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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilslutning til Center for 

Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste / sagsnummer 2019/002526. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv glæder sig over regeringens fornyede og skærpede fokus på informations- og cy-

bersikkerhed, herunder Erhvervspartnerskab for it-sikkerhed, lanceringen af SikkerDigital.dk, 

Sikkerhedstjekket, samt strategi for cyber- og informationssikkerhed og de sektorspecifikke stra-

tegier, hvor Dansk Erhverv deltog i arbejde med teleinfrastruktur.  

 

Dansk Erhverv anerkender behovet for løbende at vurdere, om Center for Cybersikkerhed (CFCS) 

har de nødvendige redskaber og beføjelser, og Dansk Erhverv har tidligere afgivet høringssvar til 

lovudkast om Center for Cybersikkerhed (sagsnr. 2018/006599, 4. februar 2019). Dansk Erhverv 

noterede sig med tilfredshed, at der i den efterfølgende proces blev indgået politisk aftale om at 

skrive de allermest vidtgående beføjelser ud af det oprindelige lovudkast. 

 

Hvad angår det aktuelle udkast til bekendtgørelse stiller Dansk Erhverv sig stadig kritisk over for 

muligheden for at pålægge virksomheder tilslutning til CFCS netsikkerhedstjeneste. 

 

En tvungen tilslutning til CFCSs sikkerhedstjeneste kan påføre virksomheden flere direkte udgif-

ter, og efterlade virksomheden med et forklaringsproblem over for kunder og samarbejdspart-

nere. Det kan i sidste ende få negative konsekvenser for den enkelte virksomheder, og for Dan-

mark som land for investeringer og teknologiudvikling 

 

Derfor er det helt afgørende, at et påbud om tilslutning til netsikkerhedstjenesten sker som den 

absolut sidste og eneste løsning på et problem der ikke kan løses med andre midler. Der bør altid 

være tæt dialog, så virksomheden har indflydelse på valg af teknologi og procedurer, og med stor 

opmærksomhed på eventuelle negative konsekvenser, samt stor fokus på kommunikation af bag-

vedliggende rationaler og praksis for en tilslutning. 

 

Dansk Erhverv mener den offentlige sektor - som landets ubetinget største dataansvarlige og den 

dataansvarlige, der behandler flest personfølsomme og fortrolige personoplysninger - bør gå for-

rest og vise vejen for korrekt og etisk behandling af personoplysninger. Det gælder ikke mindst 
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Center for Cybersikkerhed. 

 

Specifikke bemærkninger 

§2 Definition af omfattede virksomheder 

Dansk Erhverv savner en klar definition af hvilke virksomheder som kan omfattes af påbud om 

tilslutning til netsikkerhedstjenesten. Udkastet til bekendtgørelsen beskriver potentielt omfattede 

som virksomheder af ”særligt samfundsvigtig karakter” og ”af væsentlig betydning for Danmarks 

kritiske infrastruktur”. Dansk Erhverv ser behov for en klarede definition af hvilke virksomheder 

CFCS overvejer at påbyde tilslutning. 

 

§2, stk. 7 Krav til myndighederne ved afgørelse om påbud 

Dansk Erhverv noterer sig, at §2, stk. 7 definerer, at en afgørelse om påbud bl.a. skal ledsages af 

en vejledning om klageadgang, samt en beskrivelse af CFCSs behandling af personoplysninger, 

som virksomheden kan anvende til at informere organisationens medarbejdere.  

 

Dansk Erhverv opfordrer til, at beskrivelsen udformes på en måde så den også er egnet til at in-

formere virksomhedernes kunder og samarbejdspartnere, herunder at materialet også er tilgæn-

geligt på engelsk. 

 

Dansk Erhverv noterer sig, at §2 stk. 7 taler om en ”standardbeskrivelse af Centre for Cybersik-

kerheds behandling af personoplysninger”. Dansk Erhverv opfordrer til at myndighederne for-

pligtes til at sikre at man i beskrivelsen til virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere og 

kunder også redegør specifikt for CFCS behandling af personoplysninger for den specifikke virk-

somheds medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. En generisk beskrivelse af CFCS behand-

ling af persondata vil næppe besvare de spørgsmål, der vil opstå som følge af pålæg om tilslut-

ning. 

 

§3 – byrder for medvirken til netsikkerhedstjenesten opsætning og drift 

Udkastet til bekendtgørelsen definerer, at en virksomhed ”loyalt (skal) medvirke til netsikker-

hedstjenestens opsætning og drift af en eller flere alarmenheder”, og at virksomheden skal ”stille 

den nødvendige fysiske, tekniske og netværksmæssige understøttelse til rådighed”. Udkastet til 

bekendtgørelse definerer en række punkter, man som virksomhed skal leve op til ift. den interne 

drift af it, tekniske oplysninger, procedurer leverandører, adgangsforhold m.v.  

 

Dansk Erhverv vurderer, at §3 kan blive ganske byrde- og omkostningsfuldt for de tilsluttede virk-

somheder i etablering såvel som i drift. Dansk Erhverv finder det derfor mest rigtigt, at den an-

svarlige myndighed finder en løsning for kompensation for de tekniske og organisatoriske foran-

staltninger, som et påbud om tilslutning indebærer for virksomheden. 

Med venlig hilsen 

Janus Sandsgaard 

Fagchef, digitalisering 


