning 

–Registrering (journalisering) 

–Indlæggelse i lager (af digitale og fysiske dokumenter) 

–Kvalitetssikring af indlæggelse i lager 

Sagsbehandling 

–Genfinding 

–Udskrivning 

–Øvrige sagsformålsbestemte processer (som ikke uddybes her) 

Dokumenthåndtering 

–Vedligeholdelse 

–Sletning/videregivelse 

Til brug for nærværende notat er der på baggrund af den samlede oversigt over processer 
opstillet følgende to sammenhængende delmodeller for skanning og lagring, som fokuserer på 
behandlingen af modtagne fysiske dokumenter og delprocesserne frem til brugen af disse i den 
digitale sagsbehandling 
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4.2.Delmodel for skanningsprocessen

Denne procesmodel behandler processerne fra den fysiske modtagelse af dokumenter til de er 
klar til at blive lagret i sagsbehandlingssystemet. Modellen er opdelt i følgende delprocesser: 

–Dokumentmodtagelse  

–Klargøring til skanning 

–Indskanning 

–Kvalitetssikring af skanning 

Den nævnte rækkefølge er ikke entydigt udtryk for den behandlingsmæssige rækkefølge idet fx 
registrering undertiden foretages før indskanningen. 

4.3.Delmodel for lagringsprocessen 

Denne procesmodel behandler processerne fra lagring af de digitale dokumenter i 
sagsbehandlingssystemet, indtil dokumenterne slettes i systemet. Modellen er opdelt i følgende 
delprocesser: 

–Registrering (journalisering) 

–Indlæggelse i lager 

–Kvalitetssikring af indlæggelse i lager 

–Genfinding 

–Udskrivning 

–Vedligeholdelse 

–Sletning/videregivelse 

Denne delmodel er relevant for alle typer af digitale dokumenter (skannede dokumenter, 
digitale dokumenter, som modtages udefra eller produceres internt). 

4.4.Generelle kontroller 

Som nævnt belyser de nævnte delmodeller mulighederne for at tilrettelægge de konkrete 
kontroller og sikkerheden, så der opnås det ønskede niveau af juridisk bevisværdi for de 
digitale dokumenter. 

Disse kontroller vil normalt bygge på, at den generelle forvaltning af systemer og procedurer 
fastlægges, og at processerne overvåges på en forsvarlig måde. Uden en tilstrækkelig og 
veltilrettelagt organisation vil det ikke være muligt at opnå sikkerhed på et højere niveau. Især 
på nedennævnte tre områder er der tydeligt tale om overbygning på kendte retningslinier: 

–Organisatorisk adskillelse af funktioner svarende til god skik for bogføring og regnskab 

–IT-sikkerhed som en overbygning på den høje grad af teknisk sikkerhed, som allerede af 
andre grunde skal etableres ved elektronisk sagsbehandling og arkivering 
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–Arkivdannelse og arkivhåndtering bør ske som en tilpasning til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for et elektronisk arkiv. 

Udover kravene til organisatorisk adskillelse, som er omtalt i forbindelse med selve 
procesmodellerne, er der i et særligt kapitel 7 medtaget en række specifikke ledelsesmæssige 
tiltag samt en generel beskrivelse af de generelle kontroller. De generelle kontroller beskriver 
således en række forudsætninger for modellen for skanning og lagring, der må være opfyldt for 
at opnå den ønskede/målsatte juridiske bevisværdi for de digitale dokumenter. 

5.Skanningsprocessen 

Skanning af dokumenterne har til formål at få det, som ikke allerede er digitalt, bragt på digital 
form. (Med den brede definition af dokumenter kan konvertering til digital form også dreje sig 
om traditionelle lydbånd, fotografier osv. I denne fremstilling fokuseres imidlertid på 
papirdokumenter, hvor skanning er konverteringsmåden. I øvrigt kan principperne for sikring 
af den juridiske bevisværdi sandsynligvis enkelt overføres til andre konverteringsmåder). 
Skanningsprocessen kan undværes, hvis dokumentet allerede findes i digital form. Det må 
derfor forventes, at organisationer, som går over til digital dokumentbehandling, fremover vil 
arbejde på i højere grad at modtage dokumenter i digital form, fx pr. e-post eller ved en kopi på 
diskette af papirdokumentet. 

Der kan imidlertid også være situationer, hvor den juridiske bevisværdi er tæt forbundet med 
papirformen, fx kan autenticiteten af et udgående brev være knyttet til brevets logo og 
underskriften. For at opnå bevisværdi vil det måske ikke være nok at bevare den digitale form, 
men der må ske en skanning, inden brevet sendes. Det er dog nok en situation, der vil 
forekomme sjældnere og sjældnere, som tiden går, og tilliden til den digitale 
dokumenthåndtering vokser. 

5.1.Dokumentmodtagelse 

Dokumentmodtagelse omfatter selve organisationens modtagelse af dokumenterne, åbningen af 
konvolutter eller anden indpakning samt videregivelse til næste delproces, der vil være 
registrering eller klargøring til skanning. 

Papirdokumenterne modtages fortrinsvis med posten, enten bragt ud af postvæsenet eller 
afhentet på posthuset. Også på anden vis bringes en del dokumenter, fx lagt i organisationens 
postkasse eller bragt af særligt bud.  

Medarbejderne kan imidlertid også direkte modtage dokumenter udefra, fx papirer som de får 
udleveret ved møder. Den slags papirer vil ikke umiddelbart være omfattet af processen for 
dokumentmodtagelse. Organisationens procedurer for modtagelse af dokumenter bør dog så 
vidt muligt sikre, at også disse dokumenter bliver skannet efter sædvanlige retningslinier. 

Åbning af posten sker for at kunne gennemgå posten, så man kan komme frem til de 
dokumenter, der er genstanden for den videre behandling. Ved sorteringen kan der eksempelvis 
skelnes mellem følgende fire hovedtyper: 

–Reklamer o.a., som ikke indgår i den egentlige sagsbehandling, og som derfor ikke skal 
registreres (og lagres) 

–Fakturaer og lignende dokumenter, der indgår i bogføringen, og som derfor er 
underkastet bogføringslovens bestemmelser (om skanning og lagring) 

–Personlig post og tilsvarende, der er mærket på en måde, så det klart skal direkte til den 
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pågældende, som afgør, hvordan det skal indgå i organisationens dokumenter 

–Resten, dvs. alle de dokumenter, som skal registreres, indskannes og lagres efter 
nedenstående retningslinier. 

Organisatorisk er poståbningen placeret forskelligt fra organisation til organisation. Når 
organisationen er begrænset eller de indgående dokumenter ret ensartede, kan åbningen ske 
centralt og muliggøre en detaljeret fordeling. I andre organisationer vil åbningen først ske efter 
en første fordeling på basis af konvoluttens adresse. 

I processynsvinklen vil der ske en videregivelse af dokumenterne til registreringsprocessen eller 
til processen for klargøring til skanning. Disse processer kan organisatorisk foregå centralt eller 
decentralt. Sker de centralt, kan der være en organisatorisk integration mellem 
dokumentmodtagelsen og den efterfølgende proces, dvs. videregivelse sker kun principielt. 

Risikoen (for den juridiske bevisværdi) ved dokumentmodtagelsen er, at ikke alt bringes videre 
til egentlig behandling i organisationen. Der kan være dokumenter, som bliver forlagt eller tabt, 
egen postkasse kan udsættes for tyveri eller hærværk osv. Når posten åbnes, kan dele af 
dokumentet forblive i konvolutten, mens kun resten bliver givet videre. 

