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1 Inledning 

1.1 Målen med anvisningen 

Anvisningen gäller  
- leverantörer av identifieringsverktyg för stark autentise-

ring, och tjänster för identifieringsförmedling 

- betrodda elektroniska tjänster  
- organ för bedömning av överensstämmelse, som utifrån 

FINAS ackreditering ansöker om godkännande hos Kom-
munikationsverket för bedömning av betrodda tjänster. 

Syftet med anvisningen är att för aktörerna klarlägga vilka 

uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna1 ska läm-
nas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen be-
skrivs också anmälningsprocesserna. 

1.2 Bestämmelser som anvisningen bygger på 

Med stöd av 42 § i lagen om stark autentisering och betrodda 

elektroniska tjänster (617/2009) är Kommunikationsverkets 
uppgift att ha tillsyn över efterlevnaden av den lagen och EU:s 

eIDAS-förordning (EU) 2015/910. 

Identifieringstjänster 

Med stöd av 42 § i lagen om stark autentisering och betrodda 
elektroniska tjänster får Kommunikationsverket meddela när-

mare föreskrifter om innehållet i de uppgifter som leverantören 
av identifieringstjänster enligt 10 § i nämnda lag ska anmäla till 
Kommunikationsverket före inledande av verksamhet (anmälan 

om inledande av verksamhet), likaså ändringar i uppgifterna 
(anmälan om ändring av identifieringstjänster eller anmälan om 

upphörande av identifieringstjänster). 

Kommunikationsverket ger en anvisning om ärendet i stället för 
en föreskrift.  

  

                                       
1 Kraven på tjänsterna ingår i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 

(617/2009, ändrad genom RP 74/2016, nedan IdentL) och Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 

transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (nedan eI-

DAS-förordningen). EU:s förordning 765/2008 gäller också organ för bedömning av överens-

stämmelse. 
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Kvalificerade betrodda tjänster 

Kvalificerade betrodda tjänster är elektroniska tjänster som är 

förenliga med definitionerna i eIDAS-förordningen och uppfyller 
kraven i förordningen samt har anmälts till tillsynsorganet och 
införts i en förteckning över betrodda tjänsteleverantörer enligt 

eIDAS. 

Artikel 21 i eIDAS föreskriver att när tillhandahållare av kvalifi-
cerade betrodda tjänster har för avsikt att börja tillhandahålla 

kvalificerade betrodda tjänster, ska de lämna en anmälan till 
tillsynsmyndigheten (anmälan om igångsättande av betrodda 

tjänster) och bifoga en rapport om överensstämmelsebedöm-
ning som utfärdats av ett organ för bedömning av överens-
stämmelse.  

Artikel 24.2 a i eIDAS föreskriver att en kvalificerad tillhanda-

hållare av betrodda tjänster ska informera tillsynsorganet om 
alla ändringar av tillhandahållandet av dess kvalificerade be-

trodda tjänster, och om den har för avsikt att upphöra med 
denna verksamhet (anmälan om ändring av identifieringstjäns-
ter eller anmälan om upphörande av identifieringstjänster). 

Artikel 19.2 i eIDAS föreskriver att kvalificerade och icke kvalifi-
cerade tillhandahållare av betrodda tjänster ska underrätta till-
synsorganet om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförlus-

ter (anmälan om störningar i betrodda tjänster).  

Kommunikationsverket ger en anvisning om vilka uppgifter som 
ska lämnas i ovan nämnda anmälningar och om rapporten om 

överensstämmelsebedömning. 

Icke kvalificerade betrodda tjänster 

Icke kvalificerade betrodda tjänster är sådana elektroniska 
tjänster som avses i eIDAS och vars överensstämmelse till-

synsorganet inte har bedömt och som inte har införts i en för-
teckning över betrodda tjänsteleverantörer.  

I Finland kan endast kvalificerade tjänster införas i 

förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer. I 
en del stater inom EES-området kan också tjänster 
som en tillsynsmyndighet inte har bedömt införas i 

förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer. 

Artikel 19.2 i eIDAS föreskriver att också icke kvalificerade till-
handahållare av betrodda tjänster ska underrätta tillsynsorga-

net om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster (anmä-
lan om störningar i betrodda tjänster).  
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Anvisningar om anmälningar om störningar i betrodda tjänster 

gäller också icke kvalificerade betrodda tjänster. 

1.3 Övriga anvisningar och föreskrift om identifieringstjänster och be-
trodda tjänster 

Se en särskild anvisning 215/2016 O om en rapport om över-

ensstämmelsebedömning, som ska bifogas anmälan (inspek-
tionsberättelse över identifieringstjänster).  

Till bedömningen av överensstämmelsen hos en identifierings-
tjänst anknyter också anvisningen om modellkriterier för kvali-

tetsrevision hos leverantörer av identifieringstjänster 
211/2016 O. Kriterierna är exempel, som aktörerna vid behov 

kan använda vid bedömning av informationssäkerheten i en 
tjänst. 

Med stöd av 42 § i lagen om stark autentisering och betrodda 

elektroniska tjänster får Kommunikationsverket meddela när-
mare föreskrifter om vilka uppgifter leverantörerna av identifi-
eringstjänster ska lämna i anmälningar enligt 16 § i den lagen 

vid störningar. Kommunikationsverket ger närmare föreskrifter 
om ärendet i 11 § i föreskrift 72/2016 M (anmälan om stör-

ningar i identifieringstjänster), och därför hänvisar denna an-
visning till föreskriften till den del det gäller anmälningar om 
störningar i identifieringstjänster. 

1.4 Anvisningens ikraftträdande 

Anvisningen träder i kraft den 2 november 2016.  

Anvisningen gäller tills vidare. Anvisningen kompletteras och 
ändras vid behov. I så fall förblir anvisningens nummer 214 
oförändrat, medan datumet ändras och årtalet också vid behov. 

De nya versionerna av anvisningen anges i tabellen nedan. 

