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Høring over udkast til forslag til lov om sikkerhed i net
operatører af væsentlige 

Svar til: 

 
Retspolitisk Forening har ikke særskilte bemærkninger til dette lovforslag, der er en implementeri
af Europaparlamentet og Rådet har vedtaget direktiv (EU) 2016/1148 a
foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net
Unionen (NIS-direktivet). 

I betragtning af, at Center for Cybersikkerhed er henlagt til Forsvarets Efterretningstjeneste 
forekommer det som en logisk konsekvens, at også dette område placeres her.

Foreningen skal dog for god ordens skyld bemærke, at der med lovforslaget sker en yderligere 
kompetencetilførsel til Forsvarets Efterretningstjeneste og, at der dermed for så vidt angår 
Forsvarsministeriets område sker en styrkelse af denne efterretningstjenestes virksomhed på områder 
af ikke forsvarsmæssig karakter. Foreningen har med høringssvar af 3. marts 2014 vedrørende
over udkast til forslag til Lov om Center for Cybersikkerhed (sagsnummer: 2013/003214) udtalt sine 
principielle og konkrete betænkeligheder herved.
 
København, den 23. november 2017
 
Bjørn Elmquist Leif Hermann
Formand  Bestyrelsesmedlem
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HØRINGSSVAR 

Høring over udkast til forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for 
operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. 

Svar til: fmn@fmn.dk og mfk@fmn.dk  
 

Sagsnummer: 2017/006372 

Retspolitisk Forening har ikke særskilte bemærkninger til dette lovforslag, der er en implementeri
parlamentet og Rådet har vedtaget direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om 
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