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1. Innledning 
 

1.1.Tema og problemstilling 

Tema for avhandlingen er varslingsforpliktelser ved cybersikkerhetsbrudd etter henholdsvis 

NIS-direktivet og Personvernforordningen. Det skal gjøres en analyse av 

varslingsforpliktelsenes innhold og rekkevidde. Spørsmålene er hvilke hendelser som skal 

rapporteres, hvem det skal varsles til og innen hvilke frister, samt hva et varsel må inneholde. 

For å kartlegge bestemmelsenes rekkevidde og innhold er det nødvendig å redegjøre for 

formålet og virkeområdet til de regelsettene som inneholder varslingsforpliktelsene, herunder 

NIS-direktivet og Personvernforordningen. Redegjørelsen er nødvendig fordi den vil gi svar 

på hvorfor det kan være viktig å ha slike bestemmelser, samt hvem som er omfattet av 

varslingsforpliktelsene.  

Foruten å klargjøre for lovpålagte varslingsforpliktelser, vil avhandlingen avslutningsvis 

skissere virkningen slik lovregulering kan få. Vil noen selskaper være omfattet av flere 

varslingsforpliktelser? Vil lovfesting lede til at flere selskaper varsler om sikkerhetsbrudd? I 

så fall, hva vil økt mengde varsler kunne resultere i? Vil varslingsforpliktelsene føre til økt 

fokus på sikkerhet? Vil varslingsforpliktelsene etterleves eller pålegger de uforholdsmessige 

byrder for selskaper?  
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1.2. Bakgrunn og aktualitet 

Internett blir stadig viktigere i samfunnet, både for privatpersoner og for selskaper. Internettet 

får stadig flere brukere og brukes i dag av over 4 milliarder mennesker, noe som utgjør litt 

over halvparten av jordas befolkning.1 Bruken av internett er viktig for samfunnets utvikling 

nettopp på grunn av den arenaen internettet har blitt, hvor mennesker kan samles, dele 

informasjon og ytre seg. Internett er også viktig for kontinuiteten av kritisk infrastruktur i 

samfunnet som mennesker er helt avhengige av, slik som bl.a. elektrisitet, vannkraft og 

finansielle tjenester.  

I og med at internett er åpent for alle, tillater det alle å dele store mengder informasjon på 

tvers av landegrensene. På grunn av den økende mengden informasjon som deles, 

forekommer det stadig flere tilfeller hvor nettverk- og informasjonssystemer kompromitteres 

eller privatpersoners personvern krenkes.  

Personvern er alle menneskers rett til privatliv og rett til å bestemme over egne 

personopplysninger. Personvernet har to dimensjoner; den første dimensjonen omhandler 

menneskers relasjon til andre. Ens personvern kan krenkes via uønsket fysisk nærvær eller 

kontakt, og beskrives som «territorial/bodily privacy».2 Den andre dimensjonen omhandler 

informasjonen som samles, lagres og behandles om en. Denne dimensjonen beskrives som 

«information privacy» hvor personvernet kan krenkes dersom ens personopplysninger blir 

kompromittert på noen måte ved at for eksempel uvedkommende får tilgang til informasjon 

de ikke skulle hatt adgang til.3 Det er den andre dimensjonen som vil være tema i denne 

avhandlingen.  

Med økende bruk av internett og økende mengde informasjonsdeling via internett, øker 

naturligvis også cyber- eller datakriminaliteten. Cyber- eller datakriminalitet er betegnelsen på 

lovbrudd hvor gjerningsmannen bruker utradisjonelle virkemidler. Der verktøyene før var 

brekkjern er nå verktøyet blitt phishing4 eller skimming5. Tyveri er fortsatt tyveri, bare med 

andre framgangsmåter. Cyber- eller datakriminalitet har som regel økonomisk vinning som 

formål, men i senere år ser vi at datakriminalitet også kan ha politiske formål. For hvert år øker 

forekomsten av antall cyberangrep i verden.6 Raef Meeuwisse beskriver «cyber attack» som 

«Hostile parties (threat actors) seek vulnerabilities (security gaps) to exploit (take advantage 

of) for financial or political gain».7 Trusselen kan komme fra cyberkriminelle, selvstendige 

hackere, andre stater eller utro tjenere fra innsiden.8 Det er viktig å nevne at et sikkerhetsbrudd 

                                                 
1 Miniwatts Marketing Group (31.12.2017) 
2 Leeuw, Bergstra, (2007) s. 741 
3 Leeuw, Bergstra, (2007) s. 741 
4 «Phishing», på norsk også kalt nettfiske eller phiske, er en betegnelse på «fisking» etter sensitiv informasjon, 

som passord eller kredittkortnummer. Avsender utgir seg for å være en profesjonell aktør som etterspør 

informasjon via e-mail. Informasjonen blir kompromittert ved at mottaker trykker på vedlagt link i e-posten og 

fyller inn sensitiv informasjon uvitende om at informasjonen mottas av uvedkommende. 
5 Begrepet «skimming» brukes om uautorisert kopiering av betalingskort. Skimming foregår som regel i 

minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i 

minibanken. 
6 Symantec Corporation (03.2018)  
7 Meeuwisse. (2017) s. 6 
8 Meeuwisse (2017) s. 43 

 



4 

 

også oppstå ved uhell ved at informasjon sendes til feil mottaker eller at utstyr, slik som en 

laptop eller minnepenn, mistes.  

Fra 2016 til 2017 er det rapportert om en økning på over 200% når det gjelder forekomsten av 

såkalte «Supply chain attacks», hvor en del av et selskaps eller virksomhets forsyningskjede 

infiltreres slik at leveransen av tjenester stoppes eller på annen måte forstyrres.9 Et slikt angrep 

kan ramme alt fra samfunnskritisk infrastruktur til små selskaper som leverer varer til 

forbrukere. Det er også rapportert om en økning på 46 % fra 2016 til 2017 når det gjelder 

forekomsten av «ransomware attacks».10 Et «ransomeware attack» er et angrep hvor 

leveransen av en tjeneste settes ut av spill, og hvor det kreves løsepenger for at leveransen skal 

kunne gjenopptas. «Wannacry»-angrepet i mai 2017 er et eksempel på et slikt angrep11, og 

rammet mer enn 230 000 datamaskiner verden over. Hardest rammet var helsesektoren i 

Storbritannia.  

Cyberkriminalitet har vist seg å være lønnsomt, og sjansene for å bli tatt og straffet er små. 

Forekomsten av cyberkriminalitet kommer derfor ikke til å minske, tvert imot vil vi trolig se en 

økning i årene som kommer. Cyberkriminalitet er videre svært kostbart. I en rapport12, publisert 

februar 2018, ble cyberangrep estimert å koste verdenssamfunnet 600 milliarder dollar årlig.  

Med den økende trusselen og økende forekomsten av cyberangrep, øker også behovet for økt 

cybersikkerhet. Raef Meeuwisse definerer cybersikkerhet i sin bok som; 

«the protection of digital devices and their communication channels to keep them 

stable, dependable and reasonably safe from danger or threat. Usually the required 

protection level must be sufficient to prevent or address unauthorized access or 

intervention before it can lead to substantial personal, professional, organizational, 

financial and/or political harm”13 

Cybersikkerhet er altså et systems evne til å motstå brudd som fører til at uvedkommende får 

tilgang til informasjon, som igjen kan medføre skade.  

1.3. Avgrensninger 

Av hensyn til avhandlingens omfang vil fokus ligge på formålet bak og virkeområdet til NIS-

direktivet14 og personvernforordningen15, samt varslingsforpliktelsene angitt i de respektive 

regelsettene. Til tross for avhandlingens avgrensing vil analysen i kapittel 6 likevel ha en 

generell relevans når det kommer til lignende varslingsforpliktelser angitt i annet regelverk.16  

1.4. Metode og den videre fremstilling 

Avhandlingen har et rettsdogmatisk perspektiv idet tema belyses gjennom å systematisere, 

klarlegge og analysere gjeldende rett. Avslutningsvis vil det likevel foretas rettspolitiske 

                                                 
9 Symantec Corporation (03.2018) 
10 Symantec Corporation (03.2018) 
11 Wikipedia (2017) 
12 James Lewis. McAfee, CSIS (02.2018) 
13 Meeuwisse. (2017) s. 6 
14 EP/Rdir. 2016/1148/EF 
15 EP/Rfor. 2016/679 
16 EP/Rdir. 2016/680/EF art. 30 og 31 
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betraktninger når det kommer til hvilke positive og negative virkninger lovpålagte 

varslingsforpliktelsene kan ha.   

Oppgaven tar utgangspunkt i hovedsakelig internasjonale rettskilder som er anerkjent etter 

den tradisjonelle juridiske metodelæren. Internasjonale rettskilder vil utgjøre hoveddelen av 

rettskildematerialet i avhandlingen, idet avhandlingens tema befinner seg på EU-rettens 

område. I den anledning er det flere særskilte rettskilder som må presenteres og 

rettskildebildet vil derfor bli beskrevet i et eget kapittel.  

Videre vil kapittel 3 og 4 ta for seg formål, virkeområde og varslingsforpliktelsene i 

henholdsvis NIS-direktivet og Personvernforordningen. Redegjørelsene danner 

utgangspunktet for en sammenligning av bestemmelsenes formål, rekkevidde, utløsende 

faktorer og sanksjoner, foretatt i avhandlingens kapittel 5.  

Avhandlingens avsluttende kapittel inneholder rettspolitiske betraktninger når det kommer til 

hvilke virkninger varslingsforpliktelsene beskrevet i de foregående kapitelene kan ha. 

Analysen vil kaste lys over hvorvidt varslingsforpliktelser kan anses som hensiktsmessige 

eller ikke, uten å komme fram til noe endelig konklusjon. 

 

2. Rettskildebildet 
 

2.1. Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK, ble vedtatt 4. november 1950 og er 

inkorporert i norsk lovgivning gjennom menneskerettsloven.17 EMK skal tolkes etter reglene 

om traktattolkning i Wien-konvensjonen18, og håndheves av Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstol, EMD. EMK har tyngre rettskildemessig vekt enn norsk lov idet 

den skal ha forrang dersom den kommer i konflikt med norsk lov.19  

Når det kommer til personvern angir EMK art. 8 menneskets rett til respekt for privatliv. Her 

heter det at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin 

korrespondanse». Retten til personvern anses som en ukrenkelig og fundamental rettighet, men 

rettigheten omhandler ikke bare retten til vern av privatlivets fred. Begrepet innebærer også 

vern av individets rett til å ha innflytelse på bruken av personopplysninger om seg selv og retten 

til å i størst mulig grad kunne kontrollere denne bruken.20 

2.2. EU og cybersikkerhetslovgining 

Den Europeiske Union, EU, er en traktatfestet, overnasjonal institusjon og består pr. dags dato 

av 28 medlemsland21 som har oppgitt deler av egen suverenitet for å oppnå et felles mål om et 

enhetlig Europa. EU er overnasjonal i den forstand at lovgivning vedtatt i EU er opphøyd 

                                                 
17 Menneskerettsloven § 2 
18 Wien-konvensjonen § 31 og 32 
19 Menneskerettsloven § 3 
20 Datatilsynet (2016) 
21 European Union. (04.2018)  
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medlemslandenes nasjonale lov og får direkte virkning22, som betyr at lovgivning vedtatt i EU 

får øyeblikkelig virkning for alle medlemsland.  

De viktigste institusjonene i EU er bl.a. «Europakommisjonen», «Rådet», «Europaparlamentet» 

og «EU-domstolen». Europakommisjonen23 er EUs utøvende organ og har som hovedoppgave 

å fremme lovforslag og gjennomføre vedtatt lov. Rådet24 er EUs lovgivende myndighet og 

består av én representant fra hvert medlemsland.  

