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Høringssvar  – forslag til endringer i forskrift om notarius publicus § 8 (3) 
 
Det vises til høringsnotat av 22. juni 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i 

forskrift av 3. mai 2002 nr. 418 om notarius publicus, samt brev av 9. juli 2021 fra Politidirektoratet med 

svarfrist til direktoratet innen 1. september 2021. 

 

Nasjonalt ID-kort utstedt i Norge  

Kripos støtter departementet i at nasjonalt ID-kort inkluderes i opplistingen av hva som utgjør gyldig 

dokumentasjon for fysiske personers identitet etter forskrift om notarius publicus § 8 (3). Ivaretakelse av 

sikkerhet under utstedelsesprosessen, herunder kompetansen ved ID-kontroll ved utstedelsen, samt 

sikkerhetselementene i det utstedte ID-kortet, gir tilstrekkelig notoritet for norske nasjonale ID-kort. 

 

Førerkort og bankkort utstedt i Norge  

Førerkort utstedt i Norge og bankkort utstedt i Norge ikke har de samme sikkerhetselementene som pass 

og nasjonalt ID-kort. Dette medfører en større risiko for at dokumentet er forfalsket eller har et uriktig 

innhold.   

 

Førerkort 

Statens vegvesen setter krav om gyldig legitimasjon for utstedelse av norsk førerkort. Det er imidlertid 

verdt å bemerke at flere av dokumentene som anses som gyldig legitimasjon av Statens vegvesen har noe 

svakere notoritet enn pass og ID-kort utstedt av Norge. Dette gjelder for eksempel norsk utlendingspass, 

førerkort, reisebevis, bankkort med bilde og ID-kort fra EU/EØS-land. Det kan også bemerkes vedrørende 

førerkort – i motsetning til pass og nasjonalt ID-kort – at innehaverens nasjonalitet ikke fremgår av 

dokumentet.  

 

Kripos er derfor i tvil om hvorvidt førerkort, i sin helhet, bør utgå som legitimasjon ved fremsettelse av 

begjæring om notarialbekreftelser. Dersom førerkort fortsatt skal inkluderes i opplistingen av hva som 

utgjør gyldig dokumentasjon, er Kripos av den oppfatning at det i det minste bør inntas krav om at 

førerkortet er utstedt etter 1. januar 1998. Førerkort datert etter 1. januar 1998 utstedes i henhold til ICAO-

standardisering og innehar sålede en del påkrevde sikkerhetselementer.  
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Bankkort  

Når det gjelder norske bankkort holder de en lavere sikkerhetsmessig utforming og holdbarhet enn 

førerkort utstedt etter 1. januar 1998. Norske bankkort tilsvarer riktignok i størrelse ID1 formatet (= format 

på førerkort) til ICAO-standardisering, og enkelte banker utsteder også kort med foto av innehaver. De er 

produsert i (myk) plast, mens førerkort f.o.m. 1998 er produsert i polykarbonat, som er det mest holdbare 

materiale til bruk i sikkerhetsdokumenter innen sikkerhetsindustrien. Tidligere ble bankkort ofte 

personalisert med termisk print, en metode som gjør det enkelt å manipulere og forfalske kortene. I dag vet 

vi at enkelte banker personaliserer kortene med lasergravering, samt med et sekundært bilde. Disse 

kortene anser vi for å være relativt godt sikret. Utover dette har de fleste bankkort (også de uten foto) en 

holografisk sikring, trykk i offset, og utstansing eller et preg av kortnummer og gyldighetsdato mv.  

 

Kripos' erfaring med forfalskning/manipulasjon av bankkort knytter seg ofte til ID-misbruk, og 

problemstillingene hefter seg vel så mye til rutiner ved utstedelse som til den tekniske kvaliteten i kortene. 

Hvordan sikkerheten påvirkes avhenger også av bruken. I dag må man ofte verifisere seg med bank ID ved 

identifisering på nett. Imidlertid, ved notarialbekreftelse, vil dokumentet alene utgjøre sikkerheten og 

verifiseringen. 

 

Forutsatt en løsning med nasjonalt ID-kort og pass med gode rutiner ved opptak, utstedelse og 

saksbehandling – og eventuelt førerkort utstedt etter 1. januar 1998 – som ID-grunnlag for 

notarialbekreftelse, fremstår det for Kripos mindre hensiktsmessig at også bankkort med bilde skal 

videreføres som gyldig ID. Det vises til ovennevnte utfordringer vedrørende sikkerhetsmessig utforming og 

usikkerhetsmomenter ved utstedelse.  

 

ID-kort utstedt av andre EØS- og EFTA-land 

Kripos støtter departementet i at nasjonale ID-kort og identitetsdokumenter utstedt av EØS- eller EFTA-

land ikke bør inntas i opplistingen av gyldig dokumentasjon frem til forordning 2019/1157 har fått sin 

tilsiktede virkning. Som departementet fremhever foreligger det ingen garanti for at ID-kort utstedt fra 

andre EØS- og EFTA-land per i dag har samme sikkerhetselementer som nasjonale ID-kort utstedt i Norge.  
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