
 

Høringssvar fra DI til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center 
for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden) 
 

 

DI takker for muligheden for at afgive høringssvar samt for den hidtidige dialog om 

lovforslaget i regi af forskellige myndighedsfora samt briefingen for høringsparterne om 

lovforslaget i Forsvarsministeriet. 

 

Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed har til formål at 

tilvejebringe de retlige rammer for en styrkelse af Center for Cybersikkerheds muligheder 

for at opdage og stoppe cyberangreb samt styrke centerets analytiske arbejde. Centerets 

grundlæggende hjemmel til at udføre sine opgaver er således ikke berørt i lovforslaget. 

 

Særligt i lyset af, at Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og at Danmark 

derfor også er særligt sårbart overfor konsekvenserne af succesfulde cyberangreb, støtter 

DI til fulde regeringens ønsker om at styrke sikkerhedsniveauet i den danske digitale 

infrastruktur og om at beskytte Danmark mod cyberangreb. DI værdsætter også 

samarbejdet med myndighederne om sektorstrategier for en styrket cybersikkerhed i 

samfundskritiske sektorer, hvor særligt virksomhederne i telesektoren er blevet 

inddraget. 

 

Vigtig balance mellem muligheder og begrænsninger 

Det er fortsat forholdsvist nyt, at kriminalitet, chikane, svindel, spionage og sabotage 

foretages i den digitale verden, og vi er som samfund og i internationale sammenhænge 

fortsat i en proces, hvor midlerne til at dæmme op for angrebene og til at sikre, at der er 

konsekvenser, når man vælger at angribe i den digitale verden fremfor den fysiske, ikke er 

tilstrækkelige . 

 

DI ser det som helt afgørende, at der i denne proces opretholdes den nødvendige balance 

mellem muligheder og begrænsninger, og at lovforslagets nye initiativer om styrkelse af 

Center for Cybersikkerheds kompetencer  ikke sker på bekostning af retssikkerheden eller 

forudsigeligheden i myndighedsudøvelsen.  
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Det er med andre ord vigtigt ikke at tabe retssikkerheden af syne, blot fordi kamppladsen 

er flyttet fra den fysiske til den digitale verden. 

 

Tre hovedbudskaber fra DI 

Der er særligt tre elementer i lovforslaget, der er vigtige for DI at kommentere på. 

 

Det drejer sig om den nye mulighed for at påbyde virksomheder at tilsluttes 

netsikkerhedstjenesten, udvidelsen af Center for Cybersikkerheds ydelser, der er i direkte 

konkurrence med det private marked for it-sikkerhed samt sammenhængen med den 

internationale udvikling. 

 

De tre elementer uddybes i det følgende, men hovedbudskaberne fra DI er: 

 

• DI støtter som udgangspunkt alene en frivillig tilslutning til Center for 

Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Lovforslaget introducerer i § 3, stk. 4 dog 

muligheden for, at Center for Cybersikkerhed gennem påbud kan tvinge myndigheder 

og virksomheder af særlig samfundsvigtig karakter til i særlige tilfælde at blive 

tilsluttet netsikkerhedstjenesten. Grundlæggende ser DI den foreslåede mulighed for 

at udstede påbud om tilslutning til netsikkerhedstjenesten som problematisk både for 

retssikkerhed og konkurrenceevne for virksomheder i Danmark samt for Danmarks 

evne til at tiltrække og fastholde internationale virksomheder. 

 

• Foruden den eksisterende monitorering via netsikkerhedstjenesten vil Center for 

Cybersikkerhed med lovforslaget få udvidet sine ydelser væsentligt – også til områder 

der ikke er isoleret til centerets øvrige fokus på de allermest avancerede 

sikkerhedshændelser. Tilsluttede virksomheder vil få tilbudt nye ydelser i form af et 

aktivt cyberforsvar og af forebyggende it-sikkerhedsydelser. DI stiller sig uforstående 

overfor, at der skal anvendes offentlige ressourcer på gratis at tilbyde disse nye 

forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser og ydelser i forbindelse med aktivt 

cyberforsvar, som i forvejen tilbydes på det private marked. Det er DI’s opfattelse, at 

disse nye gratis ydelser er i konkurrence med det private marked, og dermed er 

konkurrenceforvridende. DI stiller sig gerne til rådighed for at komme mere 

balancerede løsninger nærmere, der både tilgodeser høj informationssikkerhed i 

samfundskritiske funktioner, it-sikkerhedsleverandører og beskyttelse af Center for 

Cybersikkerheds efterretningsmæssige kilder. 