Bevisværdien kan eksempelvis understøttes gennem følgende typer kontrolforanstaltninger:  

–Adskillelse af dokumentmodtagelse fra sagsbehandlingen „og IT-funktioner", så man 
ved et eventuelt tab eller en forvanskning af et dokument kan skabe formodning for, at 
der alene er tale om en brist i tilrettelæggelsen af dokumentmodtagelsen - og dermed 
afkræfte en eventuel formodning om, at tabet/forvanskningen var bevidst. 

–Faste, enkle og gennemskuelige processer. Herved bliver det åbenbart for enhver, når 
der afviges. Det formindsker risikoen for, at der afviges, og når det måtte ske, opdages det 
let, så fx forlagte dokumenter kan komme på plads igen. 

–Mindst to personer er involveret. Dette giver mulighed for at overvåge, at selve 
processen overholdes, og eventuelt at lade flere personer gennemføre processen. Fx kan 
der ved en central poståbning ske en gennemgang af de kasserede konvolutter. 

Den organisatoriske adskillelse, som anbefales i papiret, er i nogen grad i modsætning til, at 
man søger at opnå effektivisering ved at lade den enkelte sagsbehandler udføre alle funktioner i 
forbindelse med sagsbehandlingen, herunder administrative opgaver som ellers har været 
udført af andre personalegrupper, f.eks. journaliseringsopgaver (princippet "én sag, én 
sagsbehandler"). Der må i hver enkelt organisation tages stilling til denne eventuelle modstrid. 
En helt uafhængig kvalitetssikring kan være en kompensation for den manglende adskillelse af 
registrering og sagsbehandling. 

5.2.Klargøring til skanning  

Før selve skanningen skal dokumentet klargøres, og omfanget kan variere meget, bl.a. afhængig 
af skannertypen. Hvis den kan skanne for- og bagside i én arbejdsgang, kan fotokopiering 
undlades. Er alt inden for rammerne af det maksimale format, skanneren kan klare, eller skal 
der ske opdeling? Kan det hele skannes, eller skal dokumentet mærkes for "delvis skanning" og 
i øvrigt sikres fysisk lagring bagefter? 

Det er vigtigt at sortere de dele fra, som ikke kan skannes uden tab af information, det være sig 
på grund af dårligt tryk (fx fax), farvet papir eller på grund af et detaljeret indhold i småt 
format, fx et foto eller et kort. Dokumenterne mærkes for „delvis sletning" eller „ikke skannet", 
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og ved registreringen sikres, at de vil kunne genfindes.

Det fysiske dokument forsynes eventuelt med en identifikation, der forenkler fremfindingen ved 
evt. efterfølgende rettelse af skanningsfejl. Behovet herfor er meget afhængigt af 
sandsynligheden for, at fremfinding vil finde sted, herunder ikke mindst hvor længe 
papirdokumentet skal opbevares. I de fleste organisationer vil antallet af dokumenter pr. dag 
kunne tælles i hundreder, og så er det overskueligt blot at have en bunke pr. dato at blade 
igennem, når blot det kun sker sjældent, og de fysiske dokumenter kun skal opbevares i et 
kortere tidsrum. 

Når skanneren kan tage flere sider i én arbejdsgang, vil der som regel skulle indlægges 
skilleblade, der identificerer de efterfølgende sider. Det kan være simpel adskillelse af de 
enkelte dokumenter (herunder hoveddokumenter og bilag), men det kan også angive 
dokumenttype og dermed fx styre den videre fordeling i organisationen. Endelig kan det være 
individuelle skilleblade for hvert dokument på basis af en forudgående registrering. 

Klargøringen vil være mere ressourcekrævende end selve skanningen og er derfor ofte 
flaskehals (hvis ikke registreringen er det). 

Risikoen er, at ikke alt materiale klargøres, eller at forskriften ikke følges, herunder fx at 
skillebladene bevirker en fejl i registreringen.  

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Klargøring adskilt fra sagsbehandling (og IT-funktioner) for herved at mindske risikoen 
for, at der opstår formodning for bevidst manipulation inden indskanningen. 

–Nummerering af dokumentgrupper (batches) og eventuelt enkeltdokumenter med 
henblik på senere afstemning af, at alt går planmæssigt videre. 

–Afstemning af antallet af registreringer med antallet af klargjorte dokumenter, hvis 
registreringen er gået forud. 

–Mindst to personer involveret i efterkontrol eller overvågning, dels for at sikre, at 
forskrifterne overholdes, dels for at få to personers vurdering af klargøringen, dog kun 
hvis klargøringen er kompliceret eller bevisværdien meget vigtig. 

5.3.Indskanning 

Selve indskanningen varierer primært med typen af skanner, og det er vigtigt at sikre, at typen 
dækker behovet, fx for behandling af farver, raster, bagsider, formater og automatisk 
nummerering. 

Som led i indskanningen kan en eventuel tegngenkendelse (OCR) foregå. Genkendelsen kan til 
en vis grad styre den fortsatte del af indskanningen på samme måde som skillebladene fra 
klargøringen. Det gælder fx, hvis dokumentet er forsynet med en stregkode, som fortolkes før 
billeddannelsen af det totale dokument. Tegngenkendelsen kan således dels være baseret på 
maskinellet, men vil fortrinsvis være en programmelløsning. 

Indskanningen bør være overvåget, dog primært for at sikre mod stop og nedbrud. Resultatet 
lagres i TIFF-format, der desværre endnu varierer fra leverandør til leverandør.  

Statens Arkiver angiver i rapporten Elektronisk Arkivering, version 1.04, pkt. 3.8.1 (Grafik-
dokument lagringsformat), at standard-lagringsformat for dokumenter (herunder 
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afleveringsoplysninger) p.t. er det grafiske TIFF-format, version 6.0, baseline, single page (hver 
side i et dokument lagres i hver sin fil). Indeholder dokumentet gråtoner/farver, skal 
komprimeringsalgoritmen LZW anvendes, ellers skal komprimeringsalgoritmen CCITT/TSS 
gruppe 4 standarden anvendes. Grafiske dokumenter skal have fil-extension „TIF". Formatet 
er krav for statsinstitutioners aflevering. 

Risikoen ved indskanningen er primært, at den digitaliserede udgave ikke er brugbar (har tabt 
informationsværdi), eller at dokumentet ødelægges i processen (af den mekaniske håndtering). 
Der er naturligvis også risiko for, at ikke alt indskannes, eller at der sker en forkert kobling 
mellem dokumentet (billedet) og registreringen. 

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Indskanning adskilt fra sagsbehandling (og IT-funktioner) eller - hvis bevisværdien ikke 
skal være meget høj - adskilt fra en proces, der kan foretages afstemning mod, fx 
klargøringen eller registreringen. Herved forbedres mulighederne for at dokumentere, at 
alt er skannet. 

–Overvågning af, at teknikken virker. 

–Logning af, hvem der foretager hvad (dokumentidentifikation) hvornår; i 
lagringsprocessen sikres, at alle versioner bevares. 

–Omskanning under samme kontrollerede vilkår som ved den oprindelige indskanning, fx 
må omskanning ske centralt, hvis indskanningen skete centralt, og den fejlbehæftede 
skannede version må bevares. 

–Begrænsning af adgangen til at betjene udstyret gennem sædvanlige adgangskontroller. 

–Sikring af, at indskanning altid kan foregå - gennem dublering af udstyr, mulighed for 
ekstra skift eller aftale om backup-udstyr hos andre. Formålet hermed er at få de mindst 
mulige afvigelser fra normalproceduren, herunder at sikre at der er mindst mulig 
tidsmæssig forskydning mellem modtagelse og indskanning. 

–Mindst to personer involveret i efterkontrol eller overvågning for at sikre, at 
forskrifterne overholdes, hvis bevisværdien skal være meget høj. 

5.4.Kvalitetssikring af skanning 

Kvalitetssikringen har til formål at godtgøre, at forskrifterne er fulgt, samt at resultatet er 
anvendeligt. Kvalitetssikringen bør foretages, før papirdokumenterne makuleres, fordi en 
dårlig skanning ikke kan gøres om, når papiret er væk. 

