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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgas-

sektorerne.  

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgas-

sektorerne. Denne bekendtgørelse er en udmøntning af det af 15. december 2016 

vedtagne lovforslag (L68) til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om natur-

gasforsyning (it-beredskab i el- og naturgassektorerne).   

 

Bekendtgørelse har været i høring i en tidligere version i perioden 22. august til 19. 

september 2016 samtidig med et udkast til lovforslaget (L68). Bekendtgørelsen er 

siden ændret på baggrund af de afgivne høringssvar, hvorfor det efter lovforslagets 

vedtagelse er fundet berettiget at udsende bekendtgørelsen i endnu en høring.   

  

Baggrund og indhold   

Den vedtagne lovændring om it-beredskab i el- og naturgassektorerne har til hen-

sigt at styrke cyber- og informationssikkerheden hos virksomhederne i el- og natur-

gassektorerne ved at stille krav om, at virksomhederne skal opretholde et it-

beredskab for forsyningskritiske it-systemer. Der er i lovforslaget mulighed for, at 

energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for it-

beredskabet og for tilsynet hermed i kraft af § 85 c stk. 5 og stk. 6 i lov om elforsy-

ning og § 15 b stk. 5 og stk. 6 i lov om naturgasforsyning.  

 

Dette udkast til bekendtgørelse fastsætter nærmere regler om bl.a. udarbejdelse af 

risiko-og sårbarhedsvurderinger, beredskabsplaner, øvelses- og hændelsesevalue-

ringer samt gennemførelse af tilsyn og mulighed for pålæg.  

 

Bekendtgørelsen indeholder endvidere krav til virksomhederne om udarbejdelse af 

kontrakt med en it-sikkerhedstjeneste, der kan tilvejebringe it-sikkerhedsvarsler og 

evt. assistance ved it-nedbrud. Disse kontrakter skal fremsendes til Energistyrel-

sens godkendelse den 1. september 2017. Bekendtgørelsen indeholder ikke en 

nærmere beskrivelse af kriterier for en it-sikkerhedstjeneste. Energistyrelsen plan-

lægger en dialog med relevante samarbejdsparter i første kvartal 2017 og vil heref-

ter udsende en vejledning for udarbejdelse af kontrakter med it-sikkerhedstjenester.    

   

Ikrafttrædelse  

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.  

 

Kontor/afdeling 

Center for Forsyning/ 

Beredskab 

 

Dato 

13. januar 2017 

 

J nr. 2016-9444 

 

JCV/DFR/CVMA 
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Høringsfrist  

Høringssvar til bekendtgørelsen kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med 

kopi til beredskab@ens.dk, senest fredag den 14. februar, kl. 12. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til fuldmægtig Dan 

Frimark, tlf. 33 92 78 17, e-mail: DFR@ens.dk 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Stinne Maria Thomassen 

Specialkonsulent 

Energistyrelsen  