Version av anvisningen och 
datum 

Ändringar 

Publicerad anvisning 
214/2016 O 2.11.2016 

Den första publicerade ver-
sionen 

16.11.2016 Fel författningshänvisning kor-

rigerad på s. 4. 

 

Gällande anvisning publiceras på Kommunikationsverkets 
webbplats på 
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https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/anvi

sningarochpublikation-
er/dokumentomanvisningarnatolkningarnarekommendationerna
ochutredningarna.html.  

2 Anmälningar om och register över identifieringstjänster 

2.1 Anmälan om inledande av verksamhet hos leverantörer av identifie-
ringsverktyg och tjänster för identifieringsförmedling 

2.1.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

BESTÄMMELSER 

10 § Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla 
att verksamheten inleds  

En leverantör av identifieringstjänster som är etablerad i Finland ska göra en 
skriftlig anmälan till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds. An-
mälan kan också göras av en sådan sammanslutning av leverantörer av iden-
tifieringsverktyg som administrerar en tjänst som ska betraktas som en enda 
identifieringstjänst.  

Anmälan ska innehålla  
1) tjänsteleverantörens namn,  
2) tjänsteleverantörens fullständiga kontaktuppgifter,  

3) uppgifter om de tjänster som tillhandahålls,  
4) utredning om att kraven i 8, 8 a, 9, 13 och 14 § uppfylls med avseende på 
sökanden och sökandens verksamhet,  
5) en inspektionsberättelse om oberoende bedömning i enlighet med 29 § ut-

arbetad av ett organ för bedömning av överensstämmelse, något annat utom-
stående bedömningsorgan eller ett internt kontrollorgan,   
6) övriga uppgifter som behövs för tillsynen. 

 
[…] 

 

Leverantören av identifieringstjänster ska lämna uppgifterna 

nedan i den anmälan om inledande av verksamhet som avses i 
10 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska 

tjänster. 

Företag eller organisation 
1) Företagets eller organisationens namn och unika regi-

streringsnummer 
2) Om företaget eller organisationen har etablerat sig i nå-

gon annan stat i EES-området än i Finland, det register 

där den utländska organisationen eller det utländska fö-
retaget har förts in 

3) Om företaget eller organisationen ingår i en sådan sam-
manslutning som avses i 10 § i lagen om stark autentise-
ring och betrodda elektroniska tjänster, uppgift om 

https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/anvisningarochpublikationer/dokumentomanvisningarnatolkningarnarekommendationernaochutredningarna.html
https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/anvisningarochpublikationer/dokumentomanvisningarnatolkningarnarekommendationernaochutredningarna.html
https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/anvisningarochpublikationer/dokumentomanvisningarnatolkningarnarekommendationernaochutredningarna.html
https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/anvisningarochpublikationer/dokumentomanvisningarnatolkningarnarekommendationernaochutredningarna.html
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sammanslutningen (endast leverantörer av identifierings-

verktyg) 
4) postadress och kontaktpersoner 
5) e-postadresser för Kommunikationsverkets förfrågningar 

om administrativa och tekniska situationer och störningar 
6) kontaktuppgifter för fakturering. 

Identifieringsverktyg/-metod eller förmedlingstjänster 
som tillhandahålls 

7) uppgifter om de identifieringsverktyg som tillhandahålls 

och om tillitsnivåerna för dessa verktyg (endast leveran-
törer av identifieringstjänster) 

8) om identifieringsmetoden grundar sig på ett certifikat, 
uppgift om strukturen av certifikatets informationsinne-
håll (endast leverantörer av identifieringsverktyg) 

9) uppgifter om de identifieringsverktyg vars förmedling till-
handahålls till förlitande parter och om på vilken tillits-

nivå leverantören har beredskap att förmedla tjänsterna 
(endast leverantörer av tjänster för identifieringsför-
medling). 

Identifieringsmetod och informationssäkerhet (8 och 8 a 
§ i IdentL) 

Beskrivningen av identifieringsmetoden eller förmed-
lingsverksamheten och bedömningen av informationssä-

kerheten i metoden eller verksamheten täcks med be-
dömningsorganets inspektionsberättelse (se 2.1.3 och en 
särskild anvisning).  

Leverantörer av identifieringstjänster (9 § och 13 § i 
IdentL) 

10) uppgifter om (en beskrivning av) personalen och de 
personer som anlitas vid tillhandahållande av identifie-
ringstjänster (underleverantörer) 

11) uppgifter om ekonomiska resurser och förmåga att 
bära skadeståndsansvar. 

Principer för identifiering (14 § i IdentL) 
12) principer för identifiering, som innehåller en redogö-

relse över förfaranden för inledande identifiering (endast 

leverantörer av identifieringsverktyg) eller en redogörelse 
över principer för identifieringsförmedling (förmedlings-

principer, endast leverantörer av tjänster för identifie-
ringsförmedling) 

13) en fungerande länk till den webbplats där aktuella 

identifieringsprinciper läggs ut.  
Bedömningsorganets kompetens och oberoende  

14) redogörelse över kompetensen och oberoendet hos 
det bedömningsorgan som leverantören av identifierings-
tjänster anlitar (33 § 4 mom. i IdentL och 18 § eller 19 § 

i M72) 
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Övriga uppgifter som behövs för tillsynen: Förtroendenä-

tets gränssnitt (12 a § i IdentL) 
15) uppgifter om de gränssnitt som tillhandahålls för att 

förmedla identifieringsuppgifter i förtroendenätet (proto-

koll) 
16) vid behov uppgifter om sådana särskilda arrange-

mang för förmedling av identifieringsuppgifter i förtroen-
denätet som kompletterar punkt 15. 

Övriga uppgifter som behövs för tillsynen 

17) beskrivning av behandlingen av personuppgifter i 
anslutning till identifieringen (6 § i IdentL) 

18) kontaktuppgifter för spärrtjänsten (endast leveran-
törer av identifieringsverktyg) 

19) frekvensen BDS-kontroller (7 § i IdentL, identifie-

ring av fysiska personer) och frekvensen kontroller i före-
tags- och organisationsregister (7 a § i IdentL, identifie-

ring av juridiska personer) (i första hand leverantörer av 
identifieringsverktyg). 