Lovgivningen som vedtas i EU har som formål å styrke EUs indre marked. EUs indre marked 

er definert som  

«an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, 

services and capital is ensured in accordance with the provisions of the Treaties”.25  

Fraværet av handelsbarrierer og toll vil bidra til å øke handelen innad i EU, og samtidig bidra 

til økonomisk vekst. Samtidig vil denne frie flyten av varer og tjenester øke behovet for 

regulering. EU har uttalt26 at økt bruk av internett kan medføre at en hendelse som inntreffer 

nasjonalt, potensielt kan påvirke EU som en helhet. For å sikre kontinuitet av EUs indre marked 

er det derfor nødvendig å sikre nettverk- og informasjonssystemer.  

EU har tradisjonelt vært hemmet i utvikling av sikkerhetsregelverk på grunn av begrenset 

kompetanse overfor medlemsland når det gjelder «national security». Artikkel 72 i TEUV angir 

at EU ikke skal berøre «utøvelsen av det ansvar som påhviler medlemsstatene med hensyn til å 

opprettholde lov og orden og beskytte den indre sikkerhet». Det vil si at EU må respektere de 

viktigste funksjonene i medlemslandene, særlig når det kommer til tema som angår nasjonens 

sikkerhet. Spørsmålet er om cybersikkerhet er et internt anliggende som skal håndteres av hvert 

enkelt medlemsland, eller om EU har kompetanse til å berøre dette området. Argumentet for 

det sistnevnte er at når det gjelder sikkerhetsspørsmål som påvirker EU felles nettverkssystemer 

og EUs indre marked, herunder den frie flyten av personopplysninger, er ikke EUs kompetanse 

begrenset.27 I og med at cyber- og informasjonssikkerhet er et tema som angår EU som en helhet 

og påvirker fundamentale rettigheter for borgere av EU land, faller dette utenfor virkeområdet 

til TEUV art. 72. EU har derfor også tidligere vedtatt enkelte regelsett vedrørende 

informasjonssikkerhet, slik som personverndirektivet28 og Kommunikasjonsverndirektivet29. 

Europarådet spilte lenge en langt viktigere rolle når det gjaldt å få til et felles regelsett om 

cybersikkerhet og cyberkriminalitet i EU. Europarådets konvensjon om cyberkriminalitet, også 

kjent som Budapest-konvensjonen, var lenge det eneste bindende internasjonale instrumentet i 

vedrørende dette temaet. Konvensjonen inneholder retningslinjer for land som skulle utvikle 

nasjonal lovgivning på cybersikkerhetsområdet, og bidro derfor til et mer unisont regelverk 

blant EU-landene og forenklet internasjonalt samarbeid.  

                                                 
22 TEEC art. 189  
23 European Union. (04.2018) 
24 European Union. (04.2018) 
25 TEUV art. 26. 
26 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortale premiss 3. 
27 Kelleher (2015) 
28 EP/Rdir. 95/46/EF 
29 EP/Rdir. 2002/58/EF 
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I November 2009 vedtok EU en Telecom-reform.30 Reformen hadde som formål å oppdatere 

rammeverket rundt telecom-tjenester fra 2002, og opprette et harmonisert regelverk når det 

gjaldt telecom-industrien i EUs, den gang, 27 medlemsstater. En av regelsettene inneholdt 

plikter for telekommunikasjons og internettservicetilbyderne å varsle i de tilfellene hvor det 

oppstod sikkerhetsbrudd som involverte personopplysninger.31 Dette var den første loven 

vedtatt i EU som inneholdt varslingsforpliktelser. 

I 2012 foreslo Europakommisjonen å vedta en ny personvernforordning. Denne skulle erstatte 

personverndirektivet (Direktiv 95/46/EF) av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger. Direktivet var vedtatt i en tid hvor internett ikke spilte i nærheten samme rolle 

som det gjør i dagens samfunn og må derfor, med tanke på internettets utvikling, regnes som 

utdatert. Den nye personvernforordningen pålegger databehandlere flere plikter enn i 

personverndirektivet og gir dermed privatpersoner større rettigheter.32  

I 2013, ett år etter forslaget om ny personvernforordning, foreslo Europakommisjonen å vedta 

et direktiv som skulle styrke nettverk- og informasjonssystemer innad i EU. Direktivet skulle 

inneholde forpliktelser for medlemsstatene med tanke på varsling av sikkerhetsbrudd og tiltak 

for å øke sikkerheten. Forslaget resulterte i Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/1148 om tiltak som skal sikre et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverks- og 

informasjonssystemer i EU (NIS-direktivet), som ble vedtatt i EU 6. juli 2016. Medlemslandene 

må implementere direktivet som nasjonal lov innen 9. mai 2018.33 

Den 13 september 2017 fastslo Europakommisjonen at cybersikkerhet ville være en av 

hovedprioritetene for EU i årene som kommer, og foreslo en rekke tiltak – 

«Cybersikkerhetspakke» - som skulle bidra til å styrke cybersikkerheten innad i EU.34 Et av 

kommisjonens forslag var å vedta en «Cybersecurity Act»35 som skal bidra til å styrke ENISAs 

mandat. ENISA (European Network and Information Security Agency) er et byrå i EU som ble 

opprettet i 2004 og har som formål å øke nettverk- og informasjonssikkerheten for alle selskaper 

som benytter seg av internett innad i EU. ENISA vedtar retningslinjer og fungerer som 

rådgivende organ for medlemsstater ved sikkerhetsbrudd.36 Forslaget går blant annet ut på at 

byrået, på anmodning fra medlemslandene, skal kunne bistå operativt ved grenseoverskridende 

cybersikkerhetsbrudd og utvikle et EU-rammeverk for sikkerhetssertifisering av IT -tjenester.37 

Forslaget er i dag til behandling i Rådet og Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU. 

2.3. EUs charter om grunnleggende rettigheter 

Den europeiske unions charter ble vedtatt den 7. desember 2000, men fikk først status som 

rettslig bindende primærrett den 1. desember 2009 da Lisboa-traktaten trådte i kraft. Charteret 

er rettslig bindende for EUs medlemsland38, men ikke innlemmet i EØS-avtalen og gjelder 

                                                 
30 EP/Rdir. 2009/140/EF, EP/Rdir. 2009/136/EF, EP/Rfor. 1211/2009 
31 EP/Rdir. 2009/136/EF, art. 4 (3) 
32 Datatilsynet (2016) 
33 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 25 (1) 
34 JOIN (2017) 450 final 
35 COM (2017) 477 final/3 2017/0225 (COD) 
36 ENISA (2018) 
37 Justis- og beredskapsdepartementet (21.11.2017) 
38 TEU art. 6 
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derfor i utgangspunktet ikke for Norge. Charteret fastslår politiske, sosiale og økonomiske 

rettigheter for mennesker bosatt innad i EU, og krever at unionen skal handle og vedta lover i 

overensstemmelse med innholdet i charteret.  

Når det gjelder personvern fastslår charterets artikkel 8 (1) menneskets rett til beskyttelse av 

personopplysninger som angår en selv. EU anerkjenner gjennom charteret retten til personvern 

som en av menneskets mest grunnleggende rettigheter, og at all behandling av 

personopplysninger må gjøres i henhold til lov.39  

 

2.4. Rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen 

Den Europeiske Unions domstol er den dømmende makt innenfor EU. EU-domstolen ble 

opprettet i 1952 og har som oppgave å, gjennom fortolkning og anvendelse, verne om lov og 

rett innad i EU. Domstolens tolkninger er bindende for EUs medlemsland men avgjørelser fra 

EU-domstolen er en viktig rettskildefaktor, også for Norge. 

Det er EU-domstolens oppgave å ta stilling til fortolkningen av traktatene.40 EU-domstolen skal 

alltid tolke bestemmelsene etter sin ordlyd. Tolkningen av en klar og presis tekst den metoden 

som best reflekterer bestemmelsens formål, og garanterer en høy grad av forutsigbarhet når det 

kommer til avgjørelser fattet av EU-domstolen.41 Faren oppstår idet traktatene oversettes til 

andre medlemslands språk, og bestemmelsens opprinnelige betydning blir borte i oversettelsen. 

Uoverensstemmelsene i de forskjellige språkversjonene demonstreres av Jur Hjalte Rasmussen 

gjennom en rekke rettspraksis fra EU-domstolen. Han fremholder at “These costs can be seen, 

first of all, in the ECJ's resolution of conflicts arising over the occasional existence of 

incongruent language versions of the EC's secondary legislation. These incongruities stem 

almost exclusively from errors made by the Community's translation department. For the ECJ, 

these errors threaten integration by preventing the desired uniformity of laws throughout the 

Member States.”42 Det vil si at formålet om et universelt lovverk ved å oversette vedtatt lovverk 

til medlemslandenes eget språk kan bidra til feilaktige avgjørelser og gå på bekostning av 

menneskers rettigheter.43 Det er derfor viktig at Eu-domstolen bygger sine avgjørelser ved hjelp 

av flere tolkningsfaktorer. For eksempel må EU-domstolen tolke bestemmelser i lys av 

bestemmelsenes formål og i lys av reglene i Den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjonen.44  

Norge er ikke medlem av EU, men er medlem av Det Europeiske frihandelsforbund (European 

Free Trade Association - EFTA). EFTA er en mellomstatlig organisasjon som består av Island, 

Norge, Sveits og Liechtenstein. I forbindelse med EØS-avtalen opprettet EFTA i 1992 EFTA-

domstolen. 

EFTA-domstolen er opprettet i medhold av EØS-avalen45, hjemlet i ODA-avtalen46, og er 

konstruert som en forminsket utgave av EU-domstolen og har samme funksjon overfor EFTA-

                                                 
39 EUCFR art. 8 (2) 
40 TEUV art. 267 a 
41 Lenaerts, Gutiérrez-Fons s. 6 
42 Rasmussen (1993) s. 168 
43 Sak C-30/77. Régina vs Pierre Bouchereau 
44 Lenaerts, Gutiérrez-Fons kap. 3 
45 EØS-avtalen art. 108 nr. 2 
46 ODA-avtalen art. 27 til 41 
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landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. EFTA-domstolen kan bl.a. komme med 

rådgivende tolkningsuttalelser og har som hensikt å sikre mest mulig ensartet tolkning av EU-

rett i EU og EØS-området uten at norske domstoler skal være direkte underlagt EU-domstolen.  

EFTAs rådgivende uttaler er ikke bindende for Norge, men har i praksis blitt tillagt stor vekt. I 

Rt. 2000 s. 1811 uttrykte Høyesterett i plenum at EFTAs rådgivende uttalelser måtte «tillegges 

betydelig vekt», selv om retten hadde «myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt 

og i hvilken grad uttalelsen skal legges til grunn for Høyesteretts avgjørelse».47 

Tretten år senere, i Rt. 2013 s. 258, tolket Høyesterett utgangspunktet fra Rt. 2000 s. 1811 

dithen at retten ikke skal «legge EFTA-domstolens uttalelse uprøvet til grunn» og at retten ikke 

er «formelt avskåret fra å bygge på et avvikende syn». Det ble samtidig understreket at en 

uttalelse fra EFTA-domstolen skal «tillegges vesentlig vekt», og at det skal foreligge «særlige 

grunner» for at retten skal fravike den.48 

Dersom EU-domstolen har kommet til en annen konklusjon enn EFTA-domstolen oppstår 

spørsmålet om hvilken avgjørelse som må vike. EFTA-domstolen fravek nylig sin tidligere 

avgjørelse under henvisning til ny praksis fra EU-domstolen49. Det betyr at dersom et 

tilsvarende tilfelle skulle komme opp for norske domstoler, måtte det være riktig å følge den 

nyeste praksis fra EU-domstolen med mindre særskilte EØS-rettslige hensyn tilsa noe annet. 

