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NOTAT

KL høringssvar til ny NIS-bekendtgørelse

KL takker for invitationen til at give bemærkninger til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen implementerer et EU-direktiv, som umiddelbart ikke får 
betydning i Danmark, da ingen danske vandværker er omfattet. 

KL finder det alligevel uheldigt, af bestemmelserne i bekendtgørelsens 
kapitel 3 og -4 er vagt formulerede. KL anbefaler, at der vælges mellem to 
klare retninger for bekendtgørelsen:

1. Kommunerne får en liste over kommende opgaver uden nærmere 
præcisering. Nærmere bestemmelser om kommunernes 
administration fastsættes i næste revision af bekendtgørelsen. 
Forhandling af evt. økonomisk kompensation til kommunerne må da 
udskydes til næste revision af bekendtgørelsen.

2. Kommunerne får et præcist grundlag for en ny administration, det vil 
kræve større klarhed jf. bemærkninger nedenfor. KL om at få 
bekendtgørelsen i økonomisk høring når der er rimelig klarhed over 
den kommunale opgave.

Til eventuelt valg af model 2 "præcist administrationsgrundlag" har KL 
følgende bemærkninger.

Om bekendtgørelsesudkastets §6
I § 6 står at ”vandforsyningen underrette kommunalbestyrelsen om 
hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten i 
distributionen af vand”. Normalt vil en mindre nedbrydning i vandforsyningen 
ikke berører kommunen væsentligt, så det bør defineres hvad væsentlige 
konsekvenser betyder.
Desuden står der i § 6 ” eventuelle grænseoverskridende konsekvenser af 
hændelsen”. Det bør præciseres hvilke grænser, der er tale om kommunale, 
nationale eller andre?

Om bekendtgørelsesudkastets §§ 7 - 8
Det fremgår hverken, hvad kommunen selvstændigt bør gøre med 
underretningen, eller hvilke oplysninger kommunen kan give 
vandforsyningen. 
Da underretning alligevel skal sendes videre, virker det som om kommunen 
blot bliver et mellemled, som ikke har praktisk betydning. Det samme er 
tilfældet, hvis "relevante oplysninger til vandforsyningen" forventes at komme 
fra Center for Cybersikkerhed. 

Om bekendtgørelsesudkastets §9
Tilsynet med komplekse IT-systemer henlægges til kommunens tilsyn med 
vandforsyningerne. Det er ikke en kompetence som det kommunale tilsyn 
med vandforsyninger normalt har. Det vil kræve opgradering af viden eller 
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ekstra tilsyn af andet kommunal personale, som normalt ikke er 
tilsynsmyndighed og derfor skal have oplæring i myndighedsbehandling.

KL tager forbehold over for politisk behandling af høringssvaret.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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