Åtminstone basuppgifter, uppgifter om kontaktpersoner och 

kontaktuppgifter för företaget eller organisationen ska lämnas 
på blanketten. 

Blanketten för anmälan om inledande av verksam-
het finns på Kommunikationsverkets webbplats på 

https://www.viestintavirasto.fi/sv/varatjanster.html   

2.1.2 Bilagor till anmälan om inledande av verksamhet 

De uppgifter som krävs i avsnitt 2.1.1 ovan kan lämnas i bila-
gor.  

Bilagorna bör listas i anmälningsblanketten.  

Åtminstone följande uppgifter bör lämnas i separata bilagor: 
1) Gällande inspektionsberättelse om ett eller flera bedöm-

ningsorgans bedömning som omfattar de delområden 

som fastställs i 15 § i föreskrift 72. En särskild anvisning 
215/2016 O har utfärdats om inspektionsberättelsen.  

2) Principer för identifiering (för tjänster för identifierings-
förmedling, motsvarande förmedlingsprinciper som i till-
lämpliga delar uppfyller kraven i 14 § i IdentL).  

3) Uppgifter om organisering av olika funktioner hos leve-
rantören av identifieringstjänster och om den personal 

och de underleverantörer som leverantören anlitar (en 
allmän beskrivning). 

4) Uppgifter om identifieringstjänstleverantörens ekono-

miska resurser. 

https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme.html
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2.1.3 Offentliga registeranteckningar 

BESTÄMMELSER 

12 § Register över leverantörer av identifieringstjänster 

Kommunikationsverket ska föra ett offentligt register över de leverantörer av 
identifieringstjänster som har gjort en anmälan enligt 10 § och om de tjänster 
som de tillhandahåller. 

Efter det att anmälan enligt 10 § har inkommit ska Kommunikationsverket 
förbjuda en tjänsteleverantör att tillhandahålla sina tjänster som stark auten-
tisering, om tjänsterna eller tjänsteleverantören inte uppfyller kraven i detta 
kapitel. Om bristfälligheten kan anses vara endast ringa, kan Kommunikat-

ionsverket uppmana tjänsteleverantören att avhjälpa bristfälligheten inom en 
utsatt tid. 

 

Kommunikationsverket inför följande uppgifter i det re-
gister som verket för på sin webbplats 

 
- datum för anmälan om inledande av verksamhet 
- om anmälan behandlas för tillfället eller om Kommunika-

tionsverket redan har granskat den 
- företagets eller organisationens namn 

- företagets eller organisationens FO-nummer och det re-
gister där den utländska organisationen har förts in 

- sammanslutning av tjänsteleverantörer, om tjänsteleve-

rantören hör till en sådan sammanslutning som avses i 
10 § i IdentL 

- kontaktuppgifter för spärrtjänsten 
- länk till identifieringsprinciperna 
- tillitsnivå för identifieringsverktyget eller tjänsten för 

identifieringsförmedling (väsentlig eller hög). 
 

På skönsmässig grund lägger Kommunikationsverket ut följande 
på sin webbplats: 

- datum för inlämnande eller godkännande av inspektions-

berättelse 
- förbudsbeslut 

- vilka identifieringsverktyg förmedlingstjänsten förmedlar. 
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2.2 Anmälan om ändring av verksamhet hos leverantörer av identifierings-
verktyg och tjänster för identifieringsförmedling 

2.2.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

BESTÄMMELSER 

10 § Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla 
att verksamheten inleds 

[…] 

Leverantören av identifieringstjänster ska utan dröjsmål skriftligen underrätta 

Kommunikationsverket om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. An-

mälan ska också göras när verksamheten avslutas eller funktionerna överförs 
till en annan tjänsteleverantör. 

Leverantören av identifieringstjänster ska utan dröjsmål under-
rätta Kommunikationsverket om  

1) alla betydande ändringar gällande uppgifter som ska 

lämnas enligt avsnitt 2.1, samt särskilt 
2) ändringar av uppgifterna i Kommunikationsverkets of-

fentliga register 
3) ändringar i identifieringsprinciperna 

4) ändringar i utbudet av identifieringsverktyg som tillhan-
dahålls eller förmedlas 

5) överföring av verksamheten till en annan tjänsteleveran-

tör 
6) ändringar gällande företag eller organisationer som hör 

till en sammanslutning 
7) en färsk inspektionsberättelse om bedömning av över-

ensstämmelse. 

Ändringarna ska anmälas utan dröjsmål och till exempel en 

sammanfattande anmälan en gång per år är därför inte tillräck-
lig. Kommunikationsverkets föreskrift innehåller inte längre be-

stämmelser om inlämnande av årsrapport, utan Kommunika-
tionsverket skickar vid behov förfrågningar till aktörer. 

Kommunikationsverket kan också underrättas på förhand om 

kommande ändringar och då kan verket vid behov ge råd i 
ärendet. 

Om tjänsteleverantören slutar tillhandahålla endast en del av 
de identifieringstjänster som leverantören har anmält, ska de 

uppgifter som beskrivs i avsnitt 2.4 i tillämpliga delar lämnas 
om de avslutade tjänsterna på anmälan om ändring av verk-

samhet. 
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2.2.2 Offentliga registeranteckningar 

Kommunikationsverket inför följande uppgifter i det register 

som verket för på sin webbplats: 
- uppdaterade uppgifter om identifieringstjänstens namn, 

registreringsnummer, spärrtjänsten för identifierings-

verktyget  
- aktuell länk till identifieringsprinciperna  

- överföring av verksamheten till en annan tjänsteleveran-
tör samt fusioner eller diffusioner mellan företag eller or-

ganisationer 
- nedläggning av verksamheten eller tjänsteutbudet. 

