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Ekstern høring over udkast til lovforslag om sikkerhed i net- og in-

formationssystemer i transportsektoren 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udarbejdet vedlagte udkast til 

forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. 

Lovforslaget implementerer inden for transportsektoren dele af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstalt-

ninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informations-

systemer i hele Unionen (herefter NIS-direktivet).  

NIS-direktivet berører flere ressortområder. Regeringen har besluttet, at im-

plementeringen af NIS-direktivet skal ske sektorvist med det formål at varetage 

sektorspecifikke forhold, for derved at opnå den bedst mulige beskyttelse af 

net- og informationssystemer og samtidig sikre, at erhvervslivet ikke pålægges 

unødvendige byrder.  

Lovforslaget udstikker de overordnede rammer for de krav til sikkerheden i 

net- og informationssystemer, der stilles til de væsentligste offentlige og private 

enheder inden for transport-, bygnings- og boligministerens område.  

Forslaget består primært af regler om: 

 Udpegning af operatører.  

 Krav til de foranstaltninger de udpegede operatører skal træffe.  

 Underretning af myndighederne, hvis en operatør har været udsat for 

en hændelse. 

 Tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der underrettes om.  

 Administration af loven, herunder tilsyn, klage og straf. 

Det følger af formålet med direktivet og Transport-, Bygnings- og Boligministe-

riets forslag til implementering heraf, at kun de mest samfundskritiske opera-

tører vil blive omfattet. Ministeriet forventer, at der umiddelbart vil være tale 

om 5-10 operatører. 
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal anmode om eventuelle bemærk-

ninger til lovforslaget senest den 2. januar 2018, kl. 10. 

Bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til undertegnede på grh@trm.dk  

med kopi til jbn@trm.dk.   

Hvis der måtte være spørgsmål til høringen, kan undertegnede kontaktes på 

mail eller telefon 72 26 71 82. 

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer mv. 

Med venlig hilsen 

Gry Høirup 

Specialkonsulent 
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