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eIDAS reglugerðin

• eIDAS reglugerðin 910/2014/ESB

• Markmið reglugerðarinnar

• Skortur á trausti eitt af megin viðfangsefnum 
sem reglugerðin tekst á við 

• Kostir rafrænna lausna 

eIDAS



✓ Fjallar um rafræna auðkenningu, rafræn 

innsigli, rafræna tímastimpla, vefsíður og 

rafræna póstþjónustu.

✓ Býr til innri markað fyrir rafræna 

traustþjónustu.

✓ Auðkenningar milli landa – opinberar 

stofnanir.

✓ Réttaráhrif rafrænna lausna.

Nýjungar



Auðkenning milli landa skv. eIDAS

Skilyrði sem gilda um auðkenningu milli landa: 

1. Rafrænt auðkenningarskipan þarf að vera tilkynnt til 

ESB í samræmi við 9. gr. reglugerðar 910/2014/ESB 

og birt á þar til gerðum lista 

2. Fullvissustig verður að vera jafnhátt eða hærra en það 

sem opinber stofnun krefst

3. Fullvissustigunum „verulegt“ og „hátt“ er skylt að taka 

við en heimilt er að taka við fullvissustiginu „lágt“ 



➢Rafræn skilríki í síma eða á korti

➢ Íslykill

Fyrirkomulag fyrir rafræna auðkenningu, 

sem rafrænar auðkenningarleiðir eru 

gefnar út undir, til handa einstaklingum 

eða lögaðilum, eða einstaklingum sem 

eru fulltrúar lögaðila 

Hvað er auðkenningarskipan? 
Auðkenning-

arskipan



Hvað er fullvissustig

a) Fullvissustigið „lágt“ skal vísa til rafrænnar auðkenningarleiðar 

undir rafrænni auðkenningarskipan sem gefur nokkra tiltrú á 

kennslum sem aðili gerir tilkall til eða krefst viðurkenningar á og 

er afmarkað með tilvísun í tækniforskriftir, staðla og tengda ferla, 

þ.m.t. tæknilegar stýringar, sem hafa þann tilgang að draga úr 

áhættunni á misnotkun eða breytingum á kennum

b) Fullvissustigið „verulegt“ skal vísa til rafrænnar 

auðkenningarleiðar undir rafrænni auðkenningarskipan sem 

gefur verulega tiltrú á kennslum sem aðili gerir tilkall til eða krefst 

viðurkenningar á og er afmarkað með tilvísun í tækniforskriftir, 

staðla og tengda ferla, þ.m.t. tæknilegar stýringar, sem hafa 

þann tilgang að draga verulega úr áhættunni á misnotkun eða 

breytingum á kennum

Fullvissustig



c) Fullvissustigið „hátt“ skal vísa til rafrænnar auðkenningarleiðar 

undir rafrænni auðkenningarskipan sem gefur meiri tiltrú á 

kennslum sem aðili gerir tilkall til eða krefst viðurkenningar á 

heldur en rafræn auðkenningarleið með fullvissustigið „verulegt“ 

og er afmarkað með tilvísun í tækniforskriftir, staðla og tengda 

ferla, þ.m.t. tæknilegar stýringar, sem hafa þann tilgang að 

koma í veg fyrir misnotkun eða breytingar á kennum.

Sjá nánar: Reglugerð 2015/1502/ESB

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=EN

Fullvissustig Hvað er fullvissustig



eIDAS reglugerðin meðal annars:

• Tryggir að einstaklingar og fyrirtæki geta notað rafræna 

auðkenningarskipan síns eigin lands til að auðkenna sig á móti 

öllum opinberum þjónustum innan ESB landanna auk Íslands 

og Noregs

• Býr til innri markað fyrir veitendur rafrænnar traust þjónustu 

með því að tryggja samvirkni þvert á landamæri og sömu 

lagalegu stöðu í öllum löndunum og hefðbundnir „pappírs 

ferlar” hafa. Markmiðið er að gera rafræna ferla að eðlilegum 

og hefðbundnum samskiptamáta

Þjónustur þvert á landamæri



23 JÚLÍ 2014
Upptaka á eIDAS reglugerðinni

29 SEPT 2015
Valfrjálst að viðurkenna rafræn auðkenni

Júní 2016
Grunngerð samvirkni (grunn hugbúnaður) 
tiltæk hjá „Connecting Europe Facility” (CEF)

1 JÚLÍ 2016
Reglur um traust þjónustur taka gildi sem og 
valkvæm notkun á ESB Traust merkinu

29 SEPT 2018
Gagnkvæm viðurkenning á rafrænni 
auðkenningu þvert á landamæri

Dagsetningar…



eIDAS Reglugerðin

eID

Gagnkvæm 
viðurkenning

Tilkynningarferli

Fullvissustig

Umgjörð 
samvirkni

Traust þjónustur

Rafrænar
undirritanir

Traust-
listar

Rafræn
innsigli

Fullg. rafr. 
undirskriftar-

búnaður

(QSCD)