 

• DI understreger vigtigheden af, at nationale initiativer som dette lovforslag (og 

tilhørende  initiativer, som udmøntes i forlængelse heraf) harmoniseres og spiller 

sammen med internationale initiativer i regi af EU og i globale sammenhænge. Dette 

bør afdækkes nærmere, og i lovforslaget understreges som en ledende faktor. Selv 

mindre divergenser i forhold til internationale regler vil være byrdefulde for mange 

virksomheder. 

 

Generelle bemærkninger til lovforslaget 

Som en generel kommentar til lovforslaget bemærker DI, at der mangler en præcis 

definition af flere af lovforslagets grundlæggende begreber som ”samfundsvigtig”, ”særlig 

samfundsvigtig karakter”, ”opdage, analysere eller som kan bidrage til at imødegå 

sikkerhedshændelser” og ”understøtte et højt informationssikkerheds-niveau”/” 



 

understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som 

samfundsvigtige funktioner er afhængige af”. 

 

Den manglende definition og afgrænsning af disse grundlæggende begreber gør  

lovforslaget unødigt upræcist og dets konsekvenser svært at konkretisere i en praktisk 

virkelighed for virksomhederne. Det betyder også, at de kompetencer, som lovforslaget 

giver Center for Cybersikkerhed, ligeledes mangler afgrænsninger. Dette skaber grundlag 

for bekymring på tværs af DI’s medlemskreds.  

 

Lovforslaget indeholder omfattende lovbemærkninger, hvilket DI opfatter positivt. For at 

skabe størst mulig transparens og retssikkerhed, efterspørger DI dog, at lovforslagets 

lovbemærkninger i højere grad bliver afspejlet direkte i lovteksten.  

 

Lovforslaget giver adgang til data relateret til sikkerhedshændelser. I praksis vil disse data 

ofte være ’blandet sammen’ med andre typer af data, som ikke er indenfor lovens formål. 

Både af økonomiske som tekniske grunde kan det være uforholdsmæssigt svært eller 

teknisk begrænset at udskille og afgrænse  data, som  lovforslagets giver adgang til.  

 

Derved vil Center for Cybersikkerhed have adgang til eller modtage data, som rækker 

udover lovens lex specialis-karakter. Dette betyder igen, at det ikke er muligt for disse 

principielt utilsigtede data at opnå en undtagelse i forhold til andre love. Det vil i denne 

sammenhæng særligt sige i forhold til GDPR. DI efterlyser derfor, at relationen til GDPR 

som minimum bør uddybes. 

 

I en international sammenhæng skal det bemærkes, at der rent formelt kan være 

begrænsninger i Danmarks muligheder for national lovgivning, såfremt EU-retten på 

området kan siges at have nået et niveau, der aktiverer det såkaldte pre-emption-princip 

i EU-retten. I en sådan situation må Danmark afvente den igangsatte EU-lovgivning på 

området. Foruden den uheldige juridiske situation, der kan opstå, skal det også 

understreges, at der kan opstå et betydeligt spild af ressourcer i både myndigheder og 

virksomheder, såfremt en dansk implementeret retsstilling efterfølgende må vige for EU-

praksis/lovgivning. DI efterspørger derfor, at  pre-emptionaspekter i relation til EU bør 

behandles i lovteksten og undersøges nærmere. 

 

Udover en potentiel risiko for, at lovforslagets elementer kan være i konflikt med EU-

rettens pre-emptionsprincip, er der også andre grunde til, at DI opfordrer til, forslagets 

elementer samt ikke mindst de processer og standarder, der udmøntes på 

bekendtgørelsesniveau afklares i forhold cybertruslens internationale karakter. 

