Skjema for melding om kvalifisert tillitstjeneste
Postboks 93
4791 Lillesand
www.nkom.no

Telefon: 22 82 46 00
Telefaks: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no

Meldingstype
☐ Ny melding om kvalifisert tillitstjeneste
☐ Endring av informasjon i tidligere melding
Ny melding om kvalifisert tillitstjeneste, jf. Lov om elektroniske tillitstjenester § 1 jf. Europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske
transaksjoner i det indre marked artikkel 21 nr. 1
Dersom tilbydere av tillitstjenester som ikke har status som kvalifisert, har til hensikt å begynne å levere
kvalifiserte tillitstjenester, skal de underrette tilsynsorganet om dette og samtidig framlegge en
samsvarsvurderingsrapport utstedt av et samsvarsvurderingsorgan.
Endring av informasjon i tidligere melding, jf. Lov om elektroniske tillitstjenester § 1 jf.
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester
for elektroniske transaksjoner i det indre marked artikkel 24 nr. 2 bokstav a
En kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som tilbyr kvalifiserte tillitstjenester, skal underrette tilsynsorganet om
eventuelle endringer i leveringen av sine kvalifiserte tillitstjenester og om en eventuell hensikt om å innstille
denne virksomheten.
Utfylt skjema sendes til: firmapost@nkom.no

Kontaktinformasjon
Organisasjonsnavn
Organisasjonsnummer
Postadresse
Postnummer, poststed
Telefon
E-post for administrative henvendelser
E-post for tekniske henvendelser
Kontaktperson: Navn, e-post, telefon
Besøksadresse
Nettside
Referanse/bestillingsnummer for elektronisk faktura
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Hvilke kvalifiserte tillitstjenester som meldingen gjelder
☐ Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer, jf. artikkel 28
☐ Kvalifisert tjeneste for validering av kvalifisert elektroniske signaturer, jf. artikkel 33
☐ Kvalifisert tjeneste for bevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer, jf. artikkel 34
☐ Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl, jf. artikkel 38
☐ Kvalifisert tjeneste for validering av kvalifiserte elektroniske segl, jf. artikkel 40
☐ Kvalifisert tjeneste for bevaring av kvalifiserte elektroniske segl, jf. artikkel 40
☐ Kvalifiserte elektroniske tidsstempler, jf. artikkel 42
☐ Kvalifiserte elektroniske tjenester for registrert sending, jf. artikkel 44
☐ Kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering, jf. artikkel 45
☐ Opphør av kvalifisert tillitstjeneste, jf. artikkel 24 nr. 2 bokstav a. Angi hvilken/hvilke ved hjelp av
kryssrutene ovenfor

Opplysninger om utført samsvarsvurdering
Navn på samsvarsvurderingsorgan
Kontaktperson hos sertifiseringsorgan
Navn på akkrediteringsorgan
Dato for akkreditering av samsvarsvurderingsorgan
Dato og navn for samsvarsvurderingsrapport
Dato og navn på samsvarsvurderingssertifikat
Omfang beskrevet i samsvarsvurderingssertifikat
Standarder brukt for samsvarsvurdering
Avvik avdekket av samsvarsvurderingsorgan

(Ja/Nei)

Andre avvik som tilbyder er kjent med, og som ikke
fremkommer i samsvarsvurderingsrapport

(Ja/Nei)
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Vedlagt dokumentasjon
☐ Samsvarsvurderingssertifikat, jf. artikkel 21 nr. 1
☐ Komplett samsvarsvurderingsrapport med eventuelle avvik, jf. artikkel 21 nr. 1
☐ Policy/Praksis
☐ Kundeavtale, sluttbrukeravtale, avtale mellom sertifikatinnehaver og sertifikatutsteder, jf. artikkel
24 nr. 2 bokstav d
☐ Termineringsplan, jf. artikkel 24 nr. 2 bokstav i
☐ Opplysninger om økonomiske midler, firmaattest, eventuelt opplysninger om kapitaldekning,
forsikringsordning eller lignende, jf. artikkel 24 nr. 2 bokstav c
☐ Rutine for lagring av relevante opplysninger om kvalifiserte sertifikater
☐ Eventuelle sertifiseringer av virksomheten, jf. artikkel 24
☐ Eventuell sertifisering av kvalifisert signaturfremstillingssystem (QSigCD), jf. artikkel 30 nr. 1 og 3
☐ Eventuell sertifisering av kvalifisert seglfremstillingssystem (QSealCD), jf. artikkel 39 nr. 2
☐ For fellesutstedere, liste over tilknyttede RA(er) med kontaktinformasjon (postadresse,
telefon, e-post, nettside)
☐ Eventuelle beskrivelse av endringer, ved endring av informasjon i tidligere melding
☐ Relevant vedlegg til skjema for melding om kvalifisert tillitstjeneste på Nkom sin nettside

Andre opplysninger
Lenker* (URL) til nettsider med informasjon om:
- siste og forrige versjoner av policy/praksis
- generelle vilkår og betingelser (brukervilkår)
- kundeservice
- CA-sertifikat
- annen generell informasjon
- spesifikk informasjon, ved opphør av tjeneste
- vedlikeholdt sertifikatstatustjeneste eller siste
CRL/ARL, ved eventuell opphør av tjeneste
*Det skal være separate lenker til informasjonen på henholdsvis engelsk og norsk. Det er krav til nettsider med
informasjon på engelsk.
Kort beskrivelse av endringen, dersom denne
meldingen gjelder endring av informasjon i tidligere
melding.
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Merknader

Underskrift
Undertegnede bekrefter kjennskap til bestemmelser i lov som gjelder for tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester,
og at opplysninger gitt på dette skjemaet er korrekte. Undertegnede er oppmerksom på at virksomheten kan bli
pålagt å betale sektoravgift i henhold til lov om elektroniske tillitstjenester § 6 og forskrift om sektoravgift og
gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet av 20. mars 2017 nr. 386.

Sted, Dato

Underskrift (må ha signaturfullmakt)

Gjenta underskriften her med blokkbokstaver
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