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Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på?
Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen, SOU 2021:9 (I2021/00503)

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag och vill lyfta fram ett konkret
exempel på myndighetens behov av betrodda tjänster.
Naturvårdsverket ser en ökad förväntan på och ett ökat behov av att kunna
använda betrodda tjänster som elektroniska underskrifter och stämplar i
dokument mellan EU-länder. Redan idag accepteras e-underskrifter i form av
Adobe Sign från andra länder, till exempel Danmark och Norge, inom
Naturvårdsverkets beslut i export- och importärenden av avfall, men behov finns
av att kunna skriva under elektroniskt även när Naturvårdsverkets signerar. 1 Det
finns dock en osäkerhet om vilka lösningar som kan nyttjas och om exempelvis
Adobe Sign kan användas av svenska myndigheter bland annat med tanke på
Schrems II domen.
Vi ser därför ett behov av att ytterligare stöd tas fram för offentlig förvaltning
vid användningen av betrodda tjänster i sammanhang som går utöver det
nationella. En gemensam digital signeringslösning och stämpel för EU/EES eller
annat stöd som underlättar hanteringen vore därför önskvärt.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter
föredragning av avdelningschefen Maria Ohlman.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggarna Bodil
Jansson, Susanne Borenberg och Sebastian Dahlgren-Axelsson.
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Beslut inom import- och exportärenden på Naturvårdsverket omfattar ca 900 per år. Idag
hanteras stämpling och underskrift av dessa beslut på papper.
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Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
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