Det er en proces, der som hovedregel er integreret i andre processer. Der bør under alle 
omstændigheder udarbejdes en eksplicit målformulering og dokumentation. 

Det umiddelbare mål for kvalitetssikringen er, at det indskannede er læseligt i den fornødne 
kvalitet. Det er imidlertid omtrent lige så væsentligt, at et dokument skannes én og kun én gang. 
Betydningen heraf er stigende, fordi man ikke mere har det supplement, som papirdokumenter 
i sagsomslag udgjorde. 

Sikringen kan være fuldstændig, dvs. hvert eneste dokument undersøges. Undersøgelsen 
fokuserer på anvendeligheden (kan det læses); den foregår ofte i sammenhæng med 
registreringen, når denne ligger efter indskanningen. Det kan også ske i sammenhæng med 
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sagsbehandlingen, hvor både registrering og indskanning kan kontrolleres. 

Der kan også foretages stikprøvekontrol. Hvis den tilrettelægges efter de rette teoretiske 
principper, kan der opnås en høj grad af sikkerhed med et begrænset ressourceforbrug, så 
gennemgangen af det enkelte dokument i stikprøven ofte vil være grundigere end ved den 
fuldstændige sikring.  

For at sikre en given kvalitet, fx at 99% af alle skannede sider er læselige, gennemgås en 
stikprøve af en passende størrelse. Stikprøven skal være større, hvis grundmaterialet er dårligt, 
så der vil være fejl i et større antal. Stikprøven må ligeledes vokse med størrelsen af den 
samlede mængde, dog kun proportionalt med logaritmen eller kvadratroden af det samlede 
antal. I øvrigt bør stikprøvestørrelsen løbende justeres efter de konstaterede resultater. Hvis det 
er muligt, bør dokumenter med ensartet sandsynlighed for fejl samles i grupper, der 
stikprøvekontrolleres hver for sig. Kun for grupperne med stor fejlsandsynlighed vil det så 
være nødvendigt med store stikprøver.  

For yderligere information om teoretisk stikprøvekontrol kan henvises til: William Cochran: 
Sampling Techniques, Wiley (1977, 3.ed.).  

I forbindelse med udtrækningen af stikprøven vil der desuden være en afstemning mod andre 
processer og dermed en vurdering af, om forskrifterne er fulgt. Der kan udtages én stikprøve til 
kontrol af såvel indskanning, registrering og andre kontrolområder, men forskellige 
fejlhyppigheder kan gøre det mere hensigtsmæssigt med selvstændige stikprøver for hvert 
kontrolområde. 

Risikoen ved kvalitetssikringen er især, at der eventuelt skabes en falsk tryghed. 

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Organisatorisk adskillelse mellem kvalitetssikringen og de processer, der skal 
kontrolleres. Der kan dog slækkes på den organisatoriske adskillelse, hvis ikke 
bevisværdien skal være meget høj. Det kan fx indebære, at samme medarbejder deltager i 
indskanning på den ene side og i kvalitetssikring på den anden side, når blot 
medarbejderen ikke kvalitetssikrer de dokumenter, som den pågældende selv har 
indskannet osv. 

–Stikprøvevurdering på basis af teoretisk tilrettelagte stikprøver. 

–Afstemninger delprocesserne imellem, bl.a. til sikring af, at et dokument kun skannes én 
gang. I øvrigt afstemning, eventuelt maskinelt, af at alt, hvad der er klargjort, også er 
indskannet. 

–Eksplicit dokumentation/markering for (tilfredsstillende) gennemført kvalitetssikring. 

–Mindst to personer involveret i kontrol eller overvågning, hvis bevisværdien skal være 
høj eller meget høj, eller hvis kvalitetssikringen er integreret i andre processer, fx 
registreringen. 

6.Lagringsprocessen 

Når digitale dokumenter lagres, er det ikke til at se forskel på de skannede, de elektronisk 
modtagne eller de egenproducerede. Der er dog forskelle i formaterne, men det kontrolmæssige 
er ens. Det følgende gælder derfor også for alle tre typer. 
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Ved lagring forstås den bevidste henlæggelse på et lager, hvorfra man på et ubestemt senere 
tidspunkt kan hente det frem igen. Lagring omfatter således ikke den midlertidige kopi, som fx 
operativsystemet eller tekstbehandlingssystemet foretager for at sikre passende driftsstabilitet 
eller hurtigere svartider. 

For den offentlige forvaltning er der i Arkivloven og bekendtgørelsen fra 28. november 1997 
herom givet retningslinier for god skik ved lagring af dokumenter. Reglerne kan i vid 
udstrækning også anvendes uden for den offentlige forvaltning. I cirkulæret af 23. november 
1995 om elektronisk arkivering hos statslige myndigheder er angivet, hvordan de generelle 
regler udbygges og tilpasses til de særlige forhold ved digitale dokumenter. 

6.1.Registrering (journalisering) 

Når dokumenterne er digitale, er det slut med at lægge noget i sagsmappen uden først at 
foretage en registrering af dokumentet, i dag ofte kaldet journalisering. Normalt handler 
journalisering om beskrivelse af dokumenternes indhold, mens registrering desuden omfatter 
form, placering mv. Registrering opfattes bredere. Det er en henvisning med en mere eller 
mindre omfattende beskrivelse af det, der henvises til. 

I dette dokument anvendes ordet "registrering", hvor det især inden for det offentlige nok er 
mere almindeligt at bruge ord som "journalisering" og "aktering". Denne daglige anvendelse 
betyder til gengæld, at der er en række skjulte betydninger ved begrebet - og de kan variere fra 
organisation til organisation. Ordet registrering har også den fordel, at det på tilsvarende vis er 
blevet fællesbegrebet i bogføringsloven. 

Det generelle er, at der teknisk set er en adskillelse mellem indholdet (dokumentet) og 
henvisningen til det, dvs. de registrerede oplysninger om det, herunder reference til placering. 
Findes der ikke en korrekt henvisning, er indholdet reelt tabt; på samme måde er en bog, der er 
stillet forkert på biblioteket, i praksis blandt de bortkomne.  

De skannede dokumenter, dvs. det digitaliserede billede af dokumentet og dermed 
ustruktureret information, lagres sammen med den tilhørende, strukturerede information om 
dokumentet. Når indskanningen går forud for registreringen, foretages registreringen på 
grundlag af det skannede billede, eventuelt med papirdokumentet til støtte. Er der eventuelt 
også sket tegngenkendelse ved indskanningen, så kan registreringen forenkles (klippe/klistre). 
Endelig kan der foretages delvis tegngenkendelse ved drag-and-drop til de enkelte 
registreringsfelter. 

Hvis registreringen er enkel og ensartet, kan registreringen ske forud for indskanningen på 
grundlag af papirdokumentet. Den manuelle del af registreringen vil fokusere på indholdet, og 
normalt vil der blive udskrevet skanningsforsider, som kan automatisere indskanningen, så en 
del oplysninger om form mv. kan genereres. Fx kan antallet af sider i dokumentet registreres, 
så det kan kontrolleres, at skanneren ikke tager to sider ad gangen. 

Risikoen ved registreringen er først og fremmest, at der registreres, så dokumentet ikke kan 
genfindes. Det er også en risiko, at ikke alle dokumenter registreres, samt at der foretages 
overflødige registreringer. Endelig er det en risiko, at der foretages registrering af et uautentisk 
dokument. Denne risiko vil være større for dokumenter, der er modtaget direkte af 
sagsbehandler og derefter er videregivet til registrering (klargøring til skanning). 