På skönsmässig grund för Kommunikationsverket in följande 
uppgifter i registret: 

- tid för behandling av ändringar 
- datum för ikraftträdande av ändringar i identifieringsprin-

ciperna. 

2.3 Ändringsanmälningar vid övergångsskedet från identifieringstjänstle-
verantörer som har anmälts före 1.7.2016 

2.3.1 Ändringsanmälan om inspektionsberättelsen och uppfyllandet av de nya kra-

ven, senast 31.1.2017 

Senast 31.1.2017 ska de aktörer som har varit införda i regist-
ret över leverantörer av tjänster för stark autentisering före 

1.7.2016 lämna en ändringsanmälan, där bedömningsorganets 
inspektionsberättelse finns bifogad (se 2.1.3 och anvisning 

215/2016 O), och uppgifter om det bedömningsorgan som leve-
rantören av identifieringstjänster anlitat och om organets kom-
petens och oberoende.  

Ändringsanmälan ska också innehålla uppgifter om identifie-

ringsverktygets tillitsnivå och de uppgifter som enligt avsnitt 
2.1.1 krävs i anmälan om inledande av verksamhet och som 

inte tidigare lämnats till Kommunikationsverket i anmälan om 
inledande eller ändring av verksamhet. 

Enligt lagen är tidsfristen för inlämnande av ändringsanmälan 

31.1.2017, men Kommunikationsverket rekommenderar att 
anmälningarna lämnas in så tidigt som möjligt för att verket 
ska hinna behandla dem innan reglerna för förtroendenät ska 

tillämpas. I detta sammanhang ska tjänsteleverantören till 
Kommunikationsverket anmäla om leverantören fortsätter att 

tillhandahålla direkta avtal om ärendehanteringstjänster också 
efter den 31 januari 2017. Aktören ska anmäla om tillhandahål-
landet av förmedlingstjänsten även om aktören endast skulle 
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förmedla sina egna identifieringsverktyg för ärendehanterings-

tjänsten. Om tjänsteleverantören slutar tillhandahålla direkta 
avtal om ärendehanteringstjänster, ska den lämna en anmälan 
om upphörande av förmedlingstjänsten till Kommunikationsver-

ket. 

Obs! Tidsfristen ovan gäller inte nya leverantörer av identifie-
ringsverktyg eller tjänster för identifieringsförmedling. De kan 

göra anmälan om inledande av verksamhet när de vill. 

2.3.2 Offentliga registeranteckningar 

På skönsmässig grund inför Kommunikationsverket följande 
uppgifter i registret: 

- tid för behandling av ändringsanmälan om nya krav och 
inspektionsberättelse. 

2.4 Anmälan om upphörande av verksamhet hos leverantörer av identifie-

ringsverktyg och tjänster för identifieringsförmedling 

2.4.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

Anmälan om upphörande med tillhandahållande av identifi-
eringstjänster ska lämnas till Kommunikationsverket utan 
dröjsmål, det vill säga senast när beslutet om upphörande av 

identifieringstjänsten har fattats.  

Åtminstone följande uppgifter ska lämnas i anmälan: 

1) tidpunkt då tillhandahållandet av tjänsten upphör (datum 
då beviljandet av nya identifieringsverktyg upphör, och 

datum då administrationen av beviljade identifierings-
verktyg upphör eller förmedlingstjänsten läggs ned) 

2) uppgifter om hur och när användarna (leverantören av 
verktyget), förtroendenätet (leverantören av verktyget 
och förmedlingstjänsten) och de förlitande parterna (le-

verantören av förmedlingstjänsten) har informerats eller 
kommer att informeras om identifieringstjänstens upphö-

rande 
3) på vilket sätt förvaringen av uppgifter enligt 24 § i lagen 

om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 
(och eventuellt enligt uppförandekoderna för förtroende-
nätet2) kommer att ombesörjas efter verksamhetens 

upphörande. 
 

Om identifieringstjänstleverantörens verksamhet överförs till ett 
annat företag eller en annan organisation genom verksamhets-

                                       
2 Kommunikationsverkets anvisning 216/2016 O som utarbetas för närvarande 
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överlåtelse eller företagsarrangemang, ska uppgifterna lämnas i 

anmälan om ändring av verksamhet. 
 
Om leverantören av identifieringstjänster slutar tillhandahålla 

identifieringstjänster som sådan stark autentisering som avses i 
lagen, men i övrigt fortsätter med tillhandahållandet, ska tjäns-

televerantören i anmälan om upphörande av verksamhet ange 
den tidpunkt efter vilken leverantören inte längre är ansvarig 
för uppfyllandet av alla lagenliga krav, och lämna uppgifter om 

på vilket sätt de parter som anges i punkt 2 ovan kommer att 
informeras om att identifieringstjänstens starka status upphör. 

De uppgifter som nämns i punkt 3 ovan ska också lämnas in. 
 

2.4.2 Offentliga registeranteckningar 

Kommunikationsverket för in följande uppgifter i registret: 
- uppgift om tid för behandling av anmälan om upphörande 

av verksamhet 

- uppgift om verksamhetens upphörande och dess tidpunkt 
om avregistrering av tjänsteleverantören. 

3 Anmälan om identifieringsverktyg till EU 

3.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

Om en leverantör av identifieringsverktyg vill anmäla sin identi-
fieringsmetod till EU-kommissionen, kan Kommunikationsverket 
göra anmälan i samarbete med leverantören av identifierings-

tjänster. 

Tjänsterna för identifieringsförmedling anmäls inte, men man 
överväger att inkludera en uppgift om tjänsterna i anmälan om 

metoden, åtminstone på en allmän nivå. 

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan in-
går i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1984 

(”beslutet om anmälningsförfarande”) om förutsättningar, for-
mat och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om 

elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden. 

Anmälan är förknippad med en eventuell sakkunnighetsbedöm-

ning som görs av medlemsstaternas representanter och som 
pågår i totalt cirka sex månader. Bestämmelser om ramarna för 

sakkunnighetsbedömning ingår i kommissionens genomföran-
debeslut (EU) 2015/296 om inrättande av förfaranden för sam-
arbete mellan medlemsstaterna om elektronisk identifie-
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ring i enlighet med artikel 12.7 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering 
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 
marknaden. 