2.5. Forvaltningspraksis 

EU-kommisjonen fører kontroll over hvordan medlemslandenes nasjonale myndigheter 

forvalter reglene vedtatt i EU. Kommisjonens tolkninger og praksis vil med andre ord ha stor 

betydning på hvordan virkning vedtatt regelverk får. Kommisjonens forvaltningspraksis er 

derfor viktig for utviklingen av EØS-avtalen og hvordan den gjennomføres i Norge.  

Kommisjonen gir ofte ut retningslinjer og meddelelser som angir hvordan regelverket skal 

praktiseres. Disse retningslinjene er ikke rettslig bindende, men fungerer likevel i praksis som 

en form for rundskriv, både når det gjelder EU-regler og de tilsvarende reglene inntatt i EØS-

avtalen. Disse skrivene omtales ofte som «soft law».  

EU-kommisjonen har gjennom årene kommet med flere uttalelser og forslag for å styrke 

cybersikkerheten i EU. Kommisjonen foreslo i 2009 en plan om «Critical information 

Infrastructure Protection (CIIP)» som skulle beskytte EU mot cybersikkerhetsbrudd ved å øke 

sikkerheten. EU vedtok så Telecom-reformen, som var det første regelsettet i EU som innehold 

varslingsforpliktelser. I årene som fulgte har EU-kommisjonen prioritert cybersikkerhet høyt 

på agendaen og kommet med flere uttalelser.5051 

Ved vedtakelsen av Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) av 24. oktober 1995 om 

beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger (personverndirektivet) ble også WP29 opprettet. WP29 fikk 

sitt mandat gjennom artikkel 29 i personverndirektivet.52 WP29 står for “Article 29 Working 

                                                 
47 Rt. 2000 s. 1811 s. 1821 
48 Rt. 2013 s. 258 avs. 94 
49 Sak E-09/07 og E-10/07. L'Oréal Norge AS og L’Oréal SA mot Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club Norge. 
50 EU-kommisjonen. «Cybersecurity strategy for the European Union” (2013),   
51 EU-kommisjonen. «Digital Agenda for Europe» (2013) 
52 EP/Rdir. 95/46/EF 

 



10 

 

Party” som er et rådgivende organ som har som oppgave å gi råd til EUs medlemsstater 

vedrørende informasjonssikkerhet, samt gi retningslinjer for å sørge for en helhetlig 

gjennomføring av personvernregelverket. WP29 vil bli erstattet av The European Data 

Protection Board (EDPB) som vil få sitt mandat under den nye personvernforordningen.53 

 

2.6. Juridiske artikler og studier 

Cybersikkerhetslovgivning som inneholder nærmest likelydende varslingsforpliktelser er, i 

tillegg til EU, vedtatt i en rekke andre land, slik som Australia og USA. Det betyr at det 

foreligger en stor mengde artikler og studier om emnet. Videre har 

cybersikkerhetsproblematikken en global relevans, noe som gjør det mulig å dra linjer fra et 

lands erfaringer og utfordringer, til et annet. Det betyr at artikler, statistikk og rapporter 

vedrørende cybersikkerhetsbrudd fra for eksempel Australia og USA kan ha verdi for 

tolkningen av virkningen av likelydende varslingsforpliktelser vedtatt i EU.  

 

3. NIS-Direktivet 

3.1. Innledning 

For å kunne se nærmere på varslingsforpliktelsene i NIS-direktivets art. 14 og 16 er det først 

nødvendig å se på formålet bak og rekkevidden av NIS-direktivet i seg selv. Avhandlingen vil 

i det følgende se på hvorfor det er nødvendig å ha regelverk som styrker nettverk- og 

informasjonssystemer innad i EU, hvem dette regelverket er myntet på, hva som kvalifiserer 

som et sikkerhetsbrudd, og hva en varslingsforpliktelse innebærer for hvem.  

3.2. Bakgrunn og formål 

På grunn av nettverk- og informasjonssystemers enorme rolle i samfunnet er de svært utsatt for 

sikkerhetsbrudd. Dette gjelder brudd som er gjort med hensikt, og brudd som skjer ved et uhell. 

I tilfeller hvor det er mistanke om, eller har oppstått et sikkerhetsbrudd er det derfor viktig at 

EU sikrer at hvert medlemsland har gode og like rutiner for når det kommer til varsling, 

risikovurdering og etterforskning.  

 

Med «nettverk- og informasjonssystemer» menes blant annet elektroniske 

kommunikasjonsnettverk som overfører signaler via kabel, radio, jordbasert fastnett, herunder 

internett, kabelfjernsynsnett med mer. Enhver enhet eller gruppe av enheter som, ved hjelp av 

et program, utfører automatisk behandling av digitale data er også å anse som et nettverk- og 

informasjonssystem, samt digital data som lagres, behandles, hentes eller overføres av 

elementer som nevnt ovenfor, hvor formålet er elementenes drift, bruk, beskyttelse eller 

vedlikehold. 54 

 

Når det er tale om sikkerheten rundt nettverk- og informasjonssystemer knytter dette seg til 

evnen systemene har til å motstå handlinger som er egnet til å svekke tilgjengeligheten, 

                                                 
53 EP/Rfor. 2016/679. 
54  EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (1) a-c – EP/Rdir. 2002/21/EF art. 2 a. 
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ektheten, integriteten eller konfidensialiteten til informasjon som ligger lagret, blir behandlet 

eller delt mellom systemer.55  

 

I og med at nettverks- og informasjonssystemer globalt og innen EU og EØS er forbundet med 

hverandre, kan store forstyrrelser i ett land få konsekvenser for andre land. EU og EØS bør 

derfor samarbeide om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og 

informasjonssikkerheten. EØS-komiteen har fastslått at NIS-direktivet er ansett som EØS-

relevant, og skal innlemmes i EØS-avtalen.  

 

I direktivets artikkel 1 (1) fremgår det at direktivets bestemmelser tar sikte på «achieving a high 

common level of security of network and information systems within the Union so as to 

improve the functioning of the internal market».  

 

Det fremgår av avsnitt 5 i direktivets fortale at de eksisterende systemene ikke er tilstrekkelig 

for å sikre et høyt beredskapsnivå ved potensielle cybersikkerhetsbrudd. Dette har igjen ført til 

at det innad i EU ikke finnes en felles framgangsmåte for hvordan man skal vurdere risiko eller 

håndtere potensielle sikkerhetsbrudd.  

 

Formålet med direktivet er å forbedre det indre markeds funksjon, gjøre EU mer 

konkurransedyktig, skape tillit til digitale tjenester og videre bidra til økonomisk vekst i 

Europa.56 Direktivet tar sikte på å øke det felles sikkerhetsnivået når det gjelder nettverk- og 

informasjonssystemer innad i EU. Direktivet pålegger blant annet medlemslandene å utvikle en 

nasjonal strategi som skal fungere som et rammeverk som skal sikre økt kapasitet og prioritet 

når det kommer til cybersikkerhet.57 Gjennom økt kapasitet nasjonalt, økt samarbeid innad i EU 

og varslingsforpliktelser ved hendelser som rammer tilbydere av essensielle tjenester og digitale 

tjenester, har direktivet som målsetning å sikre en konsekvent tilnærming innad i EU når det 

gjelder cybersikkerhet.  

 

3.3. Hvem gjelder direktivet for? 

For at direktivet skal omfatte alle hendelser som kan utgjøre en risiko må direktivet gjelde for 

både operatører som tilbyr essensielle tjenester, og tilbydere av digitale tjenester.58   

 

For virksomheter som er underlagt et sektorspesifikt EU-regelverk som stiller minst tilsvarende 

krav vedrørende sikkerhet og varsling, slik som ved shipping59, gjelder et lex-specialis-unntak 

som fører til at direktivet ikke vil gjelde for disse.60 

 

Virksomheter som er omfattet av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om et felles 

regulatorisk rammeverk for elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)61 

                                                 
55 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (2) 
56 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortale 
57 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (3) 
58 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortale premiss 7 
59 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortale premiss 10 
60 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 1 (7) 
61 EP/Rdir. 2002/21/EF 
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er unntatt NIS-direktivet. Rammedirektivet fastlegger EUs mål om et harmonisert regulatorisk 

rammeverk for regulering av elektroniske kommunikasjonstjenester og nettverk samt tilhørende 

fasiliteter og tjenester.62 Disse virksomhetene er unntatt NIS-direktivet fordi de må oppfylle 

sikkerhetskravene oppnevnt i rammedirektivets art. 13 (1) a og 13 (1) b. Dette gjelder også 

tilbydere av tjenester som faller inn under virkeområdet i Europaparlaments- og Rådsforordning 

(EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked.63  

 

3.3.1. Operatører av essensielle tjenester 

NIS-direktivet pålegger medlemsstatene å sørge for at operatører av essensielle tjenester 

iverksetter sikkerhetstiltak, slik som risikostyring og varslingsplikt ved potensielt skadelige 

hendelser. Spørsmålet er hvem som kan regnes som en «operatør av en essensiell tjeneste».  

 

En «operatør av essensiell tjeneste» er en offentlig eller privat virksomhet som leverer tjenester 

som referert til i direktivets vedlegg II, slik som energi, transport, helse, bank og digital 

infrastruktur mm.64 Hvert enkelt medlemsland skal selv identifisere de operatørene som tilbyr 

essensielle tjenester innad i deres land.65 Direktivets vedlegg II inneholder en ikke-uttømmende 

liste over hvilke virksomheter som minimum må anses å falle inn under betegnelsen. For å sikre 

at det blir lagt til grunn en lik definisjon av hva som må anses som en operatør av en essensiell 

tjeneste i alle medlemslandene, fastsetter direktivet tre kumulative vilkår for hva som skal til 

for at tjenesten en virksomhet tilbyr anses som en «essensiell tjeneste».66  

 

En virksomhet må defineres som en «operatør av en essensiell tjeneste» dersom virksomheten 

tilbyr en tjeneste som er nødvendig for «the maintenance of critical societal and/or economic 

activites».67 Virksomheten må altså tilby en tjeneste som er essensiell for opprettholdelsen av 

kritiske samfunnsmessige og/eller økonomiske aktiviteter, slik som for eksempel leveranse av 

elektrisitet eller drikkevann. Videre må tjenesteleveransen «depend on network and information 

systems».68 Det vil si at tjenesten må være avhengig av et nettverk- og informasjonssystem, slik 

som for eksempel internett. Til sist må en eventuell hendelse i tjenestens nettverk- og 

informasjonssystemer potensielt få «significant disruptive effects on the provision of that 

service». En hendelse i tjenestens nettverk- og informasjonssystemer må altså potensielt kunne 

medføre vesentlig forstyrrende virkning på leveransen. Dersom hendelsen potensielt vil påvirke 

flere sektorer, er det et moment ved vurdering av om sistnevnte kriterie er oppfylt.69  

 

Ved vurderingen av om en sikkerhetshendelse kan få vesentlig forstyrrende effekt på leveransen 

oppstiller direktivets art. 6 en liste med momenter. Her heter det at «[w]hen determining the 

significance of a disruptive effect… Member States shall take into account at least the following 

                                                 
62 EP/Rdir. 2002/21/EF art. 1 (1) 
63 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 1 (3) og (4) 
64 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (4) – se EP/Rdir. 2016/1148/EF vedlegg II. 
65 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 5 (1) 
66 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 5 (2) 
67 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 20 
68 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 20 
69 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 20. 
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cross-sectoral factors:». Ordlyden gir anvisning på at det er tale om en ikke-uttømmende liste 

som i det miste fall skal vurderes, jf. “at least the following».  

