
Ny EU-regulering på
cyberområdet; bestyrelsens
opgaver og ansvar
Konference 7. december 2022

Christel Teglers, advokat og partner Kromann Reumert



2

Indhold

1. Digital regulering i en digital tid

2. Ny EU-regulering på cyberområdet (NIS2 m.v.)

3. Bestyrelsens opgaver og ansvar



3

Indhold

1. Digital regulering i en digital tid

2. Ny EU-regulering på cyberområdet (NIS2 m.v.)

3. Bestyrelsens opgaver og ansvar



4

EU’s Cybersecurity Strategy fra 2020 

• Cybersikkerhedsstrategien blev fremlagt i december 2020 af EU-Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten

• Skitserer rammen for EU's indsats for at beskytte sine borgere og virksomheder mod 

cybertrusler, fremme sikre informationssystemer og beskytte et globalt, åbent, frit og sikkert 

cyberspace.

• Målet er at styrke Europas modstandsdygtighed over for cybertrusler og sikre, at alle borgere

og virksomheder fuldt ud kan drage fordel af pålidelige tjenester og digitale værktøjer. 

• Strategien indeholder konkrete forslag til at anvende regulerings-, investerings- og

politikinstrumenter.

• Rådet vedtog den 22. marts 2021 konklusioner om strategien. I konklusionerne bemærkes det, 

at cybersikkerhed er afgørende for opbygningen af et modstandsdygtigt, grønt og digitalt 

Europa. 

• EU arbejder som led heri på flere lovgivningsforslag, der skal afbøde nuværende og fremtidige 

cybersikkerhedsrisici, herunder et nyt direktiv om (bedre) beskyttelse af net- og 

informationssystemer (NIS2), der forventes endelig vedtaget/underskrevet den 14. december 

2022 (mere herom).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
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Bl.a. indenfor telesektoren

Få særlove Persondata/privacy

National sikkerhed

Kritisk infrastruktur

GDPR og NIS1
Tværsektoriel

Skal sikre stærkere risiko- og 

hændelsesstyring og 

samarbejde

Udvider reglernes 

anvendelsesområde

Træder i kraft sep./okt. 2024

NIS2

ISO27001-standarden bliver obligatorisk at følge for 

statslige myndigheder

Første nationale strategi for cyber- og 

informationssikkerhed lanceres

National standard og strategi

Strategier, programmer, 

delprojekter, initiativer, 

fokusområder mv.

EUs ”digitale årti”
Regulering af digitale tjenester og markeder 

(gældende 1. jan. 2024)

Digital Services/Markets

1990’erne 

og frem

2013

2014
2016 2020 2022 2023-

EU har fremsat over 30 forslag til regulering af det digitale og data siden 2019 
– langt de fleste virksomheder (små som store) bliver direkte eller indirekte påvirket af nye lovkrav til cybersikkerhed i de kommende år

Oversigten er ikke udtømmende

Forordning om en fælles europæisk 

tilgang til kunstig intelligens – følges 

op af regler om ansvar

Ikke vedtaget endnu

AI

En ”cyber resilience” forordning 

med krav til cybersikkerhed i 

digitale produkter og services, 

herunder IoT / Ikke vedtaget endnu

Cyber resilience

”NIS2” for den finansielle sektor

(skærpede krav)

Vedtages formentlig i 2023

DORA

Forordning om adgang til og brug 

af data genereret i EU – kan være 

en fordel for SMV’er. 

Ikke vedtaget endnu

Data Act

+ øget brug af standarder og certificeringer
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NIS2 er det bredeste, tværsektorielle regelsæt, der kommer til at ramme flest 
(bliver sandsynligvis en ny GDPR bølge)

Sektorer omfattet af NIS2

Digitale 

serviceudbydere

Energi Transport Bank / finans

Sundhed Drikkevand Spildevand

Digital 

infrastruktur

Offentlig 

administration

Rumfart

Post/pakke Affald Kemiske 

produkter mv.

Fødevarer

Andre vigtige 

produkter (pharma, 

biler, maskiner mv.)

Udvidet anvendelsesområde

Minimumskrav til risikostyring

Udvidet rapporteringspligt (24-72 timer)

Ledelsesansvar og bødeforlæg (GDPR lign.)