Tíma-
stimplanir

Bóta ábyrgð

Sannvottun 
vefsetra

Eftirlit með 
traust 

þjónustum

Rekjanleg 
rafræn 

afhendingar-
þjónusta

Traust merki

(Trust mark)

Sann-
reyning og 
varðveisla 
undirritana 
og innsigla

Tilkynning um 
öryggisrof

eIDAS net

Auðkenningar-
þjónustur

Identity 
Providers

Eiginda veitur

(attribute 
providers)

Þjónustu-veitendur

(Service providers)

Borgarar 

(Citizens)



Fullgild 

traustþjónusta

Uppfyllir kröfur eIDAS

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trust-mark

Traustmerki

ESB

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trust-mark


ESB traust líkan fyrir traust þjónustur

Traust listar og listar yfir traust lista

ESB Traust merki fyrir fullgildar traust þjónustur

eIDAS reglugerðin og tengd löggjöf, 

staðlar og bestu starfsvenjur

Eftirlit

Veiting þjónustu Úttekt Reglulegt endurmat Stöðvun starfsemi



Fullgildar traust þjónustur

Fullgild rafræn skilríki fyrir 
• Rafrænar undirritanir

• Rafræn innsigli

• Sannvottun vefsetra

Fullgild staðfesting 

á fullgildum 

rafrænum undir-

ritunum/innsiglum

Fullgild rekjanleg 

rafræn afhend-

ingarþjónusta

Fullgildur  

rafrænn 

tímastimpill

Fullgild varðveiting 

á rafrænum undir-

ritunum/innsiglum



Lönd með rafræna auðkenningarskipan

• Lönd með rafræna auðkenningarskipan :
AT, BE, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HR, 
HU, IT, IS, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, 
RO, SE, SK, TR, UK

• Lönda með rafræna auðkenningarskipan
í uppsetningu:
BG, CY, EL, FR, SI

• Lönd sem hafa ekki staðfest:
IE, PL

eIDAS netið



Lönd sem eru að innleiða nóður 
sem uppfylla kröfur eIDAS

• Lönd sem eru búin eða í ferli:
AT, BE, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IS, IT, 
LU, NL, NO, PL, SK, SE, UK, PT

• Lönd sem eru ekki byrjuð en hafa ákveðið 
að setja upp nóðu:
BG, CY, CZ, FI, LT, LV, MT, RO, ASI, TR

• Lönd sem hafa ekki staðfest:
HR, IE

eIDAS netið



N

Stjórnendur Nóðu

Aðili sem ber ábyrgð 

á því að auðkenningar 

nóðan starfi rétt og að 

hægt sé að treysta á 

nóðuna sem tengi-

punkt

Eiginda veitur

Aðilar svo sem þjóð-

skrá, fyrirtækjaskrá og 

bifreiðaskrá sem veita 

frekari upplýsinar um 

hinn auðkennda.

Auðkenningaraðilar

Aðilar sem bera ábyrgð 

á að staðfesta notand-

inn sé sá sem hann 

segist vera og setja 

fram sannreynd gögn 

sem treystendur geta 

notað til að auðkenna 

viðkomandi.

Þjónustuveitendur

Aðilar sem bjóða upp á 

þjónustur á vefnum 

sem treysta á rafræna 

auðkenningu notenda

Notandi

Almennur notandi 

(borgari) sem 

hyggst nýta sér 

rafrænar þjónustur 

Rafræn auðkenning - gerendur
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Stóru  ísbrjótsverkefnin

• STORK og STORK 2 lögðu grunninn að

auðkenningu þvert á landamæri í Evrópu

• Ísland var virkur þátttakandi í bæði STORK 

og STORK 2 sem og eSENS

• Ísland tók þátt í eftirfarandi

ísbrjótsverkefnum: Safer Chat, Change of 

address, ECAS, Rafræn stjórnsýsla, Banka 

pilot, Skóla pilot og Möppun auðkenna. 

Ísland var einnig í kjarnahópi STORK 2 sem

og í þróunarhópi eSENS



Staðan í dag

✓ Á Íslandi eIDAS nóða uppsett bæði í prófunarumhverfi og í 

raunumhverfi. 

- Ekki er búið að tilkynna íslensku nóðuna í raun

X Mjög fá lönd búin að tilkynna nóðurnar sínar í raun

✓ Búið að samtengja innskraning.island.is við eIDAS netið.

- Allir þjónustuveitendur sem eru tengdir við 

innskráning.island.is mun geta nýtt sér eIDAS netið

• Búið að opna fyrir að þjónustuveitendur í 

prófunarumhverfi

• Ekki búið að opna fyrir þjónustuveitendur í raun.

http://xn--innskrning-x4a.island.is




Takk fyrir okkur!

Ef spurningar vakna

olafur.egill.jonsson@anr.is

sigurdur.masson@advania.is

eIDAS

mailto:olafur.egill.jonsson@anr.is
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