Der må foretages en registrering af alle skannede dokumenter, alle bevaringsværdige e-post 
meddelelser mv. og alle egenproducerede dokumenter. Især det sidste vil sandsynligvis betyde 
en øget registrering i forhold til i dag, hvor ikke alt, der lægges på sagen/i sagsmappen, 
nødvendigvis registreres. For offentlige organisationer må journalplanens afsnit herom 
ajourføres. 

Page 80 of 94

10-04-2013file://C:\TEMP\Temporary Internet Files\OLK1F9\digitale-dokumenters-bevisvaerdi-...



Bevisværdien kan fx opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger:

–Registrering adskilt fra sagsbehandling og IT-funktioner.  

–Logning af, hvem der foretager hvad hvornår. Loggen opbevares som et led i 
kontrolsporet. 

–Fastlæggelse af et sæt af obligatoriske oplysninger for hver dokumenttype, herunder 
markering på dokumenter, der er modtaget af sagsbehandler. 

–Mindst to personer involveret i efterkontrol eller overvågning, dels for at sikre, at 
forskrifterne overholdes, dels for at sikre rigtigheden af registreringen, der vil have 
stigende betydning som forudsætning for genfinding. En fejlagtig registrering kan 
medføre, at dokumentet ikke siden kan genfindes. 

6.2.Indlæggelse i lager 

Indlæggelse i lager skal ske hurtigst muligt efter skabelsen og registreringen, dvs. efter 
indskanningen, efter modtagelsen af et dokument i digital form, efter afsendelsen af et 
udgående dokument eller efter produktionen af et dokument i endelig form. For indskannede 
dokumenter er det afgørende, at billedversionen gemmes, mens en eventuelt tegngenkendt 
version kun bør være et supplement. Tegngenkendelsen i sig selv er jo en manipulation, der 
reducerer integriteten.  

Der skal være regler for, hvornår egen-producerede dokumenter skal registreres. Registrering 
skal normalt altid ske ved afsendelse til eksterne, men også for rent interne dokumenter skal 
der fastlægges et regelsæt efter organisationens behov for at fastholde dokumentation af 
sagsbehandlingens forløb o.lign. 

Medier, der kun kan skrives på én gang, vil være at foretrække, fordi man herved forenkler 
bevisførelsen for, at der ikke er sket ændringer. En række medier har tilsyneladende denne 
egenskab, men der er forskel på, hvordan egenskaben er realiseret.  

På cd’er og de kommende dvd’er sker der en irreversibel ændring af det materiale, som data 
lagres i. De såkaldte MO-diske er en særlig type worm-diske, hvor der ved hjælp af særligt 
programmel er lagt spærring ind, så de kun kan skrives én gang, men læses mange. I princippet 
er disse diske ikke forskellige fra almindelige diske; de er blot optimeret til at rumme store 
datamængder, være let udskiftelige og med god beskyttelse af programmellet, som giver 
spærringen. 

Niveauet for standardisering varierer fra medium til medium. For nogle findes en ISO-
standard, men kun få leverandører som følger standarden, og så er den praktiske betydning jo 
lille. Den mest åbne anvendelighed gælder cd’erne. Deres holdbarhed er til gengæld mindre end 
for fx worm-diske, der er pakket ind i et fast hylster. Imidlertid kan sliddet på cd’en begrænses 
til et minimum, fx gennem anvendelse af et moderne jukebokssystem, så i praksis kan der 
enkelt skabes samme holdbarhed for cd’en som for MO-disken. 

Hvis kravet til bevisværdi er højt eller meget højt, må lagringsmedierne være forsynet med 
individuel identifikation (et indbrændt, ikke-kopierbart nummer) fra fabrikken. Det er jo 
enkelt at kopiere og svært at skelne kopien fra den oprindelige, men fabriksnummeret kan være 
sikringen af, at den oprindelige ikke efterfølgende erstattes af en modificeret kopi. 

Umiddelbart er det uden betydning for bevisværdien, om mediet er i overensstemmelse med 
internationale standarder. Udefra kommendes kopiering kan måske tilmed siges at 
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vanskeliggøres, hvis der anvendes ikke-standard. Imidlertid bør standardversioner anvendes, 
fordi det ellers vil være langt mere omfattende at gemme systemer og systemdokumentation, så 
længe som dokumenterne ønskes bevaret, jf. afsnit 6.6 om vedligeholdelse. 

Risikoen er, at der sker noget mellem skabelsen af det digitale dokument og den sikrede lagring. 
Med "sker noget" menes fx, at dokumentet forsvinder, eller at det ændres, så integriteten 
ødelægges. 

Bevisværdien kan fx opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Indlæggelse i lager adskilt fra sagsbehandling (og IT-funktioner), når det drejer sig om 
indgåede dokumenter. Egenproducerede dokumenter kan indlægges uden denne 
adskillelse, når blot indlæggelsen sker hurtigst muligt efter afsendelsen/færdiggørelsen; 
indtil dette tidspunkt er det jo netop sagsbehandleren, der bestemmer indholdet. 

–Indlæggelse på et ikke-sletbart, éntydigt identificerbart medium, dvs. cd-rom eller cd-r, 
men også medier med en ekstraordinær programmelbeskyttelse som MO-diske 
(mainframe-miljø). 

–Automatisk logning af indlæggelsen, dvs. hvem gjorde hvad hvornår, idet loggen 
opbevares som et led i kontrolsporet. 

–Afstemning af, at alle indskannede dokumenter, elektronisk modtagne dokumenter og 
registrerede egendokumenter er indlagt i lager, herunder at en eventuel tidsforskydning 
er begrænset. 

–Der beregnes krypterede nonsenstotaler, som adderes i forbindelse med logningen, når 
der er behov for meget høj bevisværdi. 

–Løbende ajourført fortegnelse over anvendte lagringsmedier, systemer og 
systemdokumentation, der opbevares som et led i kontrolsporet. 

6.3.Kvalitetssikring af indlæggelse i lager 

Kvalitetssikringen har til formål at godtgøre, at forskrifterne er fulgt, samt at resultatet er 
anvendeligt. For skannede dokumenter bør kvalitetssikringen foretages, før 
papirdokumenterne makuleres, fordi en utilstrækkelig registrering kun vanskeligt kan gøres 
om, når papiret er væk. 

Det er en proces, der som hovedregel er integreret i andre processer. Der bør under alle 
omstændigheder udarbejdes en eksplicit målformulering og dokumentation, og som her vil der 
være mange fællestræk med kvalitetssikring af skanningen. 

Det umiddelbare mål for kvalitetssikringen er, at registreringen er korrekt, herunder at et 
dokument registreres én og kun én gang. Betydningen heraf er stigende, fordi man ikke mere 
har det supplement, som papirdokumenter i sagsomslag udgjorde. 

Som ved kvalitetssikring af skanningen kan sikringen være fuldstændig eller foretages som 
stikprøvekontrol.  

Risikoen ved kvalitetssikringen er især, at der eventuelt skabes en falsk tryghed. 

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 
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–Organisatorisk adskillelse mellem kvalitetssikringen og de processer, der skal 
kontrolleres. Der kan dog slækkes på principperne som ved kvalitetssikring af 
skanningen. 

–Stikprøvevurdering på basis af teoretisk tilrettelagte stikprøver. 

–Afstemninger delprocesserne imellem, bl.a. til sikring af, at et dokument kun registreres 
én gang. I øvrigt afstemning, eventuelt maskinelt, af at alt, hvad der er skannet og indlagt 
i lager, også er registreret. 

–Eksplicit dokumentation/markering for (tilfredsstillende) gennemført kvalitetssikring. 

–Mindst to personer involveret i kontrol eller overvågning, hvis bevisværdien skal være 
høj eller meget høj, eller hvis kvalitetssikringen er integreret i andre processer, fx 
sagsbehandlingen. 