 

Udover at truslen fra internationale aktører er åbenbar, som det også anerkendes i 

lovforslaget, har mange danske virksomheder udbredte internationale aktiviteter, ligesom 

udenlandske selskaber opererer i Danmark. Det er derfor essentielt, at danske initiativer 

på cyber- og informationssikkerhedsområdet harmoniseres og spiller sammen med 

relevante internationale krav og initiativer både på EU-niveau og globalt. Eksempelvis 

findes der allerede i dag både sektorspecifikke initiativer (f.eks. på energiområdet) samt 

mere tværsektorielle initiativer i regi af EU-kommissionen, ENISA og FN. 

 

 



 

Nye muligheder for at dele viden om eksempelvis malware 

Videndeling er et grundlæggende element, hvis et cyberforsvar skal kunne stå mål med 

udviklingen i metoder og teknik, der ligger bag de løbende cyberangreb, og hvis 

cyberangreb skal opdages hurtigt. Derfor bifalder DI, at der i § 16 gives hjemmel til at 

videregive data om blandt andet malware til  relevante modtagere.  

 

Samtidig fjernes den uhensigtsmæssighed i den eksisterende lov, der fratog Center for 

Cybersikkerhed muligheden for at videregive pakkedata til den myndighed eller 

virksomhed, som data kommer fra i første omgang for at fastslå, hvorvidt data er ondartet 

eller ej. Det hilser DI velkommen.  

 

Man kunne dog godt have ønsket sig en mere pædagogisk fremstilling af de mange 

muligheder for videregivelse af data, som der fremgår af de 38 linjers beskrivelse af de 

forskellige muligheder i § 16. Eventuelt i form af et skema. 

 

DI bemærker derudover, at det bør præciseres, i hvilket omfang og i hvilke situationer, at 

Center for Cybersikkerhed må udlevere information og data til andre myndigheder. Dette 

er særligt vigtigt, idet lovens forældelsesregler ikke videreføres for udleveret information, 

der i stedet ’blot’ skal følge modtagne myndigheds forældelsesregler. Det er endvidere 

vigtigt, idet der som nævnt indledningsvist kan være data, som er ’blandet sammen’ af 

tekniske/økonomiske grunde, og som derfor er underlagt eksempelvis GDPR-reglerne 

m.h.t. sletning m.v. 

 

Ny adgang til stationære data  

Center for Cybersikkerheds adgang til data hos tilsluttede myndigheder og virksomheder  

udvides med lovforslaget fra alene at omhandle netværkstrafik i form af trafik- og 

pakkedata til nu også at omfatte stationære data.  Stationære data er f. eks. data, som 

opbevares på servere, cloudtjenester, pc’ere, lagerenheder, netværksenheder, mobile 

enheder og tilsvarende.  

 

Det vil sige, at det er svært at forestille sig data, som ikke er indeholdt i enten trafikdata, 

pakkedata eller stationære data, og at man ved tilslutning til Center for Cybersikkerheds 

netværkstjeneste dermed giver ubegrænset adgang til alle myndighedens eller 

virksomhedens data, så længe at adgangen kan siges at understøtte et højt 

informationssikkerhedsniveau i den danske digitale infrastruktur, hvilket som tidligere 

nævnt mangler en mere præcis definition og afgræsning. 

 

Denne udvidelse af området, hvor der ikke længere kræves retskendelse, fra særlige 

begrundede data til nu reelt alle data, virker retssikkerhedsmæssigt bekymrende. DI er af 

den opfattelse, at adgangen til myndigheder og virksomheders data bør målrettes bedre i 

lovforslaget, så der er en reel begrænsning i centerets adgang til virksomhedsdata og 

personlige informationer til alene data, der mere præcist understøtter formålet med 

Center for Cybersikkerheds virke. Som hjemlen for nuværende er formuleret, er der ikke  

proportionalitet til stede mellem centerets adgang til alle data uden retskendelse og 

beskyttelse af personlige informationer og kritiske forretningsoplysninger.  

 

Hvis en tilsvarende hjemmel var blevet indført af en myndighed i et andet land, ville dette 

have vakt bekymring for de danske virksomheder, der opererede i det pågældende land.  



 

 

Det er samtidig uklart, hvorledes Center for Cybersikkerhed i praksis vil tilgå stationære 

data. Det gælder f.eks. i forhold til at tilgå data i cloudtjenester – særligt i situationer, hvor 

tjenesten er placeret udenfor Danmarks grænser. 