 

Momenter som skal tas med i vurderingen er blant annet antall brukere som baserer seg på 

tjenesten.70 Desto flere som bruker tjenesten, både av private og profesjonelle grunner, desto 

mer sannsynlig er det at en eventuell sikkerhetshendelse må anses å kunne ha fått vesentlig 

forstyrrende effekt på tjenesteleveransen. Bruken av tjenesten kan være både direkte, indirekte 

eller som en formidlingstjeneste.71 

 

Videre er andre sektorers, som nevnt i direktivets vedlegg II, avhengighet av tjenesten et 

moment i vurderingen.72 Dersom en hendelse innad én sektor vil ha forstyrrende effekt på flere 

andre sektorer, taler dette for at en eventuell sikkerhetshendelse må anses å kunne ha fått 

vesentlig forstyrrende effekt på tjenesteleveransen. I enkelte tilfeller vil det med andre ord 

kunne være nødvendig å ta både tverrsektorale og sektorspesifikke momenter med i 

betraktningen. 73  

 

Omfanget og varigheten av hendelsens virkning på økonomiske og samfunnsmessige aktiviteter 

og -sikkerhet er videre momenter som må tas med i vurderingen.74 Her vil tiden som 

sannsynligvis vil gå før bortfallet eller forstyrrelsen på tjenesten resulterer i negativ innvirkning 

for tjenestens brukere være av betydning.75 Videre, dersom en hendelse får virkninger som 

strekker seg utover et større geografisk område og dersom den rammede virksomheten er eneste 

tilbyder av tjenesten, vil det være momenter som taler for at en eventuell sikkerhetshendelse 

må anses som å ha medført vesentlig forstyrrende effekt på tjenesteleveransen.76 

 

Oppsummert vil altså antall brukere, andre sektors avhengighet, omfang, varighet, geografisk 

spredning og tjenestens art være momenter av betydning for om en sikkerhetshendelse må anses 

å kunne få vesentlig forstyrrende effekt på tjenesteleveransen. Dersom det er tilfellet, må 

tjenesten anses som essensiell, og operatøren er omfattet av reglene i direktivet. 

 

Direktivet pålegger medlemsstatene en plikt til å opprette en liste over alle operatører som 

leverer essensielle tjenester. Listen skal være opprettet innen 9. november 2018 og oppdateres 

jevnlig og minst hvert andre år.77  

 

3.3.2. Tilbydere av digitale tjenester 

Direktivet pålegger medlemsstatene å sørge for at også tilbydere av digitale tjenester iverksetter 

sikkerhetstiltak for å unngå og avverge potensielt skadelige hendelser. En «digital service» er 

definert som «any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic 

                                                 
70 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 6 (1) a 
71 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 27 
72 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 6 (1) b 
73 EP/Rdir. 2016/1148/EF. 6 (2) 
74 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 6 (1) c  
75 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 27 
76 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 6 (1) e og f 
77 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 5 (1) og (5) 
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means and at the individual request of a recipient of services».78 Stadig flere virksomheter er 

avhengig av digitale tjenester når det kommer til deres daglige drift. Dette gjelder også 

operatører av essensielle tjenester som beskrevet ovenfor. Virkeområdet for direktivet er likevel 

begrenset til typer tjenester som skal behandles mer inngående i det følgende, nemlig 

nettbaserte markedsplasser, søkemonitorer og skytjenester.  

 

En «digital tjenesteleverandør» omfatter enhver juridisk person som leverer digitale tjenester.79 

Et sikkerhetsbrudd som rammer en tilbyder av en digital tjeneste som et større antall 

virksomheter er avhengig av, kan vanskeliggjøre sosiale og økonomiske transaksjoner, og i 

verste fall forhindre forsyningen innad i EU. Driftssikkerheten av og påliteligheten til tilbydere 

av digitale tjenester er derfor avgjørende for at virksomheter i EU skal kunne operere optimalt 

og trygt, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Digitale tjenesteleverandører bør kunne sørge for et sikkerhetsnivå i samsvar med den graden 

av risiko virksomheten står overfor. Sikkerhetsnivået bør også gjenspeile tjenestenes betydning 

for andre virksomheter innad i EU.  Konsekvensene et sikkerhetsbrudd vil medføre for en 

digital tjenesteleverandør vil ikke være like graverende som konsekvensene et sikkerhetsbrudd 

for en operatør av en essensiell tjeneste potensielt vil medføre. Dette da operatører av 

essensielle tjenester leverer tjenester som er avgjørende for opprettholdelsen og driften av 

essensielle samfunnsoppgaver, slik som leveranse av elektrisitet, drikkevann og helsetjenester. 

Det betyr at kravene som stilles til digitale tjenesteleverandørers sikkerhet bør være lavere enn 

for operatører av essensielle tjenester.80 Dette innebærer videre at sikkerhetskravene direktivet 

oppstiller ikke gjelder for veldig små virksomheter.8182  

 

På grunn av at digitale tjenesteleverandører ofte leverer tjenester som strekker seg over 

landegrensene innad i EU er det videre viktig at sikkerhetsnivået for denne kategorien 

virksomheter harmoniseres. Det vil si at det må stilles unionsuniforme krav til sikkerhetstiltak 

og varsling ved sikkerhetsbrudd innad i de ulike medlemslandene.83 En tilbyder av en digital 

tjeneste vil falle under jurisdiksjonen til det medlemslandet den har hovedkontor i.84 Dersom 

en tilbyder av en digital tjeneste tilbyr tjenester innad i EU men har kontor utenfor EU må den 

digitale tjenestetilbyderen utpeke en representant i et av medlemslandene.8586  Men når kan man 

si at en tilbyder av en digital tjeneste faktisk tilbyr en tjeneste i EU? 

 

For å avgjøre om en digital tjenestetilbyder «tilbyr» tjenester i et eller flere av EUs medlemsland 

er det for eksempel ikke nok at tilbyderens nettside er på engelsk. Dersom den digitale 

tjenestetilbyderen bruker et språk eller en valuta som brukes i et eller flere av EUs medlemsland 

og dermed gjør det mulig for borgere innad EU å bestille tjenester på sitt eget språk, taler dette 

for at den digitale tjenestetilbyderen må anses å tilby en tjeneste innad i EU.87 

                                                 
78 EP/Rdir. 2015/1535/EF art. 1 (1) b  
79 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (6) 
80 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 49 
81 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 53 
82 EP/Rdir. 2016/1148/EF artikkel 16 (11) 
83 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 57 
84 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 64 
85 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 65 
86 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 18 (2) 
87 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 65 
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Når det gjelder direktivets virkeområde skal ikke medlemslandene foreta en utpeking av 

virksomheter som de er pålagt ved operatører av essensielle tjenester. I direktivets vedlegg III 

fremgår det at bestemmelsene skal gjelde nettbaserte markedsplasser, søkemotorer og 

skytjenester. 

 

3.3.2.1. Nettbaserte markedsplasser - «Online marketplace» 

Med «nettbaserte markedsplass» mener man en digital tjeneste som lar forbrukere og/eller 

næringsdrivende gjennomføre nettbaserte kjøp og salg direkte via den nettbaserte 

markedsplassen, slik som kjøp og salg via ebay.com og finn.no.88 89 Dette gjelder både kjøp og 

salg av produkter og tjenester. Definisjonen omfatter ikke nettbaserte tjenester som fungerer 

som formidlere av tilbud fra andre nettsider, slik som nettsider som tilbyr prissammenligninger 

for så å videresende kjøper direkte til selgers nettside.90 Eksempler på slike sider er trivago.no 

og prisjakt.no.91 Det avgjørende er at dersom avtalen inngås på selgers egen nettside vil ikke 

den nettsiden som ble brukt som mellomledd være omfattet av direktivet.  

Nettbaserte markedsplasser som muliggjør andre digitale tilbyderes distribusjon av deres 

applikasjoner eller software, slik som Apples «App store», faller også inn under definisjonen 

«nettbasert markedsplass». 92   

3.3.2.2. Søkemotorer - «Online search engines» 

Med «søkemotorer» mener man en digital tjeneste som gir brukere muligheten til, via et enkelt 

søk, å få oversikten over og linker til alle nettsider som rommer eller har tilknytning til et 

spesielt nøkkelord eller setning.93 Betegnelsen omfatter ikke interne søkemotorer som kun gir 

søkeresultater fra den nettsiden søket utføres fra eller nettsider som tilbyr prissammenligninger 

for så å videresende kjøper direkte til selgers nettside.94 Eksempler på søkemotorer som er 

omfattet av direktivet er google.com, bing.com eller kvasir.no.95 

3.3.2.3. Skytjenester – «Cloud computing services» 

Med «skytjeneste» mener man en digital tjeneste som muliggjør tilgang til «a scalable and 

elastic pool of shareable computing resources».96 Direktivet oppsetter tre vilkår for hva som 

kan anses som en «skytjeneste». For det første må tjenesten være «shareable». Det vil si at 

tjenesten må være tilgjengelig for flere brukere som har felles tilgang til tjenesten, men benytter 

forskjellig elektronisk utstyr for å få tilgang. Videre må tjenesten anses som «scalable». Det vil 

si at skytjenesten er fleksibelt tildelt slik at den kan håndtere svingninger i etterspørsel. Dette 

betyr at tjenesten kan forlenges eller reduseres til enhver tid, slik at enheter kan bli lagt til eller 

fjernet dersom den totale mengden lagringskapasitet er sprengt eller tjenesten trenger en 

                                                 
88 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (17) 
89 https://www.ebay.com/ og https://www.finn.no/ 
90 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 15 
91 https://www.trivago.no/, https://www.prisjakt.no/  
92 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 15 
93 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 4 (18) 
94 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 16 
95 https://www.google.com/, http://www.bing.com, http://www.kvasir.no/ 
96 EP/Rdir. 2016/1148/EF. art. 4 (19) 
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oppdatering. Til sist må tjenesten være «elastic» Det vil si at tjenesten må være i stand til å 

automatisk justere slik at de tilgjengelige ressursene til enhver tid matcher etterspørselen. Med 

andre ord må systemet raskt redusere eller øke tilgjengelige ressurser, avhengig av 

arbeidsbelastningen.  

 «Skytjeneste» omfatter alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som 

er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett.97  

Skytjenester kan deles inn i tjenestemodeller og leveransemodeller. De tre vanligste 

tjenestemodellene er «SaaS – software as a service», «IaaS – infrastructure as a service» og 

«PaaS – platform as a service». Som navnet tilsier leverer Saas selve programvaren som 

tjeneste. Det vil si at hele programvaren eller applikasjonen kjøres «i skyen». Man kan selv 

tilpasse layout og brukere, men det er SaaS-leverandøren som er ansvarlig for leveransen. 

Eksempler på «SaaS»-tjenester er Dropbox, Facebook og Twitter.  

Navnet «IaaS» står for infrastruktur som tjeneste. Skytjenesten tilbyr dermed hele 

infrastrukturer som tjeneste. Dette er infrastrukturer som servere og nettverk som tidligere 

befant seg inne på datarom, som nå flyttes «ut i skyen». Universiteter og høgskoler har for 

eksempel tilgang til sektorinterne skytjenester for infrastruktur. Ettersom det kun er 

«datarommet» som flyttes ut i skyen, må fortsatt den interne IT-avdelingen forvalte 

operativsystemet.  

Tjenestemodellen «PaaS» kan forklares som en blanding av de to andre tjenestemodellene, 

«SaaS» og «IaaS». «PaaS» står for plattform som tjeneste og er en løsning hvor 

skyleverandøren er ansvarlig for forvaltning av nettverk, servere og oppdatering av 

operativsystem, og den interne IT-avdelingen forvalter applikasjonen med tilhørende data.   

Når det gjelder de ulike leveransemodellene skilles det gjerne mellom tre typer. Skytjenester 

kan leveres som offentlige skyer som er åpen for offentligheten, ofte via internett, private skyer 

som kun tilbys for den enkelte organisasjon og som hybride skyer som er en blanding mellom 

en privat og offentlig sky, for eksempel en privat sky som bruker en offentlig sky sine 

funksjoner.  