6.4.Genfinding  

Genfinding er et spørgsmål om at søge efter dokumenter og derefter at komme fra et positivt 
søgeresultat til selve dokumentet. For troværdigheden er det af betydning, at en søgning giver et 
fuldstændigt svar, så man føler at have fået den fulde sandhed. Forudsætningen er et fornuftigt 
registreringssystem og en fyldestgørende registrering samt eventuelt tegngenkendelse, så der 
kan fuldtekstsøges; dette er imidlertid uden for dette notats emne. 

Risikoen er - som antydet - at man får et svar, som ikke stemmer med realiteterne. En anden 
risiko er, at man ikke kan komme fra et søgeresultat til dokumentet, og at det konkrete 
dokument i realiteten ikke kan findes i systemet. 

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Afstem, at der findes reference til alle de lagrede dokumenter. Gennem log o.l. for det 
fysiske medium er der regnskab med hver bit på mediet, herunder de enkelte 
dokumenter. Til ethvert sådant dokument skal der findes en henvisning i det system, der 
anvendes til at søge dokumenter i (registreringssystemet). 

–Afstem, at der til enhver reference findes et lagret dokument. 

I registreringssystemet er nogle felter afsat til at indeholde dokumenthenvisninger. Til 
enhver sådan henvisning skal der findes et dokument, som skal kunne vises. 

6.5.Udskrivning  

Enhver, der har adgang til dokumenterne, vil også kunne skrive dem ud. Der kan imidlertid 
være behov for en særlig form for udskrift med en eksplicit garanti for, at udskriften er 
troværdig. 

Risikoen er, at den påberåbte udskrift ikke afbilder det dokument, som findes i sagssystemet. 

Bevisværdien kan opnås gennem bl.a. følgende kontrolforanstaltninger: 

–Den ansvarliges attestation af udskriftens overensstemmelse med det digitale dokument, 
herunder at dokumentet har været behandlet efter de gældende forskrifter. 

–Mindst to personer er involveret for at sikre, at forskrifterne overholdes, hvis 
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bevisværdien skal være meget høj.

6.6.Vedligeholdelse 

Mens dokumenterne er lagret, skal de kunne anvendes i sagsbehandlingen. Dog skal de kun 
være tilgængelige for autoriserede personer. For at sikre, at de lagrede dokumenter altid er 
tilgængelige, er det nødvendigt løbende at: 

–Foretage backup. 

–Ajourføre databasesystem mv. 

–Sikre fortsat læselighed af medier og dokumenter, herunder konvertere fra forældede 
dokumentformater eller medier til nye. 

–Sikre dokumenternes integritet under logning. 

Det primære formål med backup er naturligvis at kunne genskabe systemet efter et nedbrud, 
dvs. kopien er en sikkerhedskopi. Det er almindeligt at opbevare backup fysisk adskilt fra 
driftssituationen og ofte med en organisatorisk håndtering, der er forskellig fra den øvrige 
driftshåndtering.  

Udover sikkerhedskopien kan det være hensigtsmæssigt med driftskopier af det egentligt 
lagrede. Sådanne kopier kan optimeres til at give bedre svartider og søgemuligheder og dermed 
i det daglige være meget mere effektive.  

Nok så mange garantier for lagermediernes holdbarhed kan ikke udelukke behovet for at skifte 
medium. Det må ske under stærkt kontrollerede forhold. Tilsvarende gælder for de 
konverteringer af dokumentformat, der må ske fra tid til anden, og hvor risikoen for tab af 
informationsværdi formentlig er større end ved skift af lagermedium. 

Risikoen i vedligeholdelsesprocessen er, at uvedkommende får adgang til dokumenter. Det 
ændrer ikke direkte ved disse dokumenters bevisværdi, men kan have en stærkt afsmittende, 
negativ indvirkning på organisationens image. Endvidere er det en risiko, at der sker utilsigtede 
ændringer af dokumenterne under vedligeholdelsen, herunder tab af data, eller at 
uvedkommende får adgang til lagringsmedier, som eventuelt kasseres, dvs. dokumenterne 
bliver utilgængelige.  

Bevisværdien kan fx opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–De digitale dokumenter beskyttes systemmæssigt mod uautoriseret ændring eller 
sletning. 

–Adskillelse af adgangen til drift og backup, så en udskiftning af et modificeret 
lagermedium skal ske dels i driften, dels i backup-organisationen. 

–Sikkerhedskopiering af ikke-sletbare medier på ikke-sletbare medier. 

–Logning af adgangen til og udnyttelsen af dokumenterne. 

–Logning af alle modificerende hændelser. Denne log bør opbevares som en del at 
kontrolsporet. 

–Gentagen kvalitetssikring efter skift af lagringsteknologi. 
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–Fortegnelse over anvendte kopier og kontrol af beholdningen af lagringsmedier.

6.7.Sletning/videregivelse 

Videregivelse vil her sige at give adgang for udenforstående til dokumenter, hvor 
organisationen indestår for den juridiske bevisværdi (på et valgt niveau). Disse udenforstående 
kan eventuelt få kopi eller danne sig en kopi.  

Statens Arkiver er for alle offentlige organisationer en særlig sådan udenforstående hvor 
organisationerne har pligt til at videregive dokumenterne på et vist tidspunkt. Hidtil har denne 
videregivelse været en aflevering, hvor dokumenterne er enten det ene eller det andet sted. 
Fremover kan videregivelsen i stedet ske i form af en kopi, idet organisationen ikke 
nødvendigvis ophører med at have den videregivne information. Under alle omstændigheder 
skal der indgås en særskilt aftale om videregivelsen. 

Ved videregivelsen må organisationens ansvar præciseres: Hvis en kopi udleveres, hvor længe 
vil en erstatningskopi så også kunne leveres? Hvis der blot etableres adgang, hvor længe må 
man så ikke slette dokumentet? Osv. Teknikken tillader snart i praksis, at man i stedet for at 
sende „en kopi af" et digitalt dokument giver modtageren adgang til at læse dér, hvor man har 
lagret dokumentet til eget brug. Men det kræver bl.a. en aftale om bevaring, så modtageren 
ikke tror, det er der, mens det er blevet slettet. 

Sletning vil blive nødvendig. Den nye teknik gør det ganske vist billigt at gemme, men 
mængderne bliver meget, meget store. Herved vil fx vedligeholdelsesomkostningerne alligevel 
nå en betragtelig størrelse. Der bør derfor fortsat foreligge en kassationsplan i en organisation. 

Sletning fra ikke-sletbare medier kan synes et paradoks. I praksis vil det være klaret ved blot at 
slette referencen, men det hjælper kun delvis på vedligeholdelsesomkostningerne. Først ved 
kopiering til et nyt medium vil den fulde sletning få effekt, og det bør ske som led i den 
almindelige vedligeholdelse. 

Risikoen er, at der opstår uoverensstemmelse om fortolkning af videregivelsesaftaler. 
Endvidere er der risiko for, at dokumenter slettes fejlagtigt. 

Bevisværdien kan eksempelvis opnås gennem følgende kontrolforanstaltninger: 

–Indgåelse af specificerede aftaler om videregivelse (eventuelt på basis af en 
standardaftale)  

–Særlig autorisation til sletning 

–Mindst to personer involveret for at sikre, at forskrifterne overholdes, hvis bevisværdien 
skal være meget høj 

–Logning af sletning. 

7.Generelle kontroller 

Effektiviteten af kontroller i skanningsprocessen og lagringsprocessen vil afhænge af, om den 
generelle forvaltning af systemer og procedurer fastlægges og overvåges på en forsvarlig måde. 
Uden en tilstrækkelig og veltilrettelagt organisation vil det som tidligere nævnt ikke være 
muligt at opnå sikkerhed på et højere niveau. 