 

Svækkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne 

DI finder det endvidere særligt bekymrende, at der i lovforslaget indføres en mulighed for, 

at centeret kan vælge ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra Tilsynet med 

efterretningstjenesterne og lade det være op til forsvarsministeren – centerets egen 

øverste chef – at afgøre sagen. Dette svækker tilsynets mandat og kontrol med Center for 

Cybersikkerhed og i sidste ende retssikkerheden.1 

 

Påbud om tilslutning til netsikkerhedstjenesten 

DI støtter alene en frivillig tilslutning til Center for Cybersikkerheds 

netsikkerhedstjeneste. Lovforslaget introducerer i § 3, stk. 4 dog muligheden for, at Center 

for Cybersikkerhed gennem påbud kan tvinge myndigheder og virksomheder af særlig 

samfundsvigtig karakter til i særlige tilfælde at blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten. 

Lovteksten kommer ikke en afgræsning nærmere af, hvilke virksomheder det kunne være 

eller i hvilke situationer, at påbuddet vil blive anvendt. Lovbemærkningerne giver en 

række brede og ikke-udtømmende karakteristika. Samlet set er det uklart, hvor bredt 

virksomheder af særlig samfundsvigtig karakter kan forstås, og principielt er der heller 

ikke en lovmæssig begrænsning på frekvensen af  anvendelsen af påbuddet, og hvad der 

skal forstås ved ”særlige tilfælde”.  

 

Denne ikke-transparente risiko for tvangstilslutning til netsikkerhedstjenesten 

kombineret med den beskrevne udvidede adgang til pakkedata, trafikdata og stationære 

data uden retskendelse er en tilsidesættelse af Grundlovens § 72, der værner om 

privatlivets fred og sætter grænserne for, hvilke indgreb offentlige myndigheder kan 

tillade sig i folks privatliv uden retskendelse, der som udgangspunkt kun er mulig gennem 

en særegen lovhjemmel. 

 

Videreføres muligheden for at tvinge virksomheder til at tilslutte sig 

netsikkerhedstjenesten i det endelige lovforslag, er der et stærkt behov for forudsigelighed 

i de situationer, som kan føre til, at en virksomhed tvinges til at være tilsluttet 

netsikkerhedstjenesten, som der ikke skabes med det nuværende lovforslag. Det gælder 

både for forudsigelighed for virksomhederne selv, men i høj grad også for danske 

virksomheders internationale samarbejdspartnere, hvis data ikke er undtaget Center for 

Cybersikkerheds adgang, eller hvor Center for Cybersikkerhed får adgang til data relateret 

til aktiviteter i andre EU-lande eller i tredjelande.  

 

Muligheden for tvangstilslutning sammen med en manglende forudsigelig i den 

henseende kan have anseelige konsekvenser for særligt virksomheder med internationale 

                                                        
1 Der kan findes inspiration til begrænsninger i masseovervågning hos andre lande, der opretholder 

demokratiske hensyn i f.eks. publikationen ”Upping the Ante on Bulk Surveillance - An International 

Compendium of Good Legal Safeguards and Oversight Innovations” af Thorsten Wetzling and Kilian Vieth 

fra november 2018. 
 



 

aktiviteter. Virksomhedernes bekymringer eller manglende mulighed for at forudsige, 

hvorvidt de eller deres samarbejdspartnere risikerer at få et påbud om tilslutning til 

netsikkerhedstjenesten  kan føre til overvejelser om at flytte aktiviteterne væk fra 

Danmark eller fravælge Danmark til placering af datacentre etc. 

 

Grundlæggende ser DI derfor den foreslåede mulighed for at udstede påbud om tilslutning 

til netsikkerhedstjenesten som problematisk både for danske virksomheders 

retssikkerhed og konkurrenceevne samt for Danmarks evne til at tiltrække og fastholde 

internationale virksomheder. 

 

Omkostninger og økonomiske konsekvenser  for virksomheder 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at Center for Cybersikkerheds opgave først og 

fremmest er at understøtte et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som 

samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Center for Cybersikkerhed har derfor ikke 

varetagelse af den enkelte virksomheds informationssikkerhed som sin opgave. 