3.4. Varslingsforpliktelsen 

Obligatorisk varsling ved sikkerhetsbrudd er ett av tiltakene som er inntatt i 

cybersikkerhetslovginingen i EU og dermed skal bidra til å øke det felles sikkerhetsnivået innad 

i EU. Store selskaper opererer stadig mer på tvers av landegrensene innad i EU og EUs borgere 

bruker i økt grad internett i det daglige. Dette gjør at informasjon om hendelser potensielt kan 

ha stor verdi, både for virksomheter og for den øvrige befolkningen.  

 

Varslingsforpliktelsen blir bl.a. aktuell dersom en virksomhet blir rammet av et sikkerhetsbrudd 

som potensielt kan skade konfidensialiteten til dens kunders data, for eksempel ved at 

uvedkommende kan få tilgang til forretningshemmeligheter, kommersielle kontrakter eller 

produkttekniske spesifikasjoner. I slike tilfeller skal hendelsen rapporteres.   

                                                 
97 Datatilsynet (26.08.2014) 
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3.4.1. Sikkerhetstiltak og hendelsesrapportering for operatører av essensielle tjenester  

Direktivets artikkel 14 pålegger medlemsstatene bl.a. å sikre at operatører av essensielle 

tjenester tar «appropriate and proportionate technical and organisational measures to manage 

the risks posed to the security of network and information systems (…) and minimise the impact 

of incidents affecting the security of the network and information systems used for the provision 

of such essential services»98 99 

Det vil si at operatører av essensielle tjenester, som nevnt i kapittel 3.3.1., pålegges gjennom 

direktivet å iverksette sikkerhetstiltak for å forebygge og forhindre eventuelle sikkerhetsbrudd. 

Sikkerhetstiltakene som iverksettes skal ta sikte på å sikre et tilsvarende høyt sikkerhetsnivå 

sammenlignet med risikoen virksomheten kan være utsatt for. Dette vil sikre at direktivet ikke 

pålegger virksomheter uforholdsmessig finansielle og administrative ulemper.100 Ved 

eventuelle sikkerhetsbrudd pålegges medlemsstatene å sikre at operatører av essensielle 

tjenester iverksetter passende tiltak for å minimalisere konsekvensene et eventuelt brudd vil 

kunne medføre. Dette for å forhindre at kritisk infrastruktur kollapser og sørge for at operatører 

fortsatt kan levere tjenester til befolkningen til tross for at det har oppstått en hendelse.  

Ved sikkerhetsbrudd skal medlemsstatene sørge for at operatører av essensielle tjenester varsler 

om hendelser som potensielt kan ha «significant impact on the continuity of the essensial 

services they provide».101 Det vil si at dersom en hendelse kan ha vesentlig forstyrrende 

virkning på kritisk infrastruktur og leveransen av essensielle tjenester, skal hendelsen varsles 

til kompetente myndigheter.  

Når det gjelder hendelsesrapportering heter det i direktivet at rapportering ikke skal medføre 

økt ansvar for den berørte part.102 Dette for å sikre at varlingsforpliktelsen etterleves av berørte 

operatører, slik at det alltid varsles om hendelser som kan ha vesentlig forstyrrende virkning på 

leveransen av essensielle tjenester. 

3.4.1.1. Hva kvalifiserer som brudd hos operatører av essensielle tjenester?  

Direktivet pålegger operatører av essensielle tjenester å varsle ved hendelser som kan ha 

«significant impact» på leveransen av essensielle tjenester. Det vil si at dersom en hendelse kan 

ha vesentlig forstyrrende effekt på tjenesten, kvalifiserer det som brudd.  

For å avgjøre om hvorvidt virkningen av et sikkerhetsbrudd kan kvalifisere som «significant 

impact» er det flere momenter som må vurderes. Først vil antall brukere av tjenesten være av 

betydning.103 Desto flere brukere som blir påvirket av hendelsen, desto mer forstyrrende effekt 

vil naturligvis hendelsen ha. Videre er hendelsens varighet et moment som må vurderes.104 

Hendelsens forstyrrende effekt vil gradvis øke i takt med hendelsens varighet. Til sist må 

omfanget av hendelsen vurderes.105 Desto større geografisk område konsekvensene av en 

hendelse rammer, desto mer forstyrrende virkning vil hendelsen naturligvis ha.  

                                                 
98 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (1) 
99 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (2) 
100 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 53 
101 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) 
102 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) 
103 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) a 
104 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) b 
105 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) c 
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For å avgjøre om virkningene av en hendelse må anses å ha vært «significant» må man altså 

foreta en konkret helhetsvurdering. Samtlige parametere trenger ikke være relevant for 

vurderingen. For eksempel kan hendelsen rammer svært mange brukere, men være over på et 

blunk. Virkningen av hendelsen kan da vanskelig anses som «significant» i og med at den hadde 

minimale konsekvenser, til tross for det store omfanget. 

3.4.2. Sikkerhetstiltak og hendelsesrapportering for tilbydere av digitale tjenester. 

Også digitale tjenestetilbydere pålegges plikter når det kommer til sikkerhetstiltak og varsling. 

Direktivets artikkel 16 pålegger medlemsstatene å sikre at tilbydere av digitale tjenester 

«identify and take appropriate and proportionate technical and organisational measures to 

manage the risks posed to the security of network and information systems»106. 

Sikkerhetstiltakene som iverksettes må være forholdsmessig med tanke på risikoen 

virksomheten kan være utsatt for. Dette er, som nevnt ovenfor, for å sikre at direktivet ikke 

pålegger selskaper uforholdsmessig finansielle og administrative ulemper.107 Tiltakene som 

iverksettes må ha særlig fokus på elementer som; sikkerheten til systemene, 

hendelseshåndtering, virksomhetskontinuitet, overvåking, revidering og testing, samt 

overholdelse av internasjonale standarder.108  

Ved eventuelle sikkerhetsbrudd pålegges medlemsstatene å sikre at tilbydere av digitale 

tjenester iverksetter passende tiltak for å minimalisere konsekvensene et eventuelt brudd vil 

kunne medføre og for å sikre fortsatt kontinuitet i tjenestene de tilbyr. 109 Dette for å sørge for 

at tilbyderne fortsatt kan levere digitale tjenester til tross for at det har oppstått en hendelse.  

Direktivet pålegger videre medlemslandene å sørge for at de digitale tjenesteleverandørene 

varsler kompetente myndigheter ved eventuelle sikkerhetsbrudd som kan ha «substantial 

impact on the provision of a service referred to in Annex III that they offer within the Union».110 

Kompetente myndigheter skal med andre ord varsles dersom en hendelse kan ha betydelig 

forstyrrende virkning på en digital tjeneste som nevnt i kapittel 3.3.2. 

I de tilfellene hvor en operatør av en essensiell tjeneste er avhengig av en digital tjenestetilbyder 

for å opprettholde kritisk infrastruktur som bidrar direkte i utførelsen av samfunnsmessige og 

økonomiske oppgaver stiller varslingsforpliktelsen seg litt annerledes. Dersom et mindre 

sikkerhetsbrudd oppstår hos den digitale tjenestetilbyderen, som viser seg å få vesentlig 

forstyrrende virkning på driften hos operatøren av den essensielle tjenesten, hviler 

varslingsplikten på operatøren av den essensielle tjenesten, og ikke på den digitale 

tjenestetilbyderen.111 Dette fordi en mindre hendelse som ikke kvalifiserer som brudd, og 

dermed ikke varsles om, internt hos den digitale tjenestetilbyderen, kan forplante seg og gi 

vesentlige forstyrrende virkninger for leveransen av de essensielle tjenestene hos en operatør.   

Når det gjelder hendelsesrapportering er det fastslått i direktivet at rapportering ikke skal 

medføre økt ansvar for den berørte part.112 Dette for å sikre at varslingsforpliktelsen etterleves, 

                                                 
106 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (1) 
107 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 53 
108 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (1) a-e 
109 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (2) 
110 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (3) 
111 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (5) 
112 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (3) 
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slik at det alltid varsles om hendelser som kan ha betydelig forstyrrende virkning på tjenesten 

som leveres.  

 

3.4.2.2. Hva kvalifiserer som brudd hos digitale tjenestetilbydere? 

Direktivet pålegger digitale tjenesteleverandører å varsle ved hendelser som kan  

ha «substantial impact» på tjenesten de leverer. Det vil si at dersom en hendelse kan ha 

betydelig forstyrrende effekt på tjenesten, kvalifiserer det som brudd. For å avgjøre om 

virkningene av en hendelse må anses som «substantial» må det foretas en konkret 

helhetsvurdering hvor en rekke momenter vil være av relevans.  

 

Først vil antall brukere av tjenesten være av betydning.113 Her særlig brukere som er avhengig 

av tjenesten for å selv levere tjenester. Videre vil hendelsens varighet og geografiske omfang 

være av betydning.114 Dersom en hendelse er langtekkelig og konsekvensene sprer seg over et 

større geografisk område taler dette for at virkningen av hendelsen må anses som betydelig. Til 

sist må det vurderes i hvor stor grad hendelsen forstyrrer tjenestens funksjonalitet og hvor store 

økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser hendelsen har medført.115 Dersom en hendelse 

har medført at samfunnsmessige oppgaver har blitt forhindret, eller medført store kostnader 

taler dette for at hendelsen må anses å ha hatt «substantial impact».  

 

Varsel skal kun gis i de tilfellene hvor den digitale tjenestetilbyderen har tilgang til 

informasjonen som er nødvendig for å vurdere virkningen en hendelse har når det kommer til 

momentene nevnt ovenfor.116 Det vil si at dersom en digital tjenestetilbyder ikke har nok 

informasjon til å vurdere hvorvidt de forstyrrende virkningene av en hendelse må anses som 

betydelig eller ikke, gjelder ingen varslingsplikt. Dette er naturlig da direktivet pålegger 

tilbydere av digitale tjenester kun å varsle ved hendelser som har betydelig forstyrrende 

virkning. Dersom det ikke foreligger nok informasjon til å få vurdert omfanget av hendelsen, 

kan ikke hendelsen bli vurdert dithen at den må anses for å ha betydelig forstyrrende virkning.     

3.4.4. Tidsfrist for varsling  

Både direktivets artikkel 14 og 16 pålegger medlemsstatene å sørge for at henholdsvis 

operatører av essensielle tjenester og digitale tjenesteleverandører varsler om ovennevnte 

hendelser «without undue delay».117 Begrepet «undue» brukes ofte om noe som er unødvendig 

eller uberettiget. For eksempel dersom noen må vente uforholdsmessig lenge på noe eller noen. 

Dersom varsel skal gis «without undue delay» betyr det at varsel skal gis så snart det er høvelig 

mulighet til å gi varsel, altså uten unødvendige eller uberettigede forsinkelser.  

                                                 
113 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (3) a 
114 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) b og c 
115 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) d og e 
116 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (4) 
117 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) og 16 (3) 
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 2.4.5. Hvem skal varsles? 

2.4.5.1. Hvem skal operatører av essensielle tjenester og digitale tjenestetilbydere 

varsle ved potensielle sikkerhetsbrudd? 

Ved hendelser som kan ha vesentlig forstyrrende virkning, «significant impact», på 

kontinuiteten av essensielle og kritiske samfunnsoppgaver skal operatører av essensielle 

tjenester varsle kompetente myndigheter («competent authority») eller de nasjonale 

«CSIRTs».118 Dette gjelder også digitale tjenestetilbydere dersom det foreligger en hendelse 

som kan ha betydelig forstyrrende virkning, «substantial impact», på leveransen av deres 

tjenester, og det foreligger nok informasjon til å vurdere hendelsens potensielle virkning.119 

Direktivet pålegger medlemsstatene å opprette én eller flere nasjonale institusjoner, «competent 

authorities», som er kompetente på, og dermed har ansvaret for sikkerheten til nettverk og 

informasjonssystemer.120 Institusjonen skal ha hovedansvaret for å følge opp at direktivet blir 

etterlevd nasjonalt innad i medlemsstaten.  