Dette kapitel handler således om de generelle kontroller, der ikke specielt har noget med 
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skanning og lagring at gøre. Kontrollerne er muligvis allerede etableret i organisationen, fordi 
man har edb-systemer i drift, der stiller mindst samme krav til sikkerheden som skanning og 
lagring af dokumenter. Det kan også være, at det er med indførelse af skanning og lagring, at 
behovet for høj eller meget høj sikkerhed opstår, og i så fald må såvel de specifikke kontroller 
som de generelle tilrettelægges. 

I dette kapitel er der givet et overblik over disse generelle forhold, hvor fyldestgørende 
information må søges andetsteds (se fx God edb-skik; Et ansvar for ledelse og organisation, FSR’s 
Forlag 1992 eller A Code of Practice for Information Security Management, BSI BS 7799 1995). 
Der er medtaget en række specifikke ledelsesmæssige tiltag. Endvidere er der medtaget en 
beskrivelse af nogle generelle kontroller, som skal sikre systemsikkerheden, datasikkerheden og 
driftssikkerheden på et tilstrækkeligt niveau, så skanningsprocessen og lagringsprocessen kan 
gennemføres pålideligt. 

7.1.Overordnede ledelsesmæssige tiltag 

De ledelsesmæssige tiltag omfatter, at organisationen opgør sine formål med digital 
dokumentbehandling og tager stilling til behovet for autenticitet og kvalitet for så vidt angår 
digitale dokumenter, herunder risici ved at skannede dokumenter evt. ikke opnår samme 
bevisværdi som de originale dokumenter. 

Risikostyring og politikker 

Risikovurderingen og overvejelserne om, hvorledes risici ved digital dokumentbehandling 
imødegås, kan udføres som skitseret i kapitel 3. Denne analyse bør foreligge på skriftlig form 
som overordnet retningslinie for tilrettelæggelse af skanningsprocessen og lagringsprocessen 
(politik for sikring af juridisk bevisværdi). 

Behandling af fysiske dokumenter 

Ledelsen bør tillige udarbejde skriftlige retningslinier, der fastlægger, hvorledes hver enkelt 
dokumenttype skal behandles, ikke mindst hvorledes papirversionen skal behandles. Først når 
skanningen er kvalitetssikret, er der reelt to versioner, som organisationen kan vælge mellem. 
Der kan fx være tale om følgende behandlingsformer for de fysiske dokumenter 
(dokumenttyper): 

–Skanning af hensyn til praktisk sagsbehandling, men sikret bevaring af papiret på grund 
af lovkrav. (Originalerne kan i visse tilfælde opbevares i en stak i kronologisk orden indtil 
udløbet af opbevaringspligten.) 

–Skanning af hensyn til praktisk sagsbehandling, men sikret bevaring af papiret, fordi 
den tilstrækkelige juridiske bevisværdi ikke ønskes tilgodeset af system- og 
kontrolforanstaltninger i øvrigt. 

–Delvis skanning, så dokumentet antydes i den digitale samling, men bevaring af det 
fuldstændige dokument i papirformen. Denne bevaring kan være sikret eller ikke-sikret 
afhængig af kravet til bevisværdi. 

–Skanning og efterfølgende overgivelse af papirversionen til sagsbehandlingen. Den 
juridiske bevisværdi er herefter ikke afhængig af papirversionen, som organisationen dog 
fortsat er ansvarlig for i henseende til fx fortrolighed.  

I øvrige tilfælde makuleres papiret umiddelbart efter skanning og kvalitetssikring af 
skanningen. 
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De skriftlige retningslinier vil i øvrigt være et lovkrav, hvis materialet omfatter 
bogføringsmateriale (beskrivelse af bogføringen og dens tilrettelæggelse, jf. 
Bogføringsbekendtgørelsens § 10). 

Øvrige forretningsgangs- og organisationsbeskrivelser 

Der bør normalt udarbejdes skriftlige organisationsoversigter og procesbeskrivelser, evt. i form 
af forretningsgangsbeskrivelser, stillingsbeskrivelser, organisationsbeskrivelser mv.  

–Beskrivelser af procedurer og sikkerhedsrutiner bør fastlægge de kontroller, der skal 
sikre den fornødne juridiske bevisværdi for relevante dokumenttyper. Disse beskrivelser 
bør være udformet således, at de vil kunne fremlægges i retten. 

–Skriftlige retningslinier, der i øvrigt fastlægger, hvorledes edb-aktiver, systemer, data og 
sikkerhedskopier skal beskyttes mod misbrug, uautoriserede ændringer eller hændelig 
undergang (IT-sikkerhedspolitik). 

I det omfang, de beskrevne materialer og rutiner omfatter bogføringen, er sådanne beskrivelser 
et lovkrav (beskrivelse af bogføringens tilrettelæggelse). Der kan tilsvarende være lovkrav eller 
interne krav om skriftlige beskrivelser, der omfatter de ovennævnte forhold. 

I det omfang, der ønskes en høj eller meget høj juridisk bevisværdi, er beskrivelserne 
nødvendige som led i at kunne dokumentere, at den fornødne sikkerhed er implementeret.  

7.2.Systemsikkerhed 

God systemsikkerhed indebærer, at organisationens systemer er veldefinerede og fungerer i 
overensstemmelse med ledelsens og de område-/systemansvarlige brugeres beslutninger herom. 

Der bør bl.a. være tilrettelagt procedurer, der sikrer, at: 

–Der er anvendt en systemudviklingsmetode med tilstrækkelig brugerdeltagelse 

–Nye systemer og systemændringer ikke sættes i drift uden brugernes forudgående 
brugergodkendelse og test 

–Systemerne er entydigt dokumenteret, således at sammenhængen mellem 
ledelsens/brugernes behov og systemer fremgår, herunder de nødvendige systemmæssige 
kontroller 

–Brugeres test af væsentlige funktioner/kontroller foreligger dokumenteret. 

Det vil for bedømmelsen af bevisværdien af systemerne være væsentligt, at disse procedurer 
kan efterprøves. (vurderes og/eller testes ofte i forbindelse med revision af årsregnskaber eller 
ved erklæringer om de generelle edb-kontroller). 

7.3.Datasikkerhed  

God datasikkerhed indebærer, at data (herunder skannede dokumenter) kun behandles af 
godkendte systemer og brugere, dvs. at adgang til systemer, programmer og data sikres, så 
adgangen til at foretage ændringer alene er forbeholdt de personer, der efter de organisatoriske 
regler har som opgave at foretage ændringerne. 

Det skal herunder sikres, at: 
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–Brugere ikke har adgang til at foretage ændringer i dokumenter uden om de godkendte 
systemer 

–Ingen kan udføre systemændringer uden om de tilrettelagte programændrings- og 
testrutiner 

–Ingen uautoriseret kan få adgang til sikkerhedskopier og lagringsmedier. 

Det vil for bedømmelsen af bevisværdien af systemerne være væsentligt, at disse procedurer 
kan efterprøves. (Vurderes og/eller testes ofte i forbindelse med revision af årsregnskaber eller 
ved revisorerklæringer om de generelle edb-kontroller). 

7.4.Driftssikkerhed 

God driftssikkerhed indebærer, at systemer og data er til rådighed i tilstrækkeligt omfang, 
herunder at der findes: 

–Driftsdokumentation, der formindsker risiko for driftsfejl og letter korrekt retablering 
efter fejl 

–Effektive nød- og katastrofeplaner, der kan retablere tilstrækkelig og sikker drift efter 
væsentlige uheld 

–Tilstrækkelig fysisk sikkerhed for behandling og opbevaring af såvel fysiske dokumenter 
som digitale dokumenter, herunder: 

–Fysisk sikring mod uautoriseret adgang til IT-rum og anlæg 

–Fysisk sikring (især brand og varmesikker) opbevaring af  

sikkerhedskopier og lagringsmedier. 

