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Rådet for Digital Sikkerheds høringssvar over udkast til bekendtgørelse og 
vejledning om databeskyttelseslovens §3, stk. 9 (krigsreglen).  
 

Rådet for Digital Sikkerhed (herefter Rådet) takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 
høringssvar over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens §3, stk. 9 
(krigsreglen).  
 

Rådet er af den opfattelse, at det med bekendtgørelse og vejledning skal præciseres, at disse alene 
er rettet mod systemer og tjenester, der indeholder personoplysninger. Rådet støtter en 
liberalisering på området men bemærker, at sådanne kun er forsvarlige, hvis der iværksættes 
passende stramme sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Rådet er samtidig af den holdning, at det 
er mere centralt for sikkerheden, at der er implementeret solide sikkerhedsforanstaltninger end at 
stille krav om, at data fysisk befinder sig i Danmark. 

Rådet støtter overordnet op om vejledningen, herunder kan nævnes at de kriterier der opstilles i 
afsnit 3.4, til vurderingen af om it-systemer, der er omfattet af bekendtgørelsen, er relevant at 
forholde sig til uanset anvendelse af krigsregel, når man vurderer sikkerheden i vigtige systemer.  

Jf. afsnit 3.3 og 3.4 er der behov for præcisering af hvad ”system” er. Udgangspunktet er 
databeskyttelsesloven (persondata), men bekendtgørelsen synes også at omfatte infrastruktur. 
Rådet har en betænkelighed i forhold til at bekendtgørelsen gennem praksis med tiden kan 
omfatte mange systemer og komponenter.  

Ligeledes er Rådet af den opfattelse, at der er behov for en vurdering af, hvorfor det er af 
afgørende betydning, at it-systemet ikke må befinde sig udenfor Danmarks grænser? Det er uklart 
hvilke ekstra risici, der opstår for statens sikkerhed ved, at it-systemet befinder sig uden for 
Danmarks grænser.  

Rådet står naturligvis til rådighed for en uddybelse af ovenstående synspunkter. 

På bestyrelsens vegne 

Henning Mortensen 
Formand, Rådet for Digital Sikkerhed 
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