Hver medlemsstat må videre opprette et nasjonalt kontaktsenter, også kalt «single point of 

contact» eller «SpoC».121 Dersom en medlemsstat kun har opprettet èn kompetent institusjon, 

må også kontaktsenterets funksjon legges til denne institusjonen.122 Varsel skal kun gis direkte 

til kontaktsenteret i de tilfellene hvor kontaktsenteret også fungerer som kompetent 

institusjon.123 Idet internasjonalt samarbeid er viktig for å forbedre EUs indre marked ved å 

etablere tillit til nettverk og informasjonssystemene på tvers av landegrensene, skal 

kontaktsenteret fungere som et bindeledd for å sikre internasjonalt samarbeid og 

informasjonsutveksling.124  

Medlemsstatene har plikt til å sørge for at både kompetente institusjoner og nasjonale 

kontaktsentre har tilstrekkelige ressurser som er nødvendige for å sørge for at direktivets plikter 

utføres på en effektiv og ordentlig måte.125 Med ressurser siktes det både til tekniske, 

økonomiske og menneskelige ressurser.126  

«CSIRT» står for «Computer security incident response teams». Direktivet pålegger hver 

medlemsstat å opprette én eller flere «team» som skal hovedansvaret for risikovurderinger og 

håndtering av varsler. Disse oppgavene kan legges til den nasjonale kompetente institusjonen 

– «NCA», som nevnt ovenfor.  

“CSIRTs” oppgaver er angitt i direktivets vedlegg I og innebærer blant annet å overvåke 

hendelser på et nasjonalt nivå, respondere på hendelsesvarsler, utføre dynamiske risiko- og 

hendelsesanalyser og videreformidle advarsler og informasjon om hendelser og risiko til 

relevante institusjoner. «CSIRTs» skal videre sørge for å etablere et godt samarbeid med privat 

                                                 
118 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) 
119 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (3) 
120 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 8 (1) 
121 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 8 (3) 
122 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 8 (3) 
123 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 32 
124 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 8 (4) - Se. EP/Rdir. 2016/1148/EF kapittel III 
125 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 8 (5) 
126 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 31 
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sektor ved hjelp implementeringen av lik prosedyre og praksis for hendelses- og 

risikohåndtering.127  

For å sikre internasjonalt samarbeid mellom EUs medlemsstater skal det videre opprettes et 

CSIRTs nettverk - «CSIRTs Network».128  Nettverket skal bestå av medlemsstatenes nasjonale 

CSIRTs og skal overvåkes av EU- kommisjonen.129 CSIRTs nettverket skal blant annet sørge 

for at det utveksles informasjon om risikohåndtering, operative tjenester og faktiske og 

potensielle sikkerhetsbrudd.130  

3.4.5.2. Kompetente myndigheter og «CSIRTs» videre varselshåndtering. 

Direktivets artikkel 14 og 16 angir videre hvordan et varsel skal håndteres etter en operatør av 

en essensiell tjeneste, eller en digital tjenestetilbyder har varslet kompetente myndigheter og 

«CSIRTs». 

I direktivets artikkel 14 (5) heter det at i de tilfellene hvor en operatør av en essensiell tjeneste 

har varslet om en hendelse skal kompetente myndigheter eller CSIRTs videre varsle andre 

medlemsstater som potensielt kan ha blitt berørt av hendelsen. Dette gjelder i de tilfellene hvor 

hendelsen må anses å ha hatt vesentlig forstyrrende virkning på kontinuiteten av essensielle 

tjenester i andre medlemsstater. I de tilfeller hvor en medlemsstat varsler en annen medlemsstat 

om et sikkerhetsbrudd hos en av deres operatører, skal denne operatørens interesser ivaretas. 

Dette gjelder både interesser knyttet til sikkerhet, så vel som forretningshemmeligheter.131 

Kravet om konfidensialitet er viktig for å sikre at varslingsforpliktelsen etterleves av påvirkede 

operatører.  

Når det kommer til håndteringen av en hendelse skal kompetente myndigheter og CSIRTs, når 

det lar seg gjøre, oppdatere den varslende operatøren med relevant informasjon om hvordan 

varselet blir håndtert.132 Samarbeid mellom den berørte operatøren og kompetente myndigheter 

kan bidra til å øke sjansen for effektiv hendelseshåndtering og minimere konsekvensene en 

potensiell hendelse kan få.  

Dersom kompetente myndigheter eller CSIRTs ser det nødvendig skal det nasjonale 

kontaktsenteret - «SpoC», videresende varsel om hendelser som kan ha hatt vesentlig 

forstyrrende virkning på kontinuiteten av essensielle tjenester til andre berørte lands 

kontaktsentre.133 Kompetente myndigheter eller CSIRTs kan, etter å ha konferert med den 

varslende operatøren, informere offentligheten om enkelthendelser.134 Dette gjelder dog kun i 

de tilfellene hvor man er avhengig av det offentliges bevissthet for å forhindre ytterligere 

hendelser eller for å effektivt håndtere en pågående hendelse.  

I direktivets artikkel 16 (6) heter det at kompetente myndigheter eller CSIRTs skal varsle andre 

berørte medlemsstater om hendelser som rammer digitale tjenestetilbydere. Dette gjelder 

dersom videre varsling anses som aktuelt eller hensiktsmessig, og særlig i de tilfellene hvor en 

                                                 
127 EP/Rdir. 2016/1148/EF vedlegg I (2) 
128 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 12 (1) 
129 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 12 (2) 
130 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 12 (3) 
131 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 41 
132 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (5) annet ledd 
133 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (5) tredje ledd 
134 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (6) 
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hendelse kan ha betydelig forstyrrende virkning på de tjenestene som leveres og berører to eller 

flere medlemsstater. 

I de tilfeller hvor en medlemsstat varsler en annen medlemsstat om et sikkerhetsbrudd hos en 

digital tjenesteleverandør skal den digitale tjenesteleverandørens interesser ivaretas. Dette 

gjelder både interesser knyttet til sikkerhet, så vel som forretningshemmeligheter.135 Kravet om 

konfidensialitet er viktig for å sikre at varslingsforpliktelsen etterleves av digitale 

tjenesteleverandører som rammes av sikkerhetsbrudd.  

Her, som med hendelser som rammer operatører av essensielle tjenester, kan offentligheten 

informeres om enkelthendelser.136 Informasjonen kan gis av kompetente myndigheter eller 

CSIRTs, eller de kan pålegge den berørte digitale tjenesteleverandøren å informere 

offentligheten om hendelser som oppstår. Her er det også viktig at den berørte 

tjenesteleverandører involveres i prosessen ved at det konfereres i forkant av avgjørelsen om å 

offentliggjøre informasjon om sikkerhetsbrudd. Videre er det et krav om at informasjon 

vedrørende enkelthendelser kun offentliggjøres i de tilfellene hvor man er avhengig av det 

offentliges bevissthet for å forhindre ytterligere hendelser eller for å effektivt håndtere en 

pågående hendelse.  

3.4.6. Frivillig varsling 

Varslingsforpliktelsen rammer naturligvis ikke virksomheter som faller utenfor definisjonene 

gitt i direktivet og som derfor hverken kan anses som en «operatør av en essensiell tjeneste» 

eller en «tilbyder av en digital tjeneste». Dersom en slik virksomhet likevel skulle rammes av 

en hendelse som potensielt kan ha en vesentlig forstyrrende virkning137 på de tjenestene 

virksomheten tilbyr, kan også de varsle kompetente myndigheter eller det nasjonale CSIRTs 

om hendelsen.138 I de tilfellene hvor varsel gis skal disse varslene håndteres i tråd med reglene 

i direktivets artikkel 14 om varsling av hendelser som rammer operatører av essensielle 

tjenester. Frivillig varsel skal naturligvis ikke prioriteres over obligatoriske varsel i henhold til 

direktivets artikkel 14 (3) og 16 (3). Dette da hendelser som rammer operatører av essensielle 

tjenester eller digitale tjenester potensielt kan ha større konsekvenser og økt forstyrrende 

virkning enn hendelser som rammer virksomheter som ikke er omfattet av direktivet. De 

frivillige varslene skal håndteres i forhold til deres alvorlighetsgrad.139 Det vil si at det ikke skal 

settes inn uforholdsmessig mye ressurser når det gjelder håndtering av hendelser som ikke har 

vesentlige konsekvenser. Dersom en virksomhet frivillig varsler om en hendelse, skal ikke 

varselet resultere i at virksomheten ilegges forpliktelser den ikke ville ha fått dersom varselet 

ikke ble gitt.140 Et varsel skal med andre ord ikke medføre byrder for den virksomheten som 

varsler. Dette for å sikre at den frivillige varslingsmuligheten benyttes ved hendelser som 

rammer virksomheter som faller utenfor de øvrige bestemmelsene gitt i direktivet.  

3.4.7. Internasjonalt samarbeid 

Sikkerhetsproblematikken når det kommer til nettverk- og informasjonssystemer er et globalt 

problem. Det betyr at det er behov for en global tilnærming når det kommer til å forbedre 

                                                 
135 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 41 
136 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (7) 
137 Se avhandlingens avsnitt 2.4.1.1. 
138 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 20 (1) 
139 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 20 (2) 
140 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 20 (2) annet ledd. 
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informasjonssikkerheten og sikre en konsistent, høy standard for sikkerhet på tvers av 

landegrensene i Europa. Behovet for rapportering og utveksling av intern praksis landene 

imellom vil bidra til å nå direktivets formål om å øke det felles sikkerhetsnivået når det gjelder 

nettverk- og informasjonssystemer innad i EU.  

For å sikre en effektiv flyt av informasjon mellom medlemslandene og til EU-kommisjonen 

skal det utarbeides en oppsummeringsrapport av hvert lands kontaktsentre «SpoC».141 Disse 

rapportene må anonymiseres for å sikre at identiteten til operatører av essensielle tjenester eller 

digitale tjenestetilbydere ikke blir kjent. Rapporten trenger ikke inneholde navn på de rammede 

virksomhetene, men må inneholde antall varsler mottatt, samt hvilke sikkerhetsbrudd det er tale 

om, deres alvorlighetsgrad og konsekvenser de har medført. 

Informasjon vedrørende sikkerhetsbrudd vil også potensielt kunne ha stor verdi for 

offentligheten og andre virksomheter, gitt at både private og profesjonelle aktører i økende grad 

kommuniseres på tvers av landegrensene. Direktivet pålegger derfor sekretariatet i det 

internasjonale CSIRTs nettverket å opprette en nettside hvor generell informasjon vedrørende 

større sikkerhetsbrudd innad EU publiseres.142 For at nettsiden til enhver tid skal være oppdatert 

oppfordres de nasjonale CSIRTs på frivillig basis å komme med informasjon vedrørende 

sikkerhetsbrudd innad i deres land.  

4. Personvernforordningen 
4.1. Innledning 

For å kunne se nærmere på varslingsforpliktelsene i Personvernforordningens art. 33 og 34 er 

det først nødvendig å se på formålet bak og rekkevidden av Personvernforordningen i seg selv. 

Avhandlingen vil i det følgende se på hvorfor det er nødvendig å sikre personopplysninger og 

personvernet, og hvilke opplysninger som søkes beskyttet. Videre skal avhandlingen se på hva 

som kvalifiserer som et sikkerhetsbrudd, og hvordan et sikkerhetsbrudd skal håndteres, særlig 

når det kommer til varsling.  

