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Ny trusselsvurdering: Ingen konkret
trussel mod forsyningssikkerhed

Center for Cybersikkerhed har i dag udsendt en trusselsvurdering for den
danske energisektor, der peger på, at der er en alvorlig trussel fra både
cyberspionage og cyberkriminalitet. Energistyrelsen vurderer, at
forsyningssikkerheden ikke på nuværende tidspunkt er truet, men
energivirksomhederne bør tage anbefalingerne i den samtidig udgivne
undersøgelsesrapport til efterretning.

Center for Cybersikkerhed har den 6. september 2018 udgivet dels en

https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2018/Pages/tvenergisektoren.aspx


trusselsvurdering for energisektoren og dels en undersøgelsesrapport om
nogle målrettede forsøg på hacking af den danske energisektor. Rapporten
indeholder en beskrivelse af et hændelsesforløb og giver nogle anbefalinger
til virksomhederne.

Energistyrelsen opfordrer virksomhederne i energisektorerne til at orientere
sig i undersøgelsesrapporten og tage de generelle anbefalinger til
efterretning.

Undersøgelsesrapporten indeholder ikke informationer af akut karakter.
Informationer af akut betydning for beredskabet i el- og naturgassektorerne
vil øjeblikkeligt blive meddelt de berørte virksomheder via Energinet.
Energistyrelsen ser ingen konkrete trusler mod de forsyningskritiske IT-
systemer og vurderer derfor ikke, at forsyningssikkerheden på nuværende
tidspunkt er truet.

Virksomheder i el- og naturgassektoren er efter bekendtgørelse 425 af 1. maj
2018 pålagt at etablere et it-beredskab for de forsyningskritiske it-systemer
på baggrund af kendte trusler og sårbarheder i den lokale kontekst.
Virksomhederne er velkomne til at kontakte Beredskab i Center for Forsyning
i Energistyrelsen, såfremt de har spørgsmål.

Kontakt: 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, e-mail: tfh@ens.dk

Kontorchef Lars Nielsen, tlf: 33 92 68 74, e-mail: lan@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,

https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2018/Pages/tvenergisektoren.aspx


forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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