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Til: Modtagerne på den vedlagte høringsliste  

 

Høring over udkast til bekendtgørelser om sikkerhed i net 

og tjenester 

Center for Cybersikkerhed (CFCS) sender hermed udkast til fire bekendt-

gørelser i høring. Det drejer sig om følgende bekendtgørelser: 

  

- Udkast til bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elek-

tronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Bekendtgø-

relsen vil erstatte bekendtgørelse nr. 564 af 1. juni 2016 om be-

redskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i bered-

skabssituationer mv.  

 

- Udkast til bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse af medar-

bejdere på området for sikkerhed i net og tjenester. Bekendtgø-

relsen vil erstatte bekendtgørelse nr. 565 af 1. juni 2016 om sik-

kerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssik-

kerhedsområdet.  

 

- Udkast til bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og 

tjenester. Bekendtgørelsen vil erstatte bekendtgørelse nr. 567 af 

1. juni 2016 om informationssikkerhed og beredskab i net og tje-

nester.  

 

- Udkast til bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter 

vedrørende sikkerhed i net og tjenester. Bekendtgørelsen vil er-

statte bekendtgørelse nr. 1256 af 27. november 2019 om oplys-

nings- og underretningspligter vedrørende net- og informations-

sikkerhed.  

I alle fire udkast er ændringer i forhold til de gældende bekendtgørelser 

indsat med ændringsmarkeringer. 

 

Bekendtgørelserne vil blive udstedt med hjemmel i lov nr. 1831 af 8. 

december 2020 om ændring af lov om net- og informationssikkerhed 

(Implementering af direktivet om oprettelse af en europæisk kodeks for 

elektronisk kommunikation, for så vidt angår sikkerhed i net og tjene-

ster). Ændringsloven trådte i kraft den 21. december 2020. Bekendtgø-

relserne forventes at træde i kraft den 15. februar 2021.  

 

CFCS vurderer, at princip nr. 2 (”mere enkel og formålsbestemt”) og 3 

(”teknologineutral”) for agil erhvervsrettet regulering er relevante for 

udkastene til bekendtgørelser om sikkerhed og beredskab i net og tje-

nester og om oplysnings- og underretningspligter vedrørende sikkerhed 

i net og tjenester. Udkastene til bekendtgørelserne vurderes at være i 

overensstemmelse med principperne. 
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En oversigt over de myndigheder og organisationer mv., der høres over 

udkastene, vedlægges. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved 

afgivelse af høringssvar giver høringsparten samtykke til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse samt evt. øv-

rige kontaktoplysninger, der fremgår af høringssvaret. 

 

CFCS skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udka-

stene til bekendtgørelserne senest den 4. februar 2021 kl. 12.00. Be-

mærkninger bedes sendt via e-mail til fe@fe-mail.dk og fe-4418@fe-

ddis.dk med henvisning til sagsnr.: 2020/001583. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til samme e-mailadresser.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anette Arnsted 

Afdelingschef 
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