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Regulering av tjenester for 
digital autentisering og signatur



› Forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked 
(og opphevelse av direktiv 1999/93/EF)

› Vedtatt 23. juli 2014

› Gjennomføring (i EU) fra 1. juli 2016 – noen unntak, bl.a. om 
gjensidig anerkjennelse av elektronisk ID (eID)

› Forsinkelser i EØS-komiteen

› Innført i Norge sommeren 2018 ved lov om elektroniske 
tillitstjenester (LOV-2018-06-15-44)

Oversikt



› Legge til rette for økt elektronisk samhandling mellom 
næringsdrivende, borgere og offentlige myndigheter på tvers av 
landegrensene i EU/EØS 
› Slik bidra til sterkere økonomisk vekst i det indre marked

› Gjensidig aksept av løsninger for elektronisk identifikasjon (eID)
› Gjelder eID-løsninger som har blitt notifisert til 

Europakommisjonen og er oppført på en liste publisert i 
Official Journal of the European Union

› Felles rammeverk for elektronisk signatur og andre tillitstjenester
› Tillit til nettbaserte tjenester er nøkkelen til økonomisk 

utvikling
› E-signaturdirektivet har ikke vært effektivt mht å 

sikre grensekryssende elektroniske transaksjoner

Formål og virkemidler



› Elektronisk ID (eID) – helt nytt felles europeisk rammeverk

› Elektronisk signatur – erstatter e-signaturdirektivet og 
esignaturloven

› Ny regulering av andre elektroniske tillitstjenester
› Elektroniske segl
› Tidsstempling
› Sikker meldingsformidling
› Lagring av elektroniske signaturer og -segl
› Sertifikater for autentisering av nettsider

Tre hovedspor



› Fellesregler
› Krav til forholdsmessig informasjonssikkerhet
› "Soft" tilsyn (ex post)

› Særlige krav til kvalifiserte tillitstjenester
› Kvalitetskrav til systemer og prosedyrer
› Krav til uavhengig revisjon hvert annet år
› Krav om forhåndsgodkjenning og publisering (trusted list)
› Gjensidig anerkjennelse

› f.eks. elektroniske segl – presumpsjon for opphav og integritet, 
grenseoverskridende gjensidig anerkjennelse

› EU Trust Mark

› Regulering av erstatningsansvar

Kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tillitstjenester



› Ingen generell regulering av eID i Norge tidligere
› Digital signatur teknologi brukes for ren autentisering av avgiver

› Forordningen etablerer et felles europeisk rammeverk for gjensidig 
anerkjennelse av eID over landegrensene
› Kan utstedes av det offentlige eller av private (og anerkjennes)
› Må notifiseres av den enkelte medlemsstat
› Basert på felles sikkerhetsnivåer
› Særlige utfordringer: Definere omforente sikkerhetsnivåer, 

skjønnsmessige vurderinger, mangel på felles identifikatorer
› Betydningen av ikke-notifiserte eID'er

› Erfaringene fra esignaturloven
› Erstatningsansvar for utsteder av eID, operatør og notifiserende stat
› Overholdelse av krav til personvern bl.a. med hensyn til dataminimalitet

Elektronisk ID (eID)



› Systematikk og terminologi er kjent fra nåværende regulering, bl.a. tre typer 
signaturer:
› Elektronisk signatur
› Avansert elektronisk signatur 
› Kvalifisert elektronisk signatur

› Rettsvirkninger av elektronisk signatur
› Kvalifisert elektronisk signatur – likestilt med håndskreven underskrift

› En kvalifisert elektronisk signatur skal ha samme rettsvirkning som 
en håndskreven underskrift 

› Andre elektroniske signaturer – krav om ikke-diskriminering
› En elektronisk signatur kan ikke nektes rettsvirkninger og 

anerkjennelse som bevis under rettssaker, bare av den grunn at den er 
i elektronisk form, eller at den ikke oppfyller kravene til en kvalifisert 
elektronisk signatur

Elektronisk signatur



Formkrav?
Bevis?

Tillit?

Hvorfor signerer vi?

Høflighet?

En signatur uten kontekst 
er en autograf



Identitet, roller og identifikatorer

Speiderleder i 1N

Fornavn
Etternavn

Molbilnummer
Brukernavn

E-postadresse
Fødselsdato

Kundenummer
Fødselsnummer

Betalingskortnummer
…

Venner og familie

Arbeidsgiver

Nettbutikk

Bank

Nettavis
Finn

Amazon
…

Offentlig myndighet

Naboen

Pasient

Advokat i WR

Pappa'n til Eirik

Hvordan gjenkjenner vi hverandre?



Papirdokumentets 
direkte tilgjengelighet

What you see is definitively
NOT what you sign …

Digital signering av dialoger og prosesser



Digital signatur –
sterkt knyttet til dokument, 
men svakt knyttet til person

Håndskreven signatur –
sterkt knyttet til person, men 
svakt knyttet til dokument



Cryptography does not fit human life styles easily.
As an example, truly secure systems would stop 
secretaries from forging their boss's signatures, 

and this would bring all large bureaucratic 
organizations to a standstill.

-- Andrew Odlyzko, quote from Peter Gutman, X.509 Style Guide
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Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett. 
Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.
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