4.2. Bakgrunn og formål 

Den økte globaliseringen og fremveksten av et godt fungerende indre marked i EU har resultert 

i at informasjonsflyten på tvers av landegrensene har økt betydelig. Dette gjelder også flyten av 

personlige opplysninger. Ny teknologi og teknologiske løsninger medfører nye muligheter for 

handel og samhandling innad i EU, men byr samtidig på ny problematikk når det kommer til 

beskyttelse av personopplysninger. Både private aktører og offentlige myndigheter samler i dag 

inn enorme mengder data, og private gjør i økende grad personlig informasjon tilgjengelig for 

innsamling. For å kunne fortsette den økonomiske veksten er det viktig å ivareta den frie flyten 

av informasjon innad i EU, og å bidra til utveksling av informasjon med land i den tredje verden 

og med internasjonale organisasjoner. Samtidig som det er viktig å sørge for en fri flyt av 

informasjon, er det viktig å sørge for at personopplysninger til enhver tid yter et høyt 

sikkerhetsnivå. Både for å sikre økt tillit fra befolkningen, samt sikre at den teknologiske og 

økonomiske utviklingen forsetter i samme retning.  
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EUs kommisjon foreslo i 2012 en reform av EUs personvernregler. Forslaget resulterte i en ny 

personvernforordning – «Forordning om beskyttelse av individer ved behandling av 

personopplysninger om fri flyt av slike opplysninger». Forordningen ble vedtatt i EU 27.april 

2016, og begynner å gjelde i EU 25. mai 2018. Forordningen erstatter og opphever EUs 

gjeldende personverndirektiv143 som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett 

gjennom Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven). Forordningen er EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen og 

gjennomføres i norsk rett gjennom en ny personopplysningslov som er ute på høring og søkes 

vedtatt i løpet av 2018. 

Den nye personvernforordningen gjelder for et større geografisk område enn tidligere regelverk, 

har strengere krav til behandling av personopplysninger, gir nye rettigheter for borgere og 

medfører større ansvar for bedrifter når det kommer til personvern. 

Formålet med forordningen er å sørge for en sikker beskyttelse av personopplysninger til tross 

for den økte utvekslingen av informasjon innad i EU.144 I forordningens fortale heter det at 

«[T]he principles of, and rules on the protection of natural persons with regard to the 

processing of their personal data should, whatever their nationality of residence, respect their 

fundamental rights and freedoms, in particular their right to the protection of personal data».145 

Dette er i tråd med menneskets iboende rett til å yte beskyttelse når det kommer til opplysninger 

som angår en selv og sitt privatliv, som angitt i artikkel 8 i De Europeiske 

Menneskerettighetene: «Everyone has the right to respect for his private and family life, his 

home and his correspondence» og i artikkel 8 i EUs charter om grunnleggende rettigheter: 

«Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.» 

Personvernforordningens underliggende formål er altså å sikre menneskers fundamentale 

rettigheter knyttet til vern av personopplysninger. 

Denne rettigheten er ikke en absolutt rett. Det betyr at den må avveies mot andre rettigheter, 

slik som ytringsfriheten146, religionsfriheten147, forsamlings- og foreningsfriheten148, og retten 

til en rettferdig rettergang149. I praksis kan vernet om personopplysninger stå i konflikt med for 

eksempel retten til en rettferdig rettergang, herunder retten til et effektivt forsvar. I disse 

tilfellene må det foretas en avveining om hvorvidt opplysningene er av rettslig interesse, mot 

hensynet til de opplysningene omhandler, herunder hvor sensitiv opplysningene er150.  

For å best mulig kunne sørge for en god beskyttelse av personopplysninger er det nødvendig at 

personvernreglene i EU/EØS fullharmoniseres. Det vil si at alle land har like regler når det 

kommer til beskyttelse av personopplysninger, og at det ikke er mulighet til å fravike reglene 

gitt i forordningen.  

At EU har valgt å vedta de nye personvernreglene gjennom en forordning og ikke et direktiv 

medfører at de nasjonale myndigheters handlingsrom på personvernområdet reduseres. Mens 

et direktiv er en rettsakt som er bindende i sin målsetning, er en forordning en EU-rettsakt som 

                                                 
143 EP/Rdir. 95/46/EF 
144 EP/Rfor. 2016/679. Fortalens premiss 2, 4 og 10 
145 EP/Rfor. 2016/679. Fortalens premiss 2 
146 EMK art. 10 
147 EMK art. 9 
148 EMK art. 11 
149 EMK art. 6 
150 Rt. 2014 s. 1105 avsnitt. 48 



25 

 

gjelder umiddelbart i EU-landene. Et direktiv har rom for tolkning, noe som betyr at nasjonale 

myndigheter selv kan avgjøre hvordan direktivets bestemmelser skal gjennomføres i nasjonal 

rett. En forordning derimot, gjelder i sin originale tekst og må implementeres ord-for-ord i 

nasjonal lovgivning eller via henvisning.    

4.3. Hvem gjelder forordningen for?  

Reglene i personvernforordningen gjelder «processing of personal data wholly or partly by 

automated means and to the processing other than by automated means of personal data which 

form part of a filing system or are intended to form part of a filing system”. 151 Det vil si at 

reglene i forordningen gjelder for virksomheter som i større eller mindre grad behandler 

«personal data» om sine kunder, brukere, pasienter eller ansatte. Spørsmålet er, hvilke 

opplysninger må regnes som «personal data»? 

4.3.1. «Personal data» 

«Personal data» er i personvernforordningen definert som “any information relating to an 

identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one 

who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as 

a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of 

that natural person;” 152  

Når det kommer til om en person er «identifiable» eller ikke, er det ikke et krav om at all 

informasjonen som kan lede til identifikasjonen må ligge hos én og samme person eller 

organisasjon.153 Videre er det slik at opplysninger som er anonymisert og dermed ikke kan lede 

til en identifikasjon ikke omfattes av reglene i personvernforordningen.154 Personopplysnings-

begrepet er utformet slik at det skal favne vidt, og omfavne all informasjon («any information») 

som kan relateres til personen opplysningene angår.155  

I sak C-434/16 Nowak vs. Data Protection Commissioner fastslo EU-domstolen at for at 

informasjon skal kunne defineres som «personal data» er det tilstrekkelig at informasjonen, på 

grunn av sitt innhold, formål eller virkning, kan knyttes til en bestemt person.156 Peter Nowak 

bla i denne saken nektet tilgang til sin håndskrevne eksamensbesvarelse under begrunnelsen av 

at besvarelsen ikke falt under definisjonen «personal data» i Data Protection Directive 

95/46/EC, som er videreført i personvernforordningens artikkel 4 (1). Domstolen slo fast at 

besvarelsen måtte regnes som «personal data» idet hans svar gjenspeilte hans kunnskap, 

kompetanse og intellekt, samt avslørte Nowaks håndskrift.157 Videre var formålet med 

eksaminasjonen å kartlegge Nowaks profesjonelle egenskaper og hans egnethet når det kom til 

faget.158 Til sist kunne utfallet av eksamenen potensielt påvirke Nowaks rettigheter og 

interesser, særlig med tanke på hans videre karriere.159 Informasjonen i besvarelsen måtte ifølge 
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152 EP/Rfor. 2016/679 art. 4 (1) 
153 Sak C-582/14 Patrick Breyer mot Bundesrepublik Deutschland, avs. 43 
154 EP/Rfor. 2016/679. Fortalens premiss 26 
155 C-434/16. Peter Nowak vs Data Protection Commissioner, avs. 34 
156 C-434/16. Peter Nowak vs Data Protection Commissioner, avs. 35 
157 C-434/16. Peter Nowak vs Data Protection Commissioner, avs. 37 
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domstolen regnes som «personal data» idet den, på grunn av sitt innhold, formål eller virkning,  

kunne knyttes til Peter Nowak.160  

Det vil si at personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som 

navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, fingeravtrykk og 

fødselsnummer. Også opplysninger om atferdsmønstre (hvor og hva man handler, og 

internettsøk) er ansett som personopplysninger.  

Også opplysninger som er av mer personlig art, slik som rasemessig eller etnisk bakgrunn, 

politisk eller religiøs oppfatning, helseforhold, seksuell legning, medlemskap i fagforeninger 

eller om man har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, regnes som 

«personal data», men yter større vern grunn av opplysningenes art. 161  

4.3.2. «Processing» - Behandling av personopplysninger. 

I forordningen er ordet “processing» definert som «any operation or set of operations which is 

performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, 

such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation, or alteration, 

retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making 

available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction”.162  

Behandling av personopplysninger innebærer altså enhver operasjon som utføres med 

personopplysninger, slik som blant annet innsamling, rapportering, organisering av, lagring, 

tilpasning, overføring, endring og sletting. Beskyttelsen av personopplysninger er 

teknologinøytral.163 Det vil si at opplysningene yter like høy beskyttelse uavhengig av hvordan 

de innsamles, lagres og behandles.  

Reglene i personvernforordningen gjelder all behandling av personopplysninger om borgere i 

EU, uavhengig av om behandlingen faktisk foregår fra et EU-land.164 Dette gjelder kun dersom 

den behandlingsansvarlige og databehandleren tilbyr tjenester eller varer til borgere i EU, eller 

overvåker EU-borgeres handlinger og oppførsel.165  

Personvernforordningen skiller mellom databehandler, «controller», og behandlingsansvarlig, 

«processor». En databehandler er den den som bestemmer formålet for og utførelsen av 

behandlingen av personopplysningene.166 Den behandlingsansvarlige er den som faktisk står 

for behandlingen av personopplysninger.167 For eksempel ved utbetaling av sykepenger, gir 

arbeidstaker sykemelding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver gir så melding videre til NAV, sammen 

med andre opplysninger, slik at NAV kan stå for utbetaling av sykepenger. I dette forholdet 

regnes arbeidsgiver som databehandler (controller), og NAV som behandlingsansvarlig 

(processor). 

Årsaken til at også virksomheter utenfor EU omfattes av reglene i personvernforordningen er 

for å sikre personvernet til mennesker bosatt i et EU-land dersom personopplysninger innsamles 

                                                 
160 C-434/16. Peter Nowak vs Data Protection Commissioner, avs. 40 
161 EP/Rfor. 2016/679 art. 9 
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164 EP/Rfor. 2016/679 art. 3 (1) 
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og behandles av virksomheter utenfor EU. For å avgjøre om en virksomhet «tilbyr» tjenester 

eller varer i et eller flere av EUs medlemsland er det for eksempel ikke nok at tilbyderens 

nettside er på engelsk. Dersom virksomheten bruker et språk eller en valuta som brukes i et 

eller flere av EUs medlemsland og dermed gjør det mulig å bestille tjenester eller varer på sitt 

eget språk, taler dette for at virksomheten må anses å «tilby» en tjeneste eller vare innad i EU.  

4.3.2.1. Opplysninger som ikke omfattes av vernet i personvernforordningen  

Reglene i personvernforordningen gjelder ikke behandling av personopplysninger som; angår 

aktiviteter som faller utenfor EU-rettens virkeområde, slik som aktiviteter som angår nasjonal 

sikkerhet,168 eller inngår i aktiviteter som angår EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.169 

Reglene gjelder heller ikke for opplysninger som behandles av en privat person for utelukkende 

private eller husholdningsmessige formål,170 eller behandles av et lands myndigheter i tråd med 

forebygging, etterforskning, avdekking eller tiltale av kriminelle forhold eller 

straffegjennomføring. Det gjelder også behandling av personopplysninger i det formål å 

beskytte mot og forebygge trusler mot den offentlige sikkerhet. 171 

4.4. Krav til behandling av data 

Når det gjelder behandling av personopplysninger oppstilles det naturligvis krav knyttet til 

innhenting og behandling. Personvernforordningens artikkel 5 fastslår at all behandling av 

personopplysninger skal være «lawful, fairly and transparent».172. Det vil si at behandlingen 

skal være i tråd med prinsippet om transparens og at opplysningene skal være lovlig innhentet. 

