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Forsvarsministeriet 

Holmens Kanal 9 

1060 København K 

Sagsnr. 2020/008732 

 

Den 4. januar 2021 

 

Høring over udkast til forslag til lov om leverandørsikkerhed i 

den kritiske teleinfrastruktur 

 

Dansk Erhverv og IT-Branchen takker for invitationen til at deltage i høringen over udkast til for-

slag til lov om leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur. Samtidig bemærker vi dog, at 

høringsfristen er meget kort henset til forslagets vidtgående karakter, og at høringen foregår hen 

over jul og nytår. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv og IT-Branchen støtter regeringens overordnede hensigt om at øge sikkerheden i 

teleinfrastrukturen. Det danske samfund er i de seneste årtier blevet et af de mest digitaliserede 

lande i verden, hvilket giver en række markante fordele for borgere, virksomheder og myndighe-

der. Forsat udvikling af nye digitale forretningsmodeller og automatisering af erhvervslivet er af-

gørende for Danmarks konkurrenceevne og mulighed for at opretholde et højt niveau af velstand 

og velfærd. 

 

Den øgede digitalisering betyder samtidig, at samfundet i meget høj grad er afhængigt af en vel-

fungerende og sikker teleinfrastruktur, og at potentielle sårbarheder skal adresseres. Dansk Er-

hverv og IT-Branchen støtter derfor private udbyderes og offentlige myndigheders fortsatte syste-

matiske og vedholdende arbejde for at sikre teleinfrastrukturen og øvrig digital infrastruktur. 

 

Dette arbejde er således allerede højt prioriteret i det danske erhvervsliv, herunder særligt i tele-

branchen, og udviklingen i 2020 har yderligere åbnet øjnene for betydningen af en velfungerende 

og sikker digital infrastruktur. Intensiv anvendelse af fx hjemmearbejde, nethandel og elektronisk 

kommunikation er kun mulig pga. en veludbygget og robust teleinfrastruktur. Fx blev 3 ud af 10 

lønkroner tjent ved hjemmearbejde fra medio marts og de følgende måneder, da mange danskere 

måtte forlade deres fysiske arbejdsplads og fortsætte arbejdet derhjemme. 

 

Set i lyset af, at den danske telebranche allerede på nuværende tidspunkt i tæt koordination med 

Center for Cybersikkerhed arbejder intenst med at skabe sikkerhed og netintegritet, finder Dansk 

Erhverv og IT-Branchen, at forslaget om leverandørsikkerhed indeholder en række vidtgående 

tiltag med indbyggede problemer, der risikerer at skabe usikkerhed om rammerne for de investe-

ringer, der hidtil har sikret, at Danmark har opnået EU’s aktuelt bedste teleinfrastruktur. Forud-
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sætningen for at bevare et højst investeringsniveau, der alene i 2019 udgjorde 8,6 mia. kr., er for-

udsigelige og gunstige rammevilkår, der også betrygger selskaberne i deres fremtidige investe-

ringsstrategier. 

 

Specifikke bemærkninger 

Med hensyn til specifikke bemærkninger til loven henvises til Teleindustriens høringssvar. Dansk 

Erhverv og IT-Branchen anbefaler således særligt, at lovforslaget ændres på følgende centrale 

punkter: 

 

1. Forbudsbeslutninger skal foretages af Forsvarsministeriet efter indstilling fra Center for 

Cybersikkerhed og høring af andre relevante myndigheder. 

2. Teleudbyderne skal sikres mulighed for partshøring og begrundelse for afgørelserne. 

3. Afgørelser om forbud kan kun udstedes, hvis påbud efter lov om net- og informationssik-

kerhed har vist sig ikke at være tilstrækkelige. 

4. Lovens tilbagevirkende kraft for aftaler indgået før 7. december 2020 udgår eller udsky-

des til tidligst 1. januar 2030. 

5. Teleudbyderen skal have ret til fuld erstatning ved forbud, der får betydning for anven-

delse af lovligt leveret udstyr uanset, om det kan anses for at udgøre ekspropriation. 

6. Der skal indføres regler om effektiv prøvelse af afgørelser og tilsyn med Center for Cyber-

sikkerhed.  

7. Definitionen af ”kritisk infrastruktur” er uklar og skal præciseres væsentligt. 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis svaret ønskes uddybet. 

 

Med venlig hilsen, 

Poul Noer   Mette Lundberg 

Chefkonsulent  Direktør for kommunikation og politik 

Dansk Erhverv  IT-Branchen 


