
Kontor Bergen: Slottsgaten 3 – Postboks 7065 –  5020 Bergen – Tlf. 55 54 95 00 – Faks 55 54 95 55 
Salgsavdeling Bergen: Tlf. 55 54 95 50 – Faks 55 54 95 65  
E-post: sildelaget@sildelaget.no – www.sildelaget.no 

 

Rundskriv 
Nummer : 14/13  

Emne : Elektronisk signatur på slutt- og landingssedler 

Til : Alle fiskere og kjøpere   

Sted  : Bergen                                      Dato : 10.6.2013 

 

 

Norges Sildesalgslag har nå i 2 år hatt en ordning med elektronisk signering av slutt- og 
landingssedler, og ca 80 % av sedlene signeres nå elektronisk.  Vi arbeider nå med å øke 
denne andelen ytterligere. 
 
Ordningen har en høy grad av teknologisk sikkerhet.  Dette er nødvendig for å ha en god 
håndtering av personlig identifisering og forpliktelse ved landing. 
 
Gjeldende landingsforskrift (J-109-2012) § 6 angir hvem som skal signere på slutt- og 
landingsseddelen, og når det skal signeres. 
 
I denne forbindelse ønsker vi å presisere at brukernavn og passord til bruk ved elektronisk 
signering skal håndteres strengt personlig, og at denne informasjonen ikke meddeles 
uvedkommende, verken kolleger eller andre. 
 
Vi vil også presisere landingsforskriftens krav om at sedlene skal være signert før fartøyet 
forlater mottaksstedet. 
 
Vi minner også om at hvert selskap er ansvarlig for at det kun er autorisert person som kan 
signere seddel på vegne av selskapet.  Vi understreker ansvaret den som signerer har for at 
rettmessig autorisasjon fra selskapet er på plass. 
 
Partene må kunne ha tillit til at hver elektronisk signatur - egne så vel som motpartens – skal 
være bindende rent juridisk.  For å bedre partenes mulighet til å kontrollere dette, vil Norges 
Sildesalgslag i løpet av kort tid, gjennomføre følgende: 
 

 tilskrive alle selskaper som har benyttet elektronisk signatur, med informasjon om hvem 
som så langt har signert på vegne av selskapet.   

 tilskrive selskaper hver gang en ny person forplikter selskapet ved bruk av elektronisk 
signatur for første gang.   
 

Selskapene har plikt til å gi tilbakemelding til Norges Sildesalgslag ved uoverensstemmelser. 
 
Norges Sildesalgslag understreker at Norges Sildesalgslags kontrollfunksjon ikke fritar partene 
fra deres lovfestede plikter til å utfylle slutt- og landingssedler på en korrekt måte. 

 
Med vennlig hilsen 
NORGES SILDESALGSLAG 
 
Greta Langhelle    Øyvind Furnes 

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-109-2012