Driftssikkerheden (forsyningssikkerheden) har betydning for, om dokumenter kan udskrives og 
fremlægges, når der er behov herfor. (Vurderes ofte i forbindelse med revision af årsregnskaber 
eller ved revisorerklæringer om de generelle edb-kontroller). 

Bilag D: Ord- og litteraturliste 
December 1998 

/Ernst & Youngs logo/ 

   

Ordliste 

Aftalelicens: Aftale om tilladelse til at anvende ophavsretligt beskyttede værker eller præstationer. 
Aftale indgås på grundlag af særlig lovhjemmel mellem brugeren og en organisation, der 
repræsenterer rettighedshaverne. I dansk ophavsret er der bl.a. hjemmel for aftalelicens til kopiering 
af litterære værker mv. på erhvervs- og undervisningsområdet. 

Autenticitet: Rigtigheden af en påstået identitet, fx afsenderen af en digital meddelelse. Sikkerhed for 
autenticitet kan fx opnås gennem brug af digital signatur.
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Bitmap: Digitalt billede, hvis enkelte punkter er repræsenteret ved et tal (bit). 

Cd: Compact Disc er et lagermedium, der benytter laseroptik til lagring og læsning af data. Ved 
lagring brænder laserstrålen hul i et metallisk lag, der er omgivet af en plastisk overflade. Når cd’er 
anvendes til lagring af data, bruges betegnelserne cd-rom (compact disc read only memory) og cd-r 
(compact disc rewritable, dvs. skrivning kan ske ad flere gange). Cd-rom og cd-r er blandt flere typer 
optiske worm-lagre (write once, read many). 

Datafangst: Betegnelse for den situation, hvor et IT-system modtager data. 

Digital (datarepræsentation): Betegnelse for data, repræsenteret ved tal. Ved digital 
datarepræsentation er informationen altid knyttet til en kendt talstørrelse.  

Digital signatur: En manifestation, som en person knytter til en nedfældet informationsmængde 
(typisk en tekst) som tegn på hans vilje til at være juridisk bundet eller lignende af det pågældende 
dokuments indhold. I nærværende sammenhæng kan signaturen betragtes som et tal, der forholder sig 
til en datamængde (der i matematisk forstand også kan betragtes som et tal) på en sådan måde, at 
ændringer i den pågældende datamængde efterfølgende kan konstateres. Hvis man fx „signerer" en 
lagret datamængde (fx det samlede indhold af en diskette eller worm-disk), kan det efterfølgende 
konstateres, om der er sket ændringer heri. En af fordelene ved at anvende digitale signaturer til 
sikring af dette bevis ligger i, at signaturen udgør en langt mindre numerisk værdi end den signerede 
meddelelse. En digital signatur kan derfor gøres til genstand for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, 
fx deponering hos troværdig tredjepart eller offentliggørelse. 

Digitalisering (af dokument): I denne redegørelse betegnelse for enhver proces, hvorved behandling 
af dokumenter i papirform erstattes med behandling af data i digital form. 

Dokument: I denne fremstilling fokuseres på papirdokumenter med tekst og eventuelt tegning, 
herunder logo og underskrift. Når det drejer sig om digitale dokumenter, bør en bredere definition 
anvendes, så dokumenter også kan dreje sig om lydbånd, fotografier, videoer osv.  

DVD: Digital Video Disc. Et lagermedium af udseende som cd’er, men mindre standardiseret. P.t. 
(1998) eksisterer to forskellige standarder. Standarderne lægger begge op til, at kapaciteten vil være 
væsentligt større end cd’ens, og den vil kunne udvides i takt med den tekniske udvikling. 

EDI: Electronic Data Interchange. Direkte oversat: elektronisk data-udveksling. Oversættelsen er dog 
ikke betegnende. Det centrale ved den udveksling af data, der sker ved EDI, er, at data, der ellers er 
beregnet til at blive læst af mennesker (fx fakturaer, bestillinger, m.v.), læses af et modtagende IT-
system, der igangsætter en proces svarende til deres indhold; fakturaen bogføres automatisk, 
købsordren effektuerer automatisk en produktionsgang osv. Dette forudsætter, at de pågældende data 
er struktureret i nøje overensstemmelse med standarder for såvel indhold som struktur, og arbejdet 
med at udvikle EDI består da også primært i at vedtage og implementere disse standarder.  

Hashtotal, se nonsenstotal. 

Indskanning, se skanning. 

ICR: Intelligent Character Recognition. En uofficiel betegnelse for tegngenkendelse af mange 
tegnsæt, herunder eventuelt håndskrift. Anvendes til at skelne genkendelsen fra den simple 
tegngenkendelse af få tegnsæt, der så kaldes OCR. 

Journalisering: At føre en sag i journal, dvs. registrere den i et system, der holder orden på sager og 
gør det muligt fra centralt hold at lokalisere den enkelte sag og orientere sig om, hvad der er sket i 
den. Normalt handler journalisering om beskrivelse af dokumenternes indhold, mens registrering (se 
nedenfor) desuden omfatter form, placering mv.
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Jukeboks: En lagerenhed, der kan indeholde mange plader. Betegnelsen bruges fortrinsvis, når 
pladerne er optiske, fx cd-rom’er. 

Kontrolspor: De informationer i registreringerne og i bilags- og dokumentationsmaterialet, der 
dokumenterer, at registreringerne er foretaget korrekt. Oplysningerne kan bl.a. være forklarende eller 
dokumenterende tekst eller dokumentation for, at nødvendige kontrolhandlinger er udført, herunder et 
transaktionsspor. 

Konvertering: Forvandling i overensstemmelse med på forhånd givne kriterier. Man taler fx om, at et 
dokuments grafiske billede „konverteres" til bit, når dokumentet skannes, se skanning. 

Kryptering: eller kryptografering. Den proces, hvorved en mængde information, der er sammensat 
ved brug af et alment tilgængeligt sprog, transformeres til en mængde data, der ikke er alment 
tilgængelig. Transformationen sker ved hjælp af en algoritme, der styres af et indgangssignal, en 
såkaldt nøgle. Modtageren af den krypterede meddelelse kan herefter ved at gøre brug af nøglen 
fremkalde den oprindelige informationsmængde. 

Lagring: I denne sammenhæng henlæggelse af data i digital form på et medium, som kan opbevare og 
være grundlag for genskabning af disse data. Teknikken til lagring er i dag (elektro)magnetisk eller 
optisk, og det anvendes ofte som betegnelse for mediet. 

Logning: Registrering i kronologisk rækkefølge af relevante hændelser. 

MO-disk: Forkortelse for magnetisk/optisk disk. Når der opvarmes til mere end 180°, kan det 
magnetiske materiale påvirkes optisk - og låses i denne tilstand. Se også worm. 

Nonsenstotal: Sum, der fås ved addition af data, som ikke kan adderes meningsfyldt, fx personnumre 
og grafiske punkters digitale værdier. En nonsenstotal kan anvendes til afstemningskontrol af data ved 
sammenligning med en forudberegnet nonsenstotal. 

OCR: Optical Character Recognition. Betegnelse for undersøgelse af trykte tegn og bestemmelse af 
deres form ved sammenligning med et fastlagt sæt af former. Anvendes undertiden alene om 
genkendelse af få, standardiserede tegnsæt, fx OCR-B der anvendes på girokort. Se også 
tegngenkendelse. 

