
Fra: Ryste Kristjan <KRRY@kt.no> 

Sendt: 1. mars 2016 10:04 

Til: Postmottak NFD 

Kopi: post 

Emne: Høring - Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering 

(eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked 

 

Deres ref: 15/4361 

 

Det vises til e-post 30. november 2015 med anmodning om å motta Konkurransetilsynets 

uttalelse vedrørende Nærings- og fiskeridepartementets forslag til gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifisering og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner på det indre marked og om opphevelse av 

direktiv 1999/93/EF. 

 

Konkurransetilsynet har vurdert høringsforslaget, og har ikke funnet grunnlag for å kunne 

prioritere ressurser til en grundigere gjennomgang. På denne bakgrunn har tilsynet ingen 

kommentarer til forslaget. 

 

 

Vennlig hilsen 

Kristjan Ryste 

Seniorrådgiver - Avdeling for finans og kommunikasjon 

T: +47 55 59 75 56  M: +47 909 34 398 

 

Olav Kyrres gate 8, Bergen 

T: 55 59 75 00 

www.konkurransetilsynet.no 

 
 

Fra: Havard.Mork@nfd.dep.no [mailto:Havard.Mork@nfd.dep.no]  
Sendt: 30 November 2015 14:40 
Til: post <post@kt.no> 
Emne: Høringsnotat om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked - høring 
 

Se vedlagte saksdokumenter 

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to 

this shipment, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@nfd.dep.no 

 

 

/konkurransetilsynet  

 

@ktilsynet  

http://www.konkurransetilsynet.no/
mailto:postmottak@nfd.dep.no
https://www.facebook.com/konkurransetilsynet
https://twitter.com/ktilsynet
https://www.facebook.com/konkurransetilsynet
https://twitter.com/ktilsynet


Med hilsen/Yours sincerely 

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Postboks 8090 Dep 

N-0032 Oslo 

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  

E-post/E-mail: postmottak@nfd.dep.no     

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og ta kontakt med 

Nærings- og fiskeridepartementet. 

This e-mail is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please 

notify the Ministry of Industry, Trade and Fisheries Norway, immediately 

 
************************************************************************************** 
 

PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the 

intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure 

or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all  
copies of the original message. 

 

************************************************************************************** 

mailto:postmottak@nfd.dep.no
http://www.regjeringen.no/nfd

