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Information om Digitaliseringsstyrelsens eIDAS-tilsyn 

Tilsyn og rapportering 

I Danmark fører Digitaliseringsstyrelsen tilsyn med tillidstjenesteudbydere, der er 

omfattet af eIDAS-forordningen. 

Det tilsyn, der bliver ført, er afhængigt af, om tillidstjenesteudbyderen har status af 

at være kvalificeret eller ikkekvalificeret.  

Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med ikkekvalificerede tillidstjenesteudbydere vil 

være reaktivt. Det betyder, at Digitaliseringsstyrelsen om nødvendigt griber ind 

over for ikkekvalificerede tillidstjenesteudbydere ved hjælp af efterfølgende 

tilsynsvirksomhed, når der underrettes om, eller styrelsen på anden måde bliver 

opmærksom på, at disse ikkekvalificerede tillidstjenesteudbydere eller de 

tillidstjenester, de udbyder, angiveligt ikke opfylder kravene i eIDAS-forordning. 

Tilsynet med kvalificerede tillidstjenesteudbydere vil omvendt være proaktivt, 

hvilket betyder, at der føres forudgående og efterfølgende tilsynsvirksomhed for 

at sikre, at disse og de kvalificerede tillidstjenester, de udbyder, opfylder kravene i 

eIDAS-forordning. 

Ønsker en tillidstjenesteudbyder at opnå status som kvalificeret, er den blandt 

andet forpligtet til at indsende en overensstemmelsesvurderingsrapport til 

Digitaliseringsstyrelsen.  

Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med tillidstjenesteudbyderne, og de tillidstjenester 

de udbyder, vil tage udgangspunkt i eIDAS-forordningen. Digitaliseringsstyrelsen 

vil i den forbindelse også inddrage relevante standarder udarbejdet af The 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 

Det følgende er en oplistning af de standarder, Digitaliseringsstyrelsen som 

udgangspunkt vil inddrage i sit tilsyn med de enkelte typer tillidstjenesteudbydere 

og i sin vurdering af overensstemmelsesvurderingsrapporter. Det skal dog 

understreges, at det er forordningens krav, der udgør fundamentet for 

vurderingen.  

Generel standard 

ETSI EN 319 401 sætter den overordnende og generelle ramme for alle 

tillidstjenesteudbydere. Standarden vil derfor kunne indgå Digitaliseringsstyrelsens 
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vurdering af alle tillidstjenesteudbydere uafhængigt, hvilke tillidstjenester de 

udbyder. Standarden kan fremsøges hér. 

Specifikke standarder 

De følgende standarder vil alene indgå som et element i Digitaliseringsstyrelsens 

tilsyn i det omfang, det er relevant for den enkelte tillidstjenesteudbyder eller 

dennes tillidstjeneste.  

Tillidstjenesteudbydere, der udsteder certifikater 

ETSI EN 319 411-1 vedrører de generelle krav til politikker og sikkerhed for 

tillidstjenesteudbydere, der udsteder certifikater. Standarden kan fremsøges hér. 

Kvalificerede tillidstjenesteudbydere, der udsteder certifikater 

ETSI EN 319 411-2 berører specifikt kvalificerede tillidstjenesteudbydere, der 

udsteder certifikater. Standarden kan fremsøges hér. 

Digitaliseringsstyrelsen er bekendt med, at der ikke foreligger endelige standarder 

for visse tillidstjenesteudbydere. Det drejer sig navnlig om tillidstjenesteudbydere, 

der genererer AdES digitale signaturer og tillidstjenesteudbydere, der validerer 

digitale signaturer.  

ETSI EN 319 431 er endnu ikke publiceret, men forventes at omfatte krav til 

politikker og sikkerhed for tillidstjenesteudbydere, der genererer AdES digitale 

signaturer.  

ETSI EN 319 441 er ikke publiceret, men det forventes, at standarden omfatter 

krav til politikker og sikkerhed for tillidstjenesteudbydere, der validerer digitale 

signaturer.  

Når standarderne er publiceret, vil de være at fremsøges hér.  
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