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Nasjonalt unike utstederidentifikatorer 

 

Introduksjon 
Alle sertifikatutstedere som ønsker å utstede personsertifikater i henhold til personprofilen i 

kap. 5 av SEID-leveranse 1 og med utstederspesifikke personidentifikatorer (PID) i 

serialNumber feltet (type 3 iht. syntaks definert i kap. 5.2.3) har behov for å få tildelt en 

nasjonalt unik utstederidentifikator (4-sifret nummer) iht. dette vedlegget. 

 
Én enkelt utstederorganisasjon med ansvar for flere tekniske CA-er vil kunne velge 

å registrere og benytte ulike utstederidentifikatorer for disse. 

 
Tilsvarende er det mulig for flere utstedere å gå sammen om å benytte én og samme 

utstederidentifikator. Dette krever imidlertid at disse koordinerer seg i forhold til å sikre at 

de sammen oppfyller kravet i kap. 5.2.1 om at personidentifikatorer som benyttes skal være 

entydige på tvers av disse utstederne. 
 

Registrering av nye utstederidentifikatorer 
Prosedyren for registrering av nye identifikatorer er som følger: 

 

1. Sertifikatutstederen velger fritt et 4-sifret nummer som ikke allerede er registrert i 

vedlegget av SEID-leveranse 1 og sender deretter skriftlig søknad til 

Dokumentforvalter1 om registrering av den valgte identifikatoren. 

2. Dokumentforvalter skal kontrollere at valgt identifikator ikke er registrert tidligere. 

Dersom valgt identifikator allerede er i bruk må sertifikatutstederen bli informert og 

velge en annen 4-sifret identifikator. 

3. Dokumentforvalter sender skriftlig bekreftelse på tildeling til sertifikatutstederen, 

oppdaterer liste over utstederidentifikatorer i vedlegget med den nye identifikatoren, og 

publiserer en oppdatert versjon av vedlegget på Nkom sin nettside, 

https://www.nkom.no. 

4. Dokumentforvalter informerer alle i Leveranseeiergruppen om oppdateringen. 

 

Etter at registrering av ny identifikator har funnet sted er utstederen selv ansvarlig for å 

melde fra til eventuelle parter/aktører som kan ha behov for denne informasjonen.  

                                                 
1 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er utpekt av SEID-samarbeidet som Dokumentforvalter for SEID-

samarbeidets leveranser. 
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Registrerte utstederidentifikatorer 
Utstederidentifikatorer med nummerserien 3000-9999 skal benyttes for norske 

sertifikatutstedere (se SEID-leveranse 1, kap. 5.2.3). 

 

Nummerserien 5000-5999 skal utelukkende benyttes for utstedere innenfor BankID 

Samarbeidet i Norge. 

 
Tabellen nedenfor lister de nasjonalt unike utstederidentifikatorer som er registrert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsteder Utstederidentifikator 

Telia 3000-3010 

ZebSign AS 4000-4010 

Buypass AS 4050 

Politidirektoratet 4100 

Commfides Norge AS 4500-4510 

Sbanken ASA 5990 

SEB Privatbanken ASA 5991 

Handelsbanken 5992 

Bankenes ID-tjeneste AS 5993 

Danske Bank 5994 

Eika Gruppen AS 5995 

Gjensidige NOR 5996 

SpareBank 1 Utvikling DA 5997 

Nordea Bank Abp, filial i Norge 5998 

DNB Bank ASA 5999 