I tabellen nedan finns ett exempel på tidsplan för sakkunnig-

hetsbedömning. Tidsplanen bygger på ett arbetsdokument som 
samarbetsnätverket mellan medlemsstaterna utarbetar för till-

fället. 

Tid Åtgärd(er) Regel 

Dag 1 Förhandsanmälan  artikel 7 g i eIDAS 

Vecka 1  Begäran om en sakkunnighetsbedömning Artikel 8.1 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296  

Veckorna 1–
4  

Medlemsstatens avsikt att delta i sakkunnig-
hetsbedömningen 

Diskussioner mellan den anmälande medlems-
staten och de medlemsstater som eventuellt 

deltar i sakkunnighetsbedömningen 

Artikel 8.3 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296 – (en 
månad)  

Veckorna 5–
6 

Överenskommelse om föremålet för sakkun-
nighetsbedömningen 

Medlemsstaterna utser sina bedömningsorgan 

Artikel 9 i kommissionens genom-
förandebeslut 2015/296 

Vecka 7  Samarbetsnätverkets möte – anvisningar om 

sakkunnighetsbedömning  

Artikel 9.2 i kommissionens ge-

nomförandebeslut 2015/296 

Vecka 8  Den anmälande medlemsstaten informerar 
samarbetsnätverket om överenskommelsen 
om sakkunnighetsbedömningen med de med-
lemsstater som deltar i bedömningen 

Artikel 9.2 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296 

Veckorna 8–
21 

Sakkunnighetsbedömning  Artikel 10 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296 – 
sakkunnighetsbedömningens 
maximilängd 3 månader  

Vecka 25 Rapport om sakkunnighetsbedömningen till 
samarbetsnätverket 

Artikel 11 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296 

Vecka 26 Samarbetsnätverkets ställningstagande  

Eventuell begäran om kompletterande uppgif-

ter 

Artikel 14 i i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296  

Artikel 11 i kommissionens ge-
nomförandebeslut 2015/296 
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4 Kvalificerade betrodda tjänster 

4.1 Anmälan om igångsättande av kvalificerade betrodda tjänster 

4.1.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

BESTÄMMELSER, eIDAS-förordning  

Artikel 21 Igångsättande av en kvalificerad betrodd tjänst  

1. När tillhandahållare av betrodda tjänster som inte har status som kvalifice-
rade har för avsikt att börja tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster, ska 
de anmäla sin avsikt till tillsynsorganet och samtidigt lämna in en rapport om 
överensstämmelsebedömning som utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse.  

2. Tillsynsorganet ska kontrollera huruvida tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i 

denna förordning, och i synnerhet kraven för kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster och för de kvalificerade betrodda tjänster som de tillhanda-
håller.  

[…]  

Om kontrollen inte har slutförts inom tre månader från anmälan, ska tillsyns-

organet informera tillhandahållaren av betrodda tjänster om detta och ange 
orsakerna till förseningen samt när kontrollen beräknas vara slutförd. 

[…] 

Enligt eIDAS-förordningen kan nya leverantörer av betrodda 
tjänster lämna anmälan om tillhandahållande av tjänsterna till 

Kommunikationsverket när som helst efter 1.7.2016.  

I praktiken fördröjs inlämnandet av anmälningar 
troligen på grund av att leverantören ska bifoga en 

rapport om överensstämmelsebedömning från ett 
ackrediterat och kvalificerat organ för bedömning av 
överensstämmelse (Conformity Assessment Body, 

CAB). I Finland finns det hittills ingen kännedom om 
inrättande av ett bedömningsorgan. Vid behov kan 

Kommunikationsverket eller den nationella ackredi-
teringsenheten FINAS ge information om det.  

Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

1) företagets eller organisationens namn och unika registre-

ringsnummer 
2) postadress och kontaktpersoner 
3) e-postadresser för Kommunikationsverkets förfrågningar 

om administrativa och tekniska situationer och störningar 
och för fakturering 
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4) typ av den betrodda tjänst som ska tillhandahållas 

o kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift 
(artikel 28 i eIDAS) 

o kvalificerad valideringstjänst för kvalificerad 

elektronisk underskrift (artikel 33 i eIDAS) 
o kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerad 

elektronisk underskrift (artikel 34 i eIDAS) 
o kvalificerat certifikat för elektronisk stämpel (arti-

kel 38 i eIDAS) 

o kvalificerad valideringstjänst för kvalificerad 
elektronisk stämpel (artikel 40 i eIDAS) 

o kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerad 
elektronisk stämpel (artikel 40 i eIDAS) 

o kvalificerad elektronisk tidsstämpling (artikel 42 i 

eIDAS) 
o kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderade 

leveranser (artikel 44 i eIDAS) 
o kvalificerat certifikat för autentisering av webb-

platser (artikel 45 i eIDAS) 

5) i fråga om certifikat för underskrift och stämpling, kon-
taktuppgifter för spärrtjänsten. 

 

4.1.2 Rapport om överensstämmelsebedömning utfärdad av ett organ för bedöm-
ning av överensstämmelse 

Se Kommunikationsverkets anvisning 215/2016 O 

4.1.3 Förteckning över betrodda tjänsteleverantörer och Kommunikationsverkets 

webbplats 

BESTÄMMELSER, eIDAS-förordning  

Artikel 21 Igångsättande av en kvalificerad betrodd tjänst 

[…] 

Om tillsynsorganet kommer fram till att tillhandahållaren av betrodda tjänster 
och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller uppfyller de krav som av-
ses i första stycket, ska det bevilja status som kvalificerad till tillhandahållare 
av betrodda tjänster och de betrodda tjänster som denne tillhandahåller samt 
informera det organ som avses i artikel 22.3 för att de förteckningar över be-

trodda tjänsteleverantörer som avses i artikel 22.1 ska kunna uppdateras, 
senast tre månader efter anmälan i enlighet med punkt 1 i denna artikel. 