Indirekte effekt på øvrige sektorer

Oversat: Ledelsesforankring + 

Risikostyring + Governance
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Ledelsesansvar 
og træning
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Risikobaseret tilgang
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• Alt godt fra havet (skrevet af lovgiver)

• Godt at kende – men brug det ikke blindt 

som en compliance checkliste

• dels skal det implementeres i dansk 

ret (vi ved endnu ikke hvordan)

• dels kan indholdet blive uddybet / 

præciseret i retsakter (bindende og 

ikke-bindende)

• dels kan punkterne blive suppleret fra 

dansk side (minimumsdirektiv)

Minimumskrav
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• GDPR plus-regime 

• Potentielt papirarbejde skal 

indarbejdes i processer 

• Ikke helt lette vurderinger i 

praksis (”capable of”)

Rapportering
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• Betydeligt udvidede 

tilsynsforpligtelser

• Tilsynsmyndighed afhænger af 

hvilken sektor man er i (bliver 

formentlig ikke ét tilsyn som 

f.eks. Datatilsynet)

• Beføjelserne vil medføre en 

afledt konsekvens i kunde-

leverandørforhold (i dag tæt på 

umuligt at forhandle i en 

kommerciel aftale på det private 

marked – og især overfor 

udenlandske IT-leverandører!)

Tilsyn
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Sanktioner – step 1
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Bøder
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Og hvis det ikke virker… 
(nok mest afskrækkende)
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Mulig NIS2 implementering i dansk ret (sektoransvarsprincippet) 

Digitale 

serviceudbydere

Energi TransportSundhed Drikkevand

Spildevand

Digital 

infrastruktur

Offentlig 

administration

Rumfart

Post/pakke

AffaldKemiske 

produkter mv.
Fødevarer

Andre vigtige 

produkter (pharma, 

biler, maskiner mv.)

Bank / finans

Én rammelov for alle sektorer

Sektorspecifikke bekendtgørelser og vejledninger (og tilsynsmyndigheder)
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Vi får (mindst) ligeså travlt som i 2018

NIS2 blev godkendt den 28. november 2022

Afventer formel underskrift (forventet 14. december 2022)

Herefter træder det i kraft 20 dage efter offentliggørelse

Og skal være implementeret / gældende i dansk ret 21 måneder efter

Dvs. forvent, at NIS2 kravene skal opfyldes fra september/oktober 2024

Med tanke på, hvor travlt mange virksomheder fik med GDPR i 2018, er det en god idé at starte tidligt

1

2

3

4

5

6



18

Indhold

1. Digital regulering i en digital tid

2. Ny EU-regulering på cyberområdet (NIS2)

3. Bestyrelsens opgaver og ansvar



19

NIS2 ændrer ikke ved, at bestyrelsen – i dag som i morgen – har ansvar for at 
føre tilsyn med virksomhedens cybersikkerhed

• Civilretligt culpaansvar efter dansk ret

• Herunder overholdelse af selskabslovens §115 om 

etablering af "fornødne procedurer for risikostyring og

interne kontroller”

• Relativ ansvarsnorm – krav om “forsvarlig adfærd” 

der ikke er “uagtsom”

• Bred margin for forretningsmæssige beslutninger, 

forudsat at de er baseret på et forsvarligt grundlag 

(business judgment rule)

• Men kræver et oplyst grundlag!
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Det ”oplyste grundlag” er svært at etablere for mange ledelser, hvilket kan 
give en falsk oplevelse af tryghed. Typiske udfordringer:

Erkendelse. Ledelsen har ikke erkendt, hvor digital virksomheden er – og 

dermed hvor eksponeret den er for cyberrisici. 

Forståelse. Der mangler et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad 

risiko er på cybersikkerhedsområdet, og hvornår en risiko er væsentlig eller 

uvæsentlig.

Kronjuveler. Der mangler et klart billede af, hvad der er de mest 

beskyttelsesværdige (digitale) aktiver eller områder for virksomheden.

Risikovurdering. Ledelsen modtager ikke regelmæssigt en opdateret, 

dækkende og retvisende risikovurdering for cybersikkerhed.

Risikoappetit. Ledelsen har ikke fastlagt en strategi eller risikoappetit for 

cybersikkerhed baseret på en konkret risikovurdering og anbefalinger.