Virksomheders tilslutning til netsikkerhedstjenesten handler om at tilgodese et 

samfundsmæssigt ønske og interesse i, at samfundskritiske funktioner opretholdes uanset 

den voksende cybertrussel.  

 

Der er derfor kun rimeligt, at omkostningerne til at understøtte denne samfundsinteresse 

er offentligt finansieret og ikke finansieres af de virksomheder, der enten pålægges eller 

mere eller mindre frivilligt indgår i arbejdet med at opretholde et højt beskyttelsesniveau 

af samfundskritiske funktioner ved tilslutning til netsikkerhedstjenesten. En offentlig 

finansiering af omkostningerne ved at være tilsluttet netsikkerhedstjenesten via 

finansloven eller forsvarsforliget vil således afspejle, at hele samfundet har en interesse i, 

at de pågældende funktioner ikke helt eller delvist rammes af nedbrud eller hackes. 

Samtidig argumenteres der i lovforslagets bemærkninger for, at Center for 

Cybersikkerheds ydelser ikke kan stå alene, men bygger ovenpå generelle it-

sikkerhedsmæssige foranstaltninger i virksomhederne. 

 

Disse forhold ligger til grund for, at det fremgår af lovforslaget, at virksomheder fremover 

ikke opkræves gebyr for tilslutning til netsikkerhedstjenesten. 

 

Lovforslaget efterlader dog en række økonomiske uklarheder i relation til 

virksomhedernes omkostninger som følge af lovforslaget. 

 

Som situationen er aktuelt, skal virksomheder, der tilsluttes Center for Cybersikkerheds 

netsikkerhedstjeneste, betale et årligt gebyr, som dækker centerets udgifter til tilslutning 

og drift af den anvendte alarmenhed. Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at 

gebyret har udgjort mellem 300.000 kr. og 400.000 kr. pr. probe afhængig af den valgte 

alarmenhed. I lovforslaget er det imidlertid alene tilslutningen, som nu tilbydes uden 

betaling. 

 

Det er derfor uklart, hvorledes omkostningerne til driften håndteres, herunder om driften 

skal finansieres af virksomhederne, ligesom størrelsen af sådanne omkostninger bør 

konkretiseres. Dette efterlader en række uafklarede spørgsmål, særligt henset til, at der af 

bemærkningerne fremgår, at virksomhederne alene forudsættes at få begrænsede udgifter 

som led i et samarbejde med Center for Cybersikkerhed. 



 

 

Idet der er tale om samfundsvigtige funktioner, er det er DI’s holdning, at samtlige af 

virksomhedernes omkostninger til samarbejdet med Center for Cybersikkerhed – og ikke 

alene selve tilslutningen til netsikkerhedstjenesten - bør afholdes for offentlige midler 

henset til ovenstående argumentation for, at tilslutningen er i samfundets overordnede 

interesse fremfor den enkelte virksomheds interesse. 

 

Imødekommes dette ikke i det endelige lovforslag, er der et behov for at afklare mere 

præcist, hvilke ressourcer/omkostninger der kan blive relevante for virksomhederne i 

forbindelse med løbende drift samt i forbindelse med forebyggende 

sikkerhedsundersøgelser. DI ønsker i forlængelse heraf ligeledes at få afklaret, om der i 

relation til andre gældende regler indenfor opretholdelse af et højt 

informationssikkerhedsniveau i de samfundskritiske sektorer er mulighed for 

kompensation af dokumenterede meromkostninger som følge af samarbejdet med Center 

for Cybersikkerhed – f. eks. i medfør af §25 og §28 i bekendtgørelse nr. 425 af 1. maj 2018 

og af § 26, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018. 

 

Forhindringer for udbredt frivillig tilslutning 

I forlængelse af de nævnte uklarheder i lovforslaget – særligt i forhold til definitioner på 

grundlæggende begreber i lovforslaget og til de økonomiske konsekvenser for 

virksomhederne fremstår der yderligere uklarheder i forhold til samarbejde mellem den 

enkelte virksomhed og netsikkerhedstjenesten, i forhold til relationen mellem lovforslaget 

og eksisterende IT-sikkerhedstjenester, som virksomheder i de samfundskritiske sektorer 

allerede og i stigende omfang er omfattet af, og endelig i forhold til Center for 

Cybersikkerheds ansvar og erstatningsansvar. DI efterspørger afklaring og præcisering 

heraf i lovforslaget. 

