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Høring - Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked 
 
Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 30.november 2015 med forslag til lov om 
gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked. 
 
Brønnøysundregistrene ønsker å komme med noen generelle merknader før vi besvarer 
departementets særskilte spørsmål til høringsinstansene. 
 
Generelle kommentarer: 
 
Departementet peker i kapittel 7.3 (side 16 i høringsnotatet) på «identifiseringsutfordringer ved bruk 
av utenlandske identitetsbevis». Som påpekt i høringsnotatet regulerer forordningen ikke nasjonal 
håndtering av identifikatorer men overlater det til medlemslandene. 
 
I en pilot som gjelder foretaksregistrering over landegrenser er det etablert en løsning som gjør det 
mulig å bruke en svensk eID for å få tilgang til vår digitale tjeneste for foretaksregistrering. I tillegg til 
svensk eID er det nødvendig at personen har norsk personidentifikator (fnr/dnr). Denne piloten har 
synliggjort utfordringer når digitale offentlige tjenester skal gjøres tilgjengelig for personer uten norsk 
personidentifikator. Problemstillingene er også tatt opp i rapporten «Nordic digital identification(eID): 
Survey and recommendations for cross border cooperation» https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:902133/FULLTEXT01.pdf  
 
Hjemlene for å rekvirere D-nummer dekker etaters spesifikke behov knyttet til spesifikke tjenester. 
Her risikerer man at utenlandske brukere ikke faller inn under dagens rekvireringshjemler, og at 
brukerne da i praksis ikke kan benytte seg av en aktuell tjeneste, selv om vedkommende anses 
tilstrekkelig identifisert. Videre er det en utfordring at det i dag ikke finnes en elektronisk søknads- 
og tildelingsprosedyre for å få tildelt et D-nummer. Problematikken knyttet til identifikatorer må tas 
på alvor, om ikke den gjensidige anerkjennelsen av eID fra andre land i praksis skal bli innholdsløs i 
Norge. 
 
Departementets spørsmål: 
 

1. Departementet foreslår at reglene ikke får anvendelse på lukkede systemer i henhold til 
nasjonal lovgivning eller avtale mellom en avgrenset krets personer, iht. artikkel 2 og som 
utdypet i fortalen pkt. 21. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:902133/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:902133/FULLTEXT01.pdf
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Brønnøysundregistrene har ingen kommentar til dette. 
 

2. Etter departementets vurdering er forskriftskompetansen som gis i eSignaturloven i all 
hovedsak dekket av forvaltningsloven § 15a, slik at det sannsynligvis ikke er behov for 
annet enn mindre justeringer av ordlyden i forvaltningsloven § 15a, når eSignaturloven 
oppheves. 
 
Brønnøysundregistrene tiltrer vurderingen av at forskriftskompetansen er dekket av 
forvaltningsloven § 15a. 

 
3. Departementet foreslår at Nkom oppnevnes som tilsynsorgan etter den nye loven. 

 
Brønnøysundregistrene er enig i departementets vurderinger knyttet til tilsynsorgan etter 
den nye loven og stiller seg bak forslaget om Nkom som tilsynsorgan.  

 
4. Departementet foreslår at hjemmelen til å etablere frivillige sertifiserings-, godkjennings- 

eller selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere beholdes inntil vurderingen av 
behovet for å beholde Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor er gjennomført.  
 
Brønnøysundregistrene tiltrer departementets vurdering av å beholde hjemmelen for å 
etablere frivillige sertifiserings-, godkjennings- eller selvdeklarasjonsordninger for 
sertifikatutstedere inntil vurderingen av behovet for å beholde Kravspesifikasjon for PKI i 
offentlig sektor er gjennomført.  
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