Operative data: I nærværende sammenhæng betegnelse for data, der fødes som led i en automatiseret 
databehandling, herunder ved indtastning, og som i denne form kan danne grundlag for yderligere 
dataoperationer. Eksempler herpå er registerdata eller dokumenter, som opbevares i digital form og i 
et format, der kan bearbejdes i et tekstbehandlingsprogram. I nærværende sammenhæng anvendes 
begrebet operative data som en modsætning til sådanne data, der repræsenterer et dokument i et 
bitmap, og som udelukkende tjener som grundlag for en grafisk visning af dette dokument på skærm 
eller ved udprintning. Når en organisation lagrer operative data, kan disse enten være skabt i 
organisationen eller være modtaget udefra i digital form, fx pr. e-post eller på diskette, mens de ikke-
operative data ofte vil være en følge af, at organisationen har modtaget et dokument i papirform og 
har digitaliseret dokumentet ved at skanne det. 

Optisk: Baseret på lysimpulser. I forbindelse med datalagring anvendes begrebet ofte som 
modsætning til datarepræsentation, der baseres på elektromagnetiske impulser. 

Password: Kodeord (fx et ord eller en tal/bogstav-kombination) som en bruger skal afgive for at få 
adgang til at information. Et password kan fx udløse brugen af en hemmelig nøgle (se kryptering), 
eller det kan blot udgøre det signal, der skal afgives for at få adgang til et IT-system. Dankortets PIN-
kode udgør et eksempel på et password. 

Pixel: „Billedelement". Ordet er sammensat af „picture" og „element". Betegner de enkelte punkter i 
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et digitalt billede (bitmap), der repræsenterer billedets enkelte punkter. 

Registrering: Beskrivelse af et dokument, dels karakteristik af indholdet, dels af form, behandling, 
placering og andre rent objektive forhold. Hermed defineres ordet registrering noget bredere end 
normalt, hvor det især inden for det offentlige nok er mere almindeligt at bruge ord som 
"journalisering" og "aktering". Denne daglige anvendelse betyder til gengæld, at der er en række 
skjulte betydninger ved begrebet - og de kan variere fra organisation til organisation. Ordet 
registrering har også den fordel, at det på tilsvarende vis er blevet fællesbegrebet i bogføringsloven. 
Se i øvrigt ovenfor om journalisering. 

Skanning: Proces, hvorved lysimpulserne fra et dokuments grafiske udseende konverteres til data i 
digital form, fx med henblik på frembringelse af et bitmap. Skanning anvendes også i forbindelse med 
telefax. 

Stregkode: Grafisk repræsentation af information ved hjælp af lodrette streger, der i 
overensstemmelse med bestemte standarder kan læses af dertil indrettet udstyr (stregkodelæsere). 

Systembevis: Beviset for, at et system er indrettet på en bestemt måde. Systemet behøver ikke være et 
IT-system, og bevistemaet behøver i sin natur ikke at være af „teknisk" art. Ofte vil der være tale om 
en kombination af tekniske og organisatoriske forhold. Eksempel: En organisation har etableret en 
procedure for opbevaring af kopier af afsendte breve. Der fastlægges forretningsgange for, hvem der 
har ansvaret for at tage kopi, hvor mange eksemplarer der skal tages, hvordan kopier skal opbevares 
osv. Opbevares kopierne i digital form, fastlægges endvidere tekniske krav til lagermedier, regler om 
adgangen til det digitale arkiv, eventuelt også krav til logning af adgangen til lagermediet osv. På 
denne måde kan det sandsynliggøres, at et brev rent faktisk er sendt, og at kopien i arkivet 
indholdsmæssigt er identisk med det afsendte brev. Se også teknisk bevis. 

Tegngenkendelse: Genkendelse af et tegns billede og oversættelse til tegnets digitale værdi. Herefter 
kan der søges efter tegnet med sædvanlige søgefunktioner. Tegnenes billeder kan være mere eller 
mindre standardiseret fra fri håndskrift til enhver skrivemaskine (tekstbehandler), til særligt designede 
alfabeter som OCR-B fra fx girokort, og til stiliserede billeder som stregkoder. Det udstyr, der 
anvendes ved genkendelsen, kan optimeres, hvis det kun skal fortolke én bestemt type billeder, fx 
stregkoderne ved butikskassen. 

Teknisk bevis: Bevis for, at visse tekniske egenskaber er til stede. Eksempel: En algoritme, der bruges 
til kryptering. Gennem en syns- og skønserklæring kan det under en retssag dokumenteres, hvor 
megen datakapacitet og tid det ville kræve at bryde algoritmen. Se også systembevis. 

TIFF: En de facto standard format for billedfiler. Engelsk forkortelse af Tag Image File Format. 
Findes i forskellige varianter. Statens Arkiver angiver i rapporten Elektronisk Arkivering, version 
1.04, punkt 3.8.1 (Grafik-dokument lagringsformat), at standard-lagringsformat for dokumenter 
(herunder afleveringsoplysninger) p.t. er det grafiske TIFF-format, version 6.0, baseline, single page 
(hver side i et dokument lagres i hver sin fil). Indeholder dokumentet gråtoner/farver, skal 
komprimeringsalgoritmen LZW anvendes; ellers skal komprimeringsalgoritmen CCITT/TSS gruppe 
4 standarden anvendes. Grafiske dokumenter skal have fil-extension „TIF". Formatet er krav for 
statsinstitutioners aflevering. 

Transaktionsspor: Summen af de informationer, der kan „spore" en registrering, så den kan følges, fra 
dataene fødes, til de fremtræder i årsregnskabet og omvendt. Se også kontrolspor. 

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law. FN’s handelsretskommission. 
Har bl.a. udsendt en modellov om International Credit Transfers (1994) og om Electronic Commerce 
(1996). 

Worm-teknologi: Write Once, Read Many. Her brugt som betegnelse for forskellige former for 
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digitale lagermedier baseret på optisk teknologi (cd’er, MO-diske, dvd etc.), som har det til fælles, at 
de ikke muliggør overskrivning af én gang lagret information, men kun efterfølgende læsninger. 

Love mv. 

Love og andre generelle retsforskrifter kan findes i databasen Retsinformation (www.retsinfo.dk). 

Anmeldelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 548 af 20. juni 1996 om anmeldelse, registrering, 
gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med senere ændringer. 

Arkivbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige arkivalier og om 
offentlige arkivers virksomhed. 

Arkivloven, lov nr. 337 af 14. maj 1992 om offentlige arkiver mv., som ændret ved lov nr. 421 af 10. 
juni 1997.  

Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 20. 
december 1994, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1161 af 16. december 1996. 

Bogføringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende 
virksomheders bogføring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale. 

Bogføringsloven. Lovforslag nr. L 63, fremsat 28. oktober 1998, vedtaget af Folketinget 17. december 
1998. 

Forvaltningslov, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991. 

Gældsbrevslov, lov om gældsbreve, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986. 

Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995. 

Offentlighedslov, lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved 
lov nr. 347 af 6. juni 1991, lov nr. 504 af 30. juni 1993 og lov nr. 276 af 13. maj 1998.  

Ombudsmandslov, lov nr. 473 af 12. juni 1996. 

Ophavsretslov, lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998. 

Patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 9. juni 1998. 

Receptbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 308 af 6. maj 1997 om recepter. 

Registerlov, lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 2. oktober 
1987, som ændret ved § 11 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, lov nr. 346 af 6. juni 1991, lov nr. 337 af 
14. maj 1992 og lov nr. 430 af 1. juni 1994. (Justitsministeren har den 8. oktober 1998 fremsat forslag 
til lov om behandling af personoplysninger (L44), som skal afløse registerloven.) 

Retsplejeloven, lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996. 

Stempellov, lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1066 af 6. december 1996, som ændret 
ved lov nr. 234 af 2. april 1997, lov nr. 388 af 10. juni 1997, lov nr. 804 af 24. oktober 1997 og lov nr. 
978 af 17. december 1997. 

Straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997.
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Tinglysningslov, lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986 om 
tinglysning, med senere ændringer. 

UNCITRAL-modelloven, model law on electronic commerce, vedtaget af UNCITRAL 1996. 
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