 

Der er eksempelvis tale om følgende udeståender: 

 

• Virksomheder, der varetager samfundskritiske sektorer kan være underlagt 

regulering fra flere ministerier. Der mangler en præcisering af en helt klar 

ansvarsfordeling mellem Center for Cybersikkerhed, virksomhederne og eventuelle 

tilsynsmyndigheder – særligt i et operationelt henseende i tilfælde af et konkret 

cyberangreb . 

 

• Anvendelse af honeypots og tilknyttede teknikker kan også indebære en risiko for 

virksomheden – f.eks. i form af sårbare systemer indenfor virksomhedens perimeter 

eller provokation af angriberen. Der ønskes en præcisering af et eventuelt 

erstatningsansvar, der påhviler Center for Cybersikkerhed som følge af en 

virksomheds eventuelle forretningsmæssige tab i forlængelse af Center for 

Cybersikkerheds anvendelse af honeypots og deceptionteknologier. 

 

• Samtidig risikerer virksomheden, at Center for Cybersikkerheds aktiviteter kan have 

konsekvenser for virksomhedens drift. Forsinkelse i datastrømme eller datapakker 

kan f. eks forstyrre driften i samfundskritiske sektorer og i værste fald lede til 

eksempelvis strømafbrydelser og skade på elanlæg. Der eksisterer også en risiko for 

produktionstab, klagesager (herunder GDPR-sager) eller andre forretningsmæssige 

tab.  Ligesom anvendelse af honeypots og tilknyttede teknikker også kan indebære en 



 

risiko for virksomheden – f.eks. i form af sårbare systemer indenfor virksomhedens 

perimeter eller provokation af angriberen. Der mangler en præcisering af i hvilket 

omfang Center for Cybersikkerhed yder support i sådanne situationer, samt af hvilket 

erstatningsansvar, der påhviler Center for Cybersikkerhed.  

 

• Hvordan vil Center for Cybersikkerhed helt konkret samarbejde og dele viden om 

f.eks. aktiv monitering, blokering eller manipulering af datastrømme, alarmer fra 

honey-pots med den konkrete virksomhed. Det gælder både i forhold til resultater af 

handlingerne, men også løbende videndeling, så den konkrete virksomhed i videst 

muligt omfang er inddraget i centerets aktiviteter hos virksomheden.  

 

Samlet set gør en lang række uklarheder i lovforslaget det svært at gennemskue de 

praktiske konsekvenser af lovforslaget. DI vurderer, at dette samtidig vil gøre det mindre 

attraktiv for virksomhederne at tilslutte sig netsikkerhedstjenesten frivilligt. 

 

Lovforslagets uklarheder vil naturligvis være yderligere problematiske, såfremt at 

virksomheder vil kunne tvinges til at tilslutte sig netsikkerhedstjenesten. 

 

Konkurrenceforvridende nye initiativer  

Foruden den eksisterende monitorering via netsikkerhedstjenesten vil Center for 

Cybersikkerhed med lovforslaget få udvidet sine ydelser væsentligt. Tilsluttede 

virksomheder vil få tilbudt nye ydelser i form af et aktivt cyberforsvar og af forebyggende 

it-sikkerhedsydelser. Samtlige af Center for Cybersikkerhedsydelser tilbydes på det 

private marked.  

 

Der er i lovforslaget taget stilling til konkurrencen mellem Center for Cybersikkerheds 

ydelser og de ydelser, som tilbydes på det private marked. Lovforslagets argumentation 

er, at ydelserne i lovforslaget ikke vil påvirke det private marked for it-sikkerhedsydelser 

negativt, da den sikkerhedsløsning, som centeret stiller til rådighed med 

netsikkerhedstjenesten, er efterretningsbaseret, og at kommercielle udbydere på 

markedet ikke kan tilbyde en tilsvarende løsning. 

 

Argumentationen er allerhøjest valid i forhold til monitorering via centerets 

netsikkerhedstjeneste, som kan have indikatorer fremkommet gennem 

efterretningsindhentning og/eller efterretningssamarbejde, der kan være – men ikke 

nødvendigvis er det – ukendte for det private marked. 