Risikostyring. Ledelsen har ikke gjort sig konkrete overvejelser omkring 

den samlede risikotilgang, hvordan der skal arbejdes med trusler, 

sårbarheder, modenhed og beskyttelsesværdige aktiver og hvordan 

arbejdet med cybersikkerhed skal organiseres, rapporteres og 

kontrolleres/auditeres. 

Digitale leverandører. Ledelsen har ikke et klart billede af, hvor meget af 

den samlede ”digitale virksomhed” er lagt ud til tredjepart, hvilke 

minimumskrav, der skal stilles til leverandører og hvilke kontroller, der skal 

etableres.

Rapportering. Rapportering til Ledelsen giver ikke et samlet og dækkende 

overblik over virksomhedens interne og eksterne cyberrisici, en vurdering 

af om risikostyringen er betryggende, eller et klart billede af virksomhedens 

compliancerisici og eventuelle ændringsbehov og tiltag.

Lines of defense. Der er ikke en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem 

forretning og risikostyring (og compliance), som sikrer, at alle væsentlige 

cyberrisici bliver identificeret og kontrolleret, og at cybersikkerhedskrav

bliver overholdt.

Uafhængighed. Der er interessekonflikt eller sammenfald mellem den 

ansvarlige for it-sikkerhed og den risikoansvarlige (også på 

direktionsniveau), hvilket kompromitterer uafhængigheden i risikostyringen.

Awareness. Der mangler awareness om hvad det vil sige at være en 

digital medarbejder i en digital virksomhed.
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Overholdelse af minimumskrav i lovgivning er ikke underlagt et skøn, og er 
dermed heller ikke underlagt Business Judgment Rule, og på den måde stiller 
(flere og skærpede) regler for virksomheden også krav til bestyrelsen

For eksempel er/bliver det ikke et skøn eller et valg:

• om ledelsen skal udarbejde en strategi for cybersikkerhed, 

• om ledelsen skal udarbejde en risikovurdering, der tager højde 

for bl.a. eksponering, størrelse, sandsynlighed og konsekvens, 

• om bestyrelsen skal fastlægge risikoappetitten indenfor 

cybersikkerhed, 

• om ledelsen skal godkende sikkerhedsforanstaltninger (i lyset 

af den konkrete risikovurdering), 

• om foranstaltningerne skal opfylde minimumskravene i 

lovgivning (f.eks. NIS2 hvis virksomheden bliver omfattet), 

• om ledelsen løbende skal føre tilsyn med strategiens 

gennemførelse, og

• om ledelsen skal modtage regelmæssig træning.

Det er derimod et vidt forretningsmæssigt skøn: 

• hvordan strategien nærmere skal se ud, 

• hvor omfattende risikovurderingen skal være, 

• hvor meget risiko virksomheden er villig til at tage, 

• hvilke sikkerhedsforanstaltninger der konkret skal anvendes 

(når lovens minimumskrav er opfyldt), 

• hvordan risikostyringsarbejdet skal tilrettelægges, 

• hvilke kontroller der skal måles på, og

• hvad træningen skal indeholde.

– forudsat, at det sker på et forsvarligt grundlag.
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Udarbejd GAP-analyse mellem nuværende tiltag og NIS2 samt evt. 

øvrige sektor-/teknologispecifikke krav

Etabler en plan for strategiske indsatsområder og tiltag

Rammesæt arbejdet med risikostyring indenfor cybersikkerhed, 

herunder strategi, mål, risikoforståelse, aktivklasser, tilgang til 

risikostyring og risikovurderinger samt governance, kontroller og 

rapportering

Opdater den gældende risikovurdering – den skal give et holistisk 

billede baseret på en all-hazards tilgang ud fra såvel teknologi, drift, 

organisation og jura/kontrakter

Sørg for at bestyrelsen fastlægger risikoappetit indenfor 

cybersikkerhed baseret på en (opdateret) risikovurdering samt 

anbefalinger til forbedring og investeringsvilje

Udarbejd en indledende modenhedsanalyse af bestyrelsens og 

virksomhedens risikostyring af cybersikkerhed

Hvad ledelsen med fordel kan gøre i dag:
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