[…]  

3. Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster får börja tillhandahålla 
den kvalificerade betrodda tjänsten efter det att status som kvalificerad har 

angetts i de förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer som avses i arti-
kel 22.1. 
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[…] 

  

Artikel 22 i eIDAS Förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer  

1. Varje medlemsstat ska upprätta, underhålla och offentliggöra förteckningar 

med uppgifter om kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som den 
ansvarar för, tillsammans med uppgifter om de kvalificerade betrodda tjänster 
som dessa tillhandahåller.  

2. Medlemsstaterna ska på ett säkert sätt upprätta, underhålla och offentlig-
göra elektroniskt undertecknade eller förseglade förteckningar som avses i 
punkt 1 i en form som lämpar sig för automatiserad behandling.  

3. Medlemsstaterna ska utan onödigt dröjsmål till kommissionen lämna in-
formation om det organ som ansvarar för att upprätta, underhålla och offent-
liggöra nationella förteckningar över betrodda tjänsteleverantörer, samt när-
mare uppgifter om var dessa förteckningar offentliggörs, de certifikat som an-
vänds för att underteckna eller försegla förteckningarna över betrodda tjäns-
televerantörer och eventuella ändringar i dem.  

4. Kommissionen ska se till att den information som avses i punkt 3 genom en 
säker kanal görs tillgänglig för allmänheten i elektroniskt undertecknad eller 
förseglad form som lämpar sig för automatiserad behandling.  

5. Senast den 18 september 2015 ska kommissionen genom genomförande-

akter ange den information som avses i punkt 1 och fastställa de tekniska 
specifikationer och format som ska gälla för förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer för de ändamål som avses i punkterna 1–4. Dessa genom-
förandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 48.2. 

Med stöd av artikel 22.5 i eIDAS har kommissionen fattat ge-
nomförandebeslutet (EU) 2015/1505 om fastställande av tek-
niska minimispecifikationer och format rörande förteckningar 

över betrodda tjänsteleverantörer. 

De specifikationer som krävs i genomförandebeslutet bygger på 
ETSIs tekniska specifikation TS 119 612 v2.1.1. 3 

Det är bra att beakta att den nyare versionen av det 

aktuella dokumentet innehåller specifikationer med 
anslutning till signeringstjänster för sådana tjänster 

som kommissionen inte godkänner för förteckningar 
över betrodda tjänsteleverantörer, eftersom tjäns-
terna inte är förenliga med definitionerna i eIDAS. 

                                       
3 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119600_119699/119612/02.01.01_60/ts_119612v020101p

.pdf  

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119600_119699/119612/02.01.01_60/ts_119612v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119600_119699/119612/02.01.01_60/ts_119612v020101p.pdf
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Kommunikationsverket underhåller en förteckning över kvalifi-

cerade betrodda tjänster i enlighet med kommissionens genom-
förandebeslut. 

Dessutom publicerar Kommunikationsverket information i text-
format om kvalificerade betrodda tjänster och leverantörer av 

sådana tjänster på sin webbplats. 

Med stöd av den tidigare lagstiftningen innehåller 
förteckningen BRC:s signaturcertifikat (termen en-

ligt den tidigare lagstiftningen: kvalitetscertifikat).  

I Finland kan endast kvalificerade betrodda tjänster enligt eI-
DAS föras in i förteckningen över betrodda tjänsteleverantörer. 

4.2 Anmälningar från aktörer (BRC) som har förts in i förteckningen över 

betrodda tjänsteleverantörer före 1.7.2016 

4.2.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

BESTÄMMELSER, eIDAS-förordning  

Artikel 51 Övergångsbestämmelser  

1. Säkra anordningar för skapande av underskrifter vilkas överensstämmelse 
har fastställts i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 1999/93/EG ska anses som 
kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska underskrifter enligt 
denna förordning.  

2. Kvalificerade certifikat som utfärdats till fysiska personer enligt direktiv 
1999/93/EG ska anses som kvalificerade certifikat för elektroniska underskrif-
ter enligt denna förordning till dess att de löper ut.  

3. Tillhandahållare av en certifieringstjänst som utfärdar certifikat enligt direk-

tiv 1999/93/EG ska lämna in en rapport om bedömning av överensstämmelse 
till tillsynsorganet så snart som möjligt och senast den 1 juli 2017. Fram till 
dess att denna rapport har inlämnats och tillsynsorganet har slutfört sin be-
dömning av den ska tillhandahållaren av certifieringstjänsten anses vara en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt denna förordning.  

4. Om en tillhandahållare av certifieringstjänster som utfärdar kvalificerade 
certifikat enligt direktiv 1999/93/EG inte lämnar in någon rapport om bedöm-
ning av överensstämmelse till tillsynsorganet inom den tidsfrist som avses i 
punkt 3 ska denna tillhandahållare av certifieringstjänster inte anses vara en 

kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt denna förordning från 
och med den 2 juli 2017. 

Övergångsbestämmelserna gäller endast Befolkningsregister-
centralen. Anvisningar om inlämnande av anmälan utfärdas vid 

behov. 
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4.2.2 Förteckning över betrodda tjänsteleverantörer och Kommunikationsverkets 

webbplats 

Se avsnitt 3.1.3. 

4.3 Anmälan om ändring av kvalificerade betrodda tjänster 

4.3.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

BESTÄMMELSER, eIDAS-förordning  

Artikel 20 Tillsyn över kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster  

1. Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster ska minst en gång 
vartannat år och på egen bekostnad granskas av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Syftet med denna granskning ska vara att bekräfta att de 

kvalificerade tillhandahållarna av betrodda tjänster och de kvalificerade be-
trodda tjänster som de tillhandahåller uppfyller kraven i denna förordning. De 
kvalificerade tillhandahållarna av betrodda tjänster ska lämna in den resulte-
rande rapporten om överensstämmelsebedömning till tillsynsorganet inom en 
period av tre arbetsdagar efter mottagande av denna.  