 

Monitorering af internettrafik for avancerede trusler, aktivt cyberforsvar som eksempelvis 

blokering af phishingmail og forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser - som 

eksempelvis simulerede hackerangreb - tilbydes i vidt omfang på det private marked, som 

der i større grad bør samarbejdes med om aktivt cyberforsvar og forebyggende it-

sikkerhedstekniske undersøgelser fremfor at udvide Center for Cybersikkerheds ydelser. 

 

DI stiller sig uforstående overfor, at der skal anvendes offentlige ressourcer på gratis at 

tilbyde nye forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser og ydelser i forbindelse 

med aktivt cyberforsvar, som i forvejen tilbydes på det private marked.  

 



 

Det er DI’s opfattelse, at disse nye gratis ydelser er i konkurrence med det private marked, 

og dermed er konkurrenceforvridende. 

 

DI vil i stedet opfordre regeringen til at styrke samarbejdet med det private marked for it-

sikkerhedsydelser. Selv hvis regeringen fastholder, at Center for Cybersikkerheds 

netsikkerhedstjeneste og dens monitorering efter avancerede trusler baseret på 

efterretningsmateriale skal bestå, kan myndigheder og virksomheder få ydelser indenfor 

aktivt cyberforsvar og forebyggende it-sikkerhedstekniske undersøgelser leveret af det 

private marked i samarbejde med Center for Cybersikkerhed uden dermed at miste den 

efterretningsmæssige viden. 

 

Det er samtidig rimeligt at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt at Center for 

Cybersikkerhed er i stand til at levere disse nye ydelser på samme eller et højere niveau, 

end det private marked kan tilbyde. Den hidtidige ydelse har ikke været en succes ad 

frivillighedens vej. Kun to virksomheder er aktuelt tilsluttet. Det kan både være kvaliteten 

af ydelsen i forhold til prisen, men også bekymring over Center for Cybersikkerheds 

adgang til virksomhedens data.  

 

Generelt vil DI opfordre regeringen til at gentænke samarbejdet med det private marked 

for it-sikkerhedsydelser. Både regeringen og DI har som målsætning, at dansk it-

sikkerhed skal styrkes, og at it-sikkerhed skal være et konkurrenceparameter for 

virksomheder i Danmark. DI opfordrer i forlængelse heraf regeringen til at finde løsninger 

på, hvordan Center for Cybersikkerheds særlige efterretningsmæssige 

kompetencer/viden i større grad skal sættes i spil hos it-sikkerhedsleverandører i 

Danmark, fremfor at Center for Cybersikkerhed bevæger sig ind på det private markeds 

område. DI stiller sig gerne til rådighed for at komme sådanne løsninger nærmere og finde 

en balance, der både tilgodeser høj informationssikkerhed i samfundskritiske funktioner, 

it-sikkerhedsleverandører og beskyttelse af Center for Cybersikkerheds 

efterretningsmæssige kilder. Man kan også forestille sig, at Center for Cybersikkerhed på 

nogle områder kan stille minimumskrav til myndigheder og virksomheders it-sikkerhed, 

som private leverandører kan bidrage til at opfylde, i stedet for at myndighederne og 

virksomhederne tilsluttes netsikkerhedstjenesten. 

 

DI er endelig også bekymret over, at Centeret for Cybersikkerheds nye ydelser, der tilmed 

nu er gratis, vil få myndigheder og virksomheder, som vil modtage ydelserne, til at 

nedprioritere øvrige it-sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Dette uanset, at det fremgår 

af lovforslagets bemærkninger, at centerets ydelser ikke vil kunne træde i stedet for 

kommercielle produkter, men vil alene kunne udgøre et ekstra lag af sikkerhed.  

 

Der er brug for en langt tydeligere afgrænsning  af Center for Cybersikkerheds ydelser som 

kun et ekstra lag af sikkerhed, der alene baserer sig på efterretningsmæssige kilder og ikke 

tilbyder nogen former for it-sikkerhed, der kan tilbydes uden efterretningsmæssig viden. 

Behovet eksisterer både for at afstemme forventningerne til samarbejdet med Center for 

Cybersikkerhed og for at afgrænse udviklingen af centerets ydelser til ikke at være i 

konkurrence med det private marked. 
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