4.4.1. Prinsippet om transparens og lovlig innhenting av opplysninger 

Prinsippet om transparens medfører at det stilles krav om at all informasjon vedrørende 

innsamling av data skal være lett tilgjengelig og enkel å forstå. Det vil si at informasjonen 

fremgår på et enkelt og klart språk slik at personer forstår at de evt. samtykker til at det innhentes 

opplysninger om dem. Det er særlig viktig at det fremgår hvem som innhenter opplysningene 

og hva opplysningene skal brukes til.173  

Personvernforordningen oppstiller et slags minimumskrav når det kommer til innhenting, 

behandling og lagring av personopplysninger. Det vil si at opplysningene kun skal brukes til 

det formål de ble innhentet for,174 det skal ikke innhentes mer opplysninger enn det er behov 

for,175 og opplysningene skal ikke lagres lengre enn nødvendig.176 Personvernforordningen 

oppstilles krav når det kommer til nøyaktighet, integritet og konfidensialitet. Det betyr at all 

data som behandles skal være oppdatert og riktig, herunder at alle uriktige opplysninger slettes 

eller endres. Videre skal all behandling av personopplysninger utføres på en sikker og trygg 

måte slik at opplysningens konfidensialitet sikres.  
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For at innhenting og behandling av personopplysninger skal anses som lovlig må behandlingen 

foretas på bakgrunn av enten samtykke eller være hjemlet i lov.177  

Artikkel 6 (1) i forordningen oppstiller ikke noe hierarki av rettsgrunnlag, men fastslår at minst 

ett av rettsgrunnlagene i artikkel 6 må foreligge for at behandling skal anses som lovlig. 

4.5. Varslingsforpliktelsen 

Dersom et sikkerhetsbrudd skulle resultere i at personopplysninger kommer på avveie kan det 

medføre store konsekvenser for de opplysningene angår. Identitetstyveri, økonomiske tap, 

diskriminering, omdømmetap og psykiske påkjennelser er alle potensielle konsekvenser 

dersom personopplysninger skulle havne i hendende på uvedkommende.178 Det er derfor viktig 

at det varsles til tilsynsmyndigheter og evt. til de opplysningene angår, i de tilfellene hvor et 

sikkerhetsbrudd har inntruffet. 

Formålet med varslingsforpliktelsen i Personvernforordningen er å oppfordre databehandlere 

og behandlingsansvarlige til å handle raskt i de tilfellene hvor et sikkerhetsbrudd har oppstått. 

Varslingsforpliktelsen i Personvernforordningen har en rekke fordeler. Ved at databehandlere 

må varsle om sikkerhetsbrudd, kan de samtidig søke råd om hvordan de skal håndtere 

situasjonen videre og om sikkerhetsbruddet må varsles videre til de opplysningene angår. 

Varsling om sikkerhetsbrudd gir videre privatpersoner muligheten til å ta nødvendige skritt for 

å beskytte seg selv mot potensielle konsekvenser.  

4.5.1. Varsling til tilsynsmyndighet 

Artikkel 33 (2) fastslår at «the processor shall notify the controller without undue delay after 

becoming aware of a personal data breach”. Det vil si at det påhviler en varslingsforpliktelse 

på behandlingsansvarlig ved sikkerhetsbrudd, og at varsling må gis til databehandler slik at 

situasjonen kan håndteres videre derifra. Spørsmålet er hvilke forpliktelser påhviler 

databehandler idet han blir gjort oppmerksom på sikkerhetsbruddet. 

Personvernforordningens artikkel 33 (1) slår fast at i de tilfellene hvor det har oppstått et 

«personal data breach”, “the controller shall without undue delay, and where feasible, not 

later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the 

supervisory authority competent in accordance of Article 55”. Det vil si at databehandler er 

forpliktet å varsle om et «personal data breach» videre til kompetente myndigheter, innen gitt 

frist. Men, hva er et «personal data breach»? 

Et “personal data breach” er et sikkerhetsbrudd som fører til “accidental or unlawful 

destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data 

transmitted, stored or otherwise processed”.179 Bestemmelsen omfatter med andre ord alle 

tilfeller hvor et sikkerhetsbrudd fører til at opplysningene ikke lenger eksisterer, blir 

forandret/forfalsket eller ikke lenger er tilgjengelig.  

Det bør bemerkes at bestemmelsen kun omfatter de tilfeller hvor det er tale om 

personopplysninger - «personal data».180 Dette understreker forskjellen mellom et vanlig 

sikkerhetsbrudd og et sikkerhetsbrudd som involverer personopplysninger. Alle tilfellene som 
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regnes som et «personal data breach» er å regne som et sikkerhetsbrudd, men ikke alle 

sikkerhetsbrudd er å regne som et «personal data breach».  

Sikkerhetsbruddene kan deles inn i tre kategorier, «the CIAs», avhengig av hvilke konsekvenser 

sikkerhetsbruddet har fått for opplysningenes innhold og form. Det tales om et «confidentiality 

breach” i de tilfellene hvor uvedkommende har fått tilgang til eller har blitt gjort kjent med 

personopplysninger. Videre er det tale om et «integrity breach» i de tilfellene hvor 

opplysningene har blitt forfalsket eller endret på. Til sist er det tale om et «availability breach» 

i de tilfellene hvor informasjonene er ødelagt eller ikke lenger tilgjengelig.181 

Dersom et «personal data breach» oppstår skal “supervisory authority competent in 

accordance of Article 55” varsles. I Personvernforordningens artikkel 55 heter det at «[E]ach 

supervisory authority shall be competent for the performance of the tasks assigned to and the 

exercise of the powers conferred on it in accordance with this Regulation on the territory of its 

own Member State.” Det vil si at tilsynsmyndigheten skal ha den nødvendige kompetansen for 

å utføre de oppgaver som er tildelt i samsvar med Personvernforordningen.  

I Norge er disse oppgavene tillagt Datatilsynet, som er et uavhengig forvaltningsorgan som er 

administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Datatilsynets 

oppgaver er å sørge for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med til enhver tid 

gjeldende regelverk. 182 Datatilsynet skal også gi råd til virksomheter når det kommer til 

behandling og sikring av personopplysninger183 og være høringsinstans i personvernsaker. 

4.5.1.1. Unntak fra plikten til å varsle tilsynsmyndighetene 

Dersom det oppstår et «personal data breach» skal altså varsel gis til tilsynsmyndighetene.184 

Varsel skal likevel ikke gis i de tilfelle hvor «the personal data breach is unlikely to result in a 

risk to the rights and freedoms of natural persons.”185 Bestemmelsen er negativt avgrenset idet 

det angir hva som ikke skal skje dersom noe ikke er sannsynlig. Snur man på bestemmelsen 

betyr det at varsel alltid skal gis i de tilfellene hvor det er sannsynlig at sikkerhetsbruddet kan 

medføre risiko for at menneskers rettigheter og friheter krenkes.  

Risikoanalysen er viktig for å avgjøre om sikkerhetsbruddet har utløst plikten til å varsle om 

sikkerhetsbruddet til tilsynsmyndighetene, og dersom nødvendig, til de privatpersonene 

opplysningene angår.186  

Bestemmelsens utforming medfører at idet man blir gjort oppmerksom på at det foreligger et 

sikkerhetsbrudd, omgående må foreta en risikoanalyse for å avgjøre hvorvidt det er sannsynlig 

at sikkerhetsbruddet kan medføre risiko for at menneskers rettigheter og friheter krenkes. 

Dersom et sikkerhetsbrudd medfører at en person blir påført fysisk, psykisk eller økonomisk 

skade, kan det regnes som om den personens rettigheter eller friheter har blitt krenket. Slik 

skade kan være skader oppstått som følger av identitetstyveri, svindel, omdømmetap eller 

diskriminering. Desto mer sensitiv art de rammede opplysningene er av, desto større er risikoen 

                                                 
181 17/EN WP250. s. 4 
182 Personopplysningslovens § 42 (1) 
183 Personopplysningslovens § 42 (3) 6. 
184 EP/Rfor. 2016/679 art. 33 (1) 
185 EP/Rfor. 2016/679 art. 33 (1) 
186 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 
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for at menneskers rettigheter eller friheter kan krenkes. Andre faktorer som må vurderes i 

risikoanalysen er hvilken type sikkerhetsbrudd som har oppstått, hvor store mengder 

informasjon som er rammet, om og i hvor stor grad informasjonen er egnet til å identifisere 

privatpersoner, om det er tale om særlige sårbare grupper privatpersoner, hvor mange 

privatpersoner som er rammet, og hvor alvorlige konsekvensene av sikkerhetsbruddet vil 

være.187 

I de tilfellene hvor det dreier seg om opplysninger som allerede er allment kjent, trer ikke 

varslingsforpliktelsen inn, i og med at sikkerhetsbruddet ikke utløser noen risiko for at 

menneskers rettigheter eller friheter krenkes. 

Dersom et sikkerhetsbrudd fører til at kryptert informasjon havner i hendende på 

uvedkommende skal hendelsen også varsles til tilsynsmyndighetene, idet det fortsatt regnes 

som et «personal data breach».188 Når informasjon er «kryptert» vil det si at opplysningene er 

«låst» med en spesifikk nøkkel som gjør opplysningene uforståelig for uvedkommende. 

Informasjonen kan kun forstås dersom man har samme nøkkel som ble brukt til å låse 

opplysningene. Det betyr at opplysningenes konfidensialitet ikke er kompromittert og 

sikkerhetsbruddet kan ikke sies å potensielt føre til at privatpersoners rettigheter eller friheter 

står i fare. Dersom det ikke eksisterer flere kopier av opplysningene vil sikkerhetsbruddet 

likevel kunne regnes som et «availability breach» idet den krypterte informasjonen ikke lenger 

er tilgjengelig eller den krypterte informasjonen blir ødelagt.  

4.5.2. Varsling til de personopplysningene angår  

I tillegg til varsel til tilsynsmyndighetene, må varsel i enkelte tilfeller også gis til de 

personopplysningene angår. Personvernforordningens artikkel 34 slår fast at de 

personopplysningene angår skal varsles,i de tilfellene hvor et «personal data breach is likely to 

result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons». Bestemmelsen slår fast at 

varsel skal gis til privatpersoner dersom det, etter risikoanalysen er foretatt, må anses som 

sannsynlig at sikkerhetsbruddet kan medføre en høy risiko for at menneskers rettigheter og 

friheter krenkes.  

Terskelen for å varsle privatpersoner om hendelser er naturligvis høyere – «high risk» - enn 

terskelen for å varsle tilsynsmyndighetene, idet unødvendige varsler kun vil kunne skape 

unødvendig frykt og bekymring. Det vil si at varsling til privatpersoner i hovedsak er aktuelt i 

de tilfellene hvor informasjonen som er kompromittert inneholder sensitive opplysninger om 

for eksempel seksuell legning, etnisitet, politisk eller religiøs overbevisning eller 

helseopplysninger. Det vil i disse tilfellene kunne være stor sannsynlighet for at 

sikkerhetsbruddet medfører en høy risiko for at menneskers rettigheter og friheter krenkes. 

Hovedformålet med å varsle privatpersoner om sikkerhetsbrudd som omhandler opplysninger 

som angår dem selv er å gi de nødvendig informasjon for, og tilstrekkelig tid til å beskytte seg 

selv mot potensielle konsekvenser av bruddet.189  
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4.5.2.1. Unntak fra plikten til å varsle de opplysningene angår  

Til tross for at det er konstatert at det er stor risiko for at privatpersoners rettigheter kan bli 

kompromittert på grunn av et sikkerhetsbrudd, er det ikke i alle tilfellene varsel skal gis. 

Unntaket får virkning i de tilfellene hvor det er iverksatt sikkerhetstiltak som gjør 

opplysningene «unintelligible».190 Det vil si uforståelige