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Høringsuttalelse – Endringer i Lov om elektronisk signatur 

 
Vi viser til Departementets brev av 09.03.2004 med forespørsel om høringsuttalelser i forbindelse med forslag til 
endringer i Lov om elektronisk signatur. Etter møte med Kredittilsynet 02.06.2004 og påfølgende telefonsamtale 
med Departementet, har Buypass bedt om anledning til å avgi sin uttalelse. 

 
Buypass er svært positive til tiltak som effektivt kan bidra til at elektronisk kommunikasjon sidestilles med annen 
skriftlig kommunikasjon. Et viktig element i denne sidestillingen vil være anerkjennelse og godkjennelse av 
elektronisk signatur på lik linje med skriftlig signatur. En sertifiseringsordning kan være ett middel for å oppnå  
dette. Vi vil imidlertid påpeke viktigheten av at slik ordning må gi klare retningslinjer for hva som utgjør et 
”sertifisert kvalifisert sertifikat”, men at den samtidig må være nøytral i forhold til hvilken teknologi som benyttes i 
produksjonen av kvalifiserte sertifikater. 
 
Endringsforslaget kommer som et resultat av et anmodningsvedtak fra Stortinget om at Regjeringen skulle 
fremme forslag om å sidestille skriftlig (visuell) og elektronisk. Anmodningen ble gjort ifm behandlingen av ny 
hvitvaskingslov. Buypass har ingen spesielle merknader til at slik sidestilling foreslås gjort i forskrift til Lov om 
elektronisk signatur. Imidlertid ønsker vi å bemerke to forhold i endringsforslaget hvor det synes å være motstrid 
mellom intensjon og faktisk resultat av de foreslåtte endringer. 
 
1.  Sidestilling i hvitvaskingsregelverket 
 
Vi stiller oss noe spørrende til forslaget til endring i § 5 i Lov om hvitvasking. Argumentasjonen gjennom hele 
endringsforslaget er etablering av sertifiserings- og godkjenningsordninger som skal bidra til en sidestilling av 
visuell og elektronisk legitimasjon. Denne formuleringen, som benyttes konsekvent, tilsier implisitt at ”visuell 
legitimasjon” tilsvarer skriftlig eller papirbasert legitimasjon. En endring i hvitvaskingslovens § 5 første ledd tredje 
punktum fra ”..som gyldig legitimasjon regnes alltid skriftlig legitimasjon” til ”som….regnes alltid visuell 
legitimasjon” innebærer altså at det fortsatt kun er papirbasert legitimasjon som anses som gyldig. Følgelig fører 
ikke endringsforslaget til en reell sidestilling mellom visuell og elektronisk signatur når det gjelder 
hvitvaskingsregelverket. 
 

Buypass as 
Nydalsveien 28 

P.O.box 4364 Nydalen 
0402 Oslo Norway 

Tel. +47 23 14 59 00 
Fax. +47 23 14 59 01 

 
Org.no. NO 983 163 327   

A/C for domestic payments (Norway): 7058 06 93855 
A/C for international payments: NO77 7058 0693 855 

 
www.buypass.no                                                                   BuypassTM eies i fellesskap av Norsk Tipping og Posten 



Buypass as 
Nydalsveien 28 

P.O.box 4364 Nydalen 
0402 Oslo Norway 

Tel. +47 23 14 59 00 
Fax. +47 23 14 59 01 

 
Org.no. NO 983 163 327   

A/C for domestic payments (Norway): 7058 06 93855 
A/C for international payments: NO77 7058 0693 855 

 
www.buypass.no                                                                   BuypassTM eies i fellesskap av Norsk Tipping og Posten 

I endringsforslagets kapittel 4.6, siste avsnitt påpekes det at ”..vil Finansdepartementet foreta nødvendige 
endringer i hvitvaskingsregelverket slik at ”sertifiserte kvalifiserte sertifikater” etter den nye forskriften om lov om 
elektronisk signatur kan aksepteres som gyldig legitimasjon”. Buypass vil derfor foreslå at hvitvaskingslovens §5, 
første ledd, tredje punktum endres til 
 
”Som gyldig legitimasjon regnes alltid visuell legitimasjon eller kvalifiserte elektroniske sertifikater utstedt etter 
retningslinjer fastsatt av departementet”. 
 
 
2. Angivelse av kvalifiserte sertifikater 
 
I endringsforslaget åpnes det for at angivelsen om at sertifikatet er utstedt som kvalifisert skal kunne skje via en 
peker i sertifikatpolicy. Dette skjer under henvisning til ETSIs standard TS 101 862. I mars i år kom en ny versjon 
av denne standarden (v 1.3.1) der man ønsker å lukke igjen denne muligheten. Alle kvalifiserte sertifikater utstedt 
etter 30. juni 2005 skal ha en eksplisitt angivelse i sertifikatet om at dette er kvalifisert, det er da ikke lenger tillatt 
å benytte en peker i sertifikatpolicy. Det kan dermed se ut som om forslaget er i motfase med 
standardiseringsarbeidet i EU mht dette arbeidet.  
 
Utover disse kommentarer har Buypass ingen anmerkninger til endringsforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Eli Cathrine Disch 
Økonomidirektør 
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