2. Tillsynsorganet får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, när 
som helst granska eller begära att ett organ för bedömning av överensstäm-
melse gör en överensstämmelsebedömning av de kvalificerade tillhandahål-
larna av betrodda tjänster på dessa tillhandahållare av betrodda tjänsters 

egen bekostnad för att bekräfta att dessa och de kvalificerade betrodda tjäns-
ter som de tillhandahåller uppfyller kraven i denna förordning. Vid misstänkta 
överträdelser av reglerna om skydd för personuppgifter ska tillsynsorganet in-
formera dataskyddsmyndigheterna om sina granskningsresultat. 

[…] 

Åtminstone följande uppgifter ska lämnas i anmälan: 

1) ändringar i uppgifterna i anmälan om inledande av verk-

samhet 

2) överföring av en betrodd tjänst till en annan organisat-
ion, det vill säga samma produkt eller tjänst överförs 

som sådan. Om den organisation som fortsätter att till-
handahålla tjänsten inte sedan förut är en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster, behövs en rapport 

om överensstämmelsebedömning för organisationen. 

3) Ändringar av uppgifterna i förteckningen över betrodda 
tjänsteleverantörer. 

I eIDAS behandlas uttryckligen endast en regelbunden bedöm-

ning av överensstämmelse och inlämnandet av en rapport om 
överensstämmelsebedömning till tillsynsmyndigheten. 
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Tjänsteleverantören ska lämna en rapport om överensstämmel-

sebedömning med minst två års mellanrum och också meddela 
om det sker ändringar i de uppgifter som nämns i avsnitt 4.1.1.  

Om en ändring gäller en faktor som har påverkat den bedöm-
ning som organet för bedömning av överensstämmelse gjort 

om överensstämmelsen hos tjänsteleverantören eller en be-
trodd tjänst, ska tjänsteleverantören uppskatta om organet för 

bedömning av överensstämmelse behöver utvärdera ändringen. 
Utifrån artikel 20.2 i eIDAS kan det vid en ändring också vara 

aktuellt att Kommunikationsverket ber organet för bedömning 
av överensstämmelse utvärdera överensstämmelsen hos änd-
ringen.  

Om en och samma tjänsteleverantör tillhandahåller flera kvalifi-

cerade betrodda tjänster och slutar tillhandahålla en av tjäns-
terna, ska tjänsteleverantören lämna en anmälan om upphö-

rande av tjänsten till Kommunikationsverket i enlighet med av-
snitt 4.4. 

I detta skede utfärdar Kommunikationsverket inga närmare an-
visningar om frågan, utan följer upp den internationella tillämp-

ningspraxisen och diskuterar vid behov frågan tillsammans med 
aktörerna och organen för bedömning av överensstämmelse.  

4.3.2 Förteckning över betrodda tjänsteleverantörer och Kommunikationsverkets 

webbplats 

Se avsnitt 4.1.3. 

4.4 Anmälan om upphörande av kvalificerade betrodda tjänster 

4.4.1 Uppgifter som ska lämnas i anmälan 

Åtminstone följande uppgifter ska lämnas i anmälan:  
1) vilka kvalificerade betrodda tjänster tjänsteleverantören 

slutar tillhandahålla 
2) tidpunkt för när tillhandahållandet eller verksamheten 

upphör 
3) utredning om på vilket sätt de krav på kontrollerat upp-

hörande av verksamhet som anges i artikel 24.2 h och i i 
eIDAS ska kunna uppfyllas. 

4.4.2 Förteckning över betrodda tjänsteleverantörer och Kommunikationsverkets 
webbplats 

Se avsnitt 4.1.3.  
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Kommunikationsverket lämnar en uppdaterad förteckning över 

betrodda tjänsteleverantörer till kommissionen och lägger ut in-
formation om tjänsteleverantörens eller tjänstens upphörande 
på sin webbplats. 

5 Anmälan om störningar i kvalificerade och icke kvalificerade 

betrodda tjänster 

BESTÄMMELSER, eIDAS-förordning 

Artikel 19 Säkerhetskrav på tillhandahållare av betrodda tjänster 

1. Kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster ska 

vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna 
för säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller. Med beak-
tande av den senaste tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa att 
säkerhetsnivån står i proportion till graden av risk. I synnerhet ska åtgärder 
vidtas för att förhindra eller minimera säkerhetsincidenters inverkan samt för 

att informera berörda parter om de negativa effekterna av eventuella sådana 
incidenter. 

2. Kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster 

ska, utan otillbörligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 24 timmar 
efter upptäckt, underrätta tillsynsorganet och i förekommande fall andra rele-
vanta organ, såsom det behöriga nationella organet för informationssäkerhet 
eller dataskyddsmyndigheten, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsför-
luster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhan-
dahålls eller på de personuppgifter som ingår i denna. 

När det är troligt att säkerhetsincidenten eller integritetsförlusten kommer att 
ha negativ inverkan på en fysisk eller juridisk person till vilken den betrodda 

tjänsten har tillhandahållits, ska tillhandahållaren av betrodda tjänster utan 

onödigt dröjsmål även underrätta den fysiska eller juridiska personen om sä-
kerhetsincidenten eller integritetsförlusten. 

När så är lämpligt, särskilt om säkerhetsincidenten eller integritetsförlusten 
rör två eller flera medlemsstater, ska det underrättade tillsynsorganet infor-
mera tillsynsorganen i övriga berörda medlemsstater samt Enisa. 

Det underrättade tillsynsorganet ska informera allmänheten eller kräva att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster gör det, om den slår fast att ett avslö-
jande av säkerhetsincidenten eller integritetsförlusten ligger i allmänhetens 
intresse.  

3. Tillsynsorganet ska en gång om året till Enisa överlämna en sammanfatt-
ning av de anmälningar om säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som 
inkommit från tillhandahållare av betrodda tjänster. 

[…] 

För tillfället utfärdar Enisa en anvisning om bedömning av bety-

dande risker och störningar i informationssäkerheten. Anvis-
ningen ska bli färdig under 2016.  
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Kommunikationsverkets föreliggande anvisning om anmälningar 

om störningar preciseras inte förrän Enisas anvisning är färdig.  
 

Anmälningsblanketten finns på Kommunikationsver-

kets webbplats på 
https://www.viestintavirasto.fi/sv/varatjanster.html   

Det är bra att beakta att det är viktigt att specificera såväl upp-

gifterna om tjänsteleverantören, beskrivningen av incidenter 
och korrigeringsåtgärderna som vilken betrodd tjänst anmälan 

om störningar gäller. 
 
Skyldigheten att anmäla kränkningar av informationssä-

kerheten gäller både kvalificerade och icke kvalificerade 
betrodda tjänster. 

 
Tillsvidare är kvalificerade betrodda tjänster med stöd av över-
gångsbestämmelserna i eIDAS BRC:s signaturcertifikat. 

Icke kvalificerade betrodda tjänster kan vara de typer av tjänst 

som räknas upp i avsnitt 4.1.1 och för vilka det är möjligt att 
ansöka om godkännande, det vill säga 

1) kvalificerade certifikat för elektronisk underskrift  
2) kvalificerade valideringstjänster för kvalificerade elektroniska under-

skrifter  
3) kvalificerade tjänster för bevarande av kvalificerade elektroniska un-

derskrifter  

4) kvalificerade certifikat för elektroniska stämplar  
5) kvalificerade elektroniska tidsstämplingar  
6) kvalificerade valideringstjänster för kvalificerade elektroniska stämplar 

7) kvalificerade tjänster för bevarande av kvalificerade elektroniska 
stämplar 

8) kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser  
9) kvalificerade certifikat för autentisering av webbplatser. 

Dessutom kan icke kvalificerade betrodda tjänster vara tjänster 
som enligt kommissionens genomförandebeslut om förteck-

ningar över betrodda tjänsteleverantörer ska kunna föras in 
som icke kvalificerade betrodda tjänster i förteckningar över be-
trodda tjänsteleverantörer (se ETSI TS 119 612).  

 
Enligt ETSIs specifikation är dessa (direkt citat) 

a) A certificate generation service, not qualified, creating and signing 

non-qualified public key certificates based on the identity and other 
attributes verified by the relevant registration services. 

b) A certificate validity status service, not qualified, issuing Online Certif-
icate Status Protocol (OCSP) signed responses. 

c) A certificate validity status service, not qualified, issuing CRLs. 

d) A time-stamping generation service, not qualified, creating and sign-
ing time-stamps tokens. 

https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme.html
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e) A time-stamping service, not qualified, as part of a service from a 
trust service provider issuing qualified certificates that issues time-
stamp tokens that can be used in the validation process of qualified 

signatures/seals or advanced signatures/seals supported by qualified 
certificates to ascertain and extend the signature/seal validity when 
the qualified certificate is (will be) revoked or expired (will expire). 

f) A time-stamping service, not qualified, as part of a service from a 
trust service provider that issues time-stamp tokens (TST) that can be 
used in the validation process of qualified signatures/seals or ad-

vanced signatures/seals supported by qualified certificates to ascer-
tain and extend the signature/seal validity when the qualified certifi-
cate is (will be) revoked or expired (will expire). 

g) An electronic delivery service, not qualified. 
h) A Registered Electronic Mail delivery service, not qualified. 
i) A not qualified preservation service for electronic signatures and/or 

for electronic seals. 

j) A not qualified validation service for advanced electronic signatures 
and/or advanced electronic seals. 

k) A not qualified generation service for advanced electronic signatures 
and/or advanced electronic seals. 

 

 

6 Ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse 

6.1 Ansökan om godkännande 

6.1.1 Uppgifter som ska lämnas i ansökan 

BESTÄMMELSER 

35 § Ansökan om att bli organ för bedömning av överensstäm-
melse 

Organ för bedömning av överensstämmelse godkänns efter ansökan. An-
sökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden och sökandens verk-
samhet utifrån vilka det kan avgöras om kraven i 33 § är uppfyllda. 

När Kommunikationsverket behandlar en ansökan kan verket skaffa utlå-
tanden samt anlita utomstående experter för att bedöma ansökan och de 
uppgifter som ges i ansökan. 

Åtminstone följande uppgifter ska lämnas i ansökan: 

1) företagets identifierings- och kontaktuppgifter och kon-
taktpersoner för informationsutbyte gällande övervakning 
och bedömning i organet för bedömning av överens-

stämmelse 
2) uppgifter om vilka betrodda tjänster organet för bedöm-

ning av överensstämmelse är kompetent att utvärdera 
3) uppgifter om uppfyllande av kraven i 37 § i lagen om 

stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (till 

den del uppgifterna inte ingår i den bedömning som 
gjorts vid ackrediteringen) 
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6.1.2 Bilagor till ansökan 

1) Redogörelse för den ackreditering som beviljats av FINAS 
eller någon annan ackrediteringsenhet i EES-området 

2) Redogörelse för på vilket sätt organet för bedömning av 

överensstämmelse sörjer för behandlingen och inhämt-
ningen av de uppgifter som ska utvärderas, rätten att 

ansöka om rättelse i en bedömning och möjligheten att 
använda olika språk (en allmän beskrivning av processen 

och ansvarsfördelningen)  
 

6.1.3 Publicering av uppgifter 

Kommunikationsverket lägger ut följande uppgifter på sin 

webbplats: 

1) företagets namn och kontaktuppgifter 
2) företaget är ett ackrediterat och godkänt organ för be-

dömning av överensstämmelse 
3) vilka betrodda tjänster kompetensen hos organet för be-

dömning av överensstämmelse omfattar. 

6.2 Anmälan om ändring eller upphörande av verksamhet 

Vid behov kompletteras anmälningsanvisningen till denna del. 

 

 

 


