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Brukerveiledning for elektronisk signering av sluttseddel 

I forkant av testen av e-signatur, vil vi oppfordre Fisker/skipper og Kjøper /bruker som har tilgang 
til utfylling av sluttseddel å logge seg inn på sine sider hos oss. Her vil dere kunne aktivere 
elektronisk signatur ved hjelp av menyen Min Side | Opprett signerings sertifikat…   

Alle som skal signere elektronisk må være registrert signeringsbruker og ha et signerings 
sertifikat. 

 

Klikk på Opprett sertifikat knappen. 

Nå starter prosessen med å opprette en egen signeringsbruker med et personlig passord.  

Gjeldende landingsforskrift (gjeldende forskrift J-156-2010) angir hvem som har lovt å signere på 
en sluttseddel.  

Selskapet er ansvarlig for at rette personer signerer sluttseddelen på vegne av selskapet, og at 
det opprettes signerings sertifikat for sluttseddel/landingsseddel signering.  Vi vil også presisere 
ansvaret den enkelte som signerer har for at nødvendige fullmakter er på plass. 

For kjøperne anser vi det som mest naturlig at de personer som har pålogging for 
sluttseddelutfylling også har fullmakt til å signere på vegne av kjøper.   
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Velg punkt 1 - hvis det er samme person som er pålogget som nå skal opprette sin 
signeringsbruker med signeringspassord. 

Velg punkt 2 - Hvis du er bruker av Sildelagets ekstranett, men det er ikke din bruker som er 
innlogget. Eksempelvis er Skipper hos kjøper for signering av sluttseddel, men har ikke rekvirert 
signeringsbruker / signeringspassord i forkant. Da kan det gjøres via innloggingen til Kjøper.  

Velg punkt 3 – Hvis bruker ikke har ekstranett tilgang, men er signeringsansvarlig for sluttseddel.  
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Skriv inn dine personalia. Brukernavnet blir automatisk laget av en kombinasjon av fødselsdag + 
de 3 første bokstavene i etternavn og fornavn. Velg Neste knappen. 

 

Les nøye passordreglene på skjermen. Husk på at store / små bokstaver må skrives riktig ☺. 

Klikk på Opprett signeringspassord knappen, og skriv inn ditt valgte passord.  

 

Du har nå opprettet den signeringsbrukeren / signeringspassordet som du trenger ved signering 
av sluttseddel / landingsseddel.  



4	  
	  

 

Velg Neste knappen for å fullføre operasjonen. 

Hvis signeringsansvarlig hos kjøper / fisker ikke har opprettet signeringspassord på forhånd, så får 
dere muligheten via sluttseddel registering. 
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Klikk på linken nederst i det gule feltet. Og du / dere blir ført inn til Min Side | Opprett signerings 
sertifikat…   

  

Følg prosedyren fra side 1.  
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Selve signeringen 

Kjøper starter ut som vanlig Mine kjøp | registrere sluttseddel eller Mine kjøp | registrere 
landingsseddel 

 

Gå igjennom veiviseren med alle 5 stepp som vanlig. Siste stepp gir følgende tekst. Les igjennom 
teksten - e-signering er en juridisk bindende signatur. 

 

Klikk på linken Klikk her for å forhåndvise og signere seddel 
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Forhåndsvisningen av seddel kommer så frem. Gå nøye igjennom seddel for å se om den er 
korrekt utfylt. 

 

Klikk Lagre / Neste knapp. Sett opp signeringsbruker for både kjøper / fisker (skipper) – pek og 
klikk på grønn pil – Informasjon om bruker blir presentert. Velger du Avbryt går du tilbake til 
veiviseren og kan gjøre korreksjoner.  
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Hvis fisker ikke er tilstede, sett kryss i boksen for Fisker ikke tilstede. Da kreves bare en signatur 
i prosessen videre. Klikk Neste knappen 

 
 

Da begynner selve signeringsprosessen – Hvilken bruker som skal signere først står på skjermen. 
Velg Klikk for å signere knappen. 

 

Deretter følger neste bruker som skal signere. Velg Klikk for å signere knappen.  
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Skriv inn ditt signeringspassord, klikk OK. Prosessen er nå ferdig – sluttseddelen er e-signert og 
sendt inn til Sildelagets database for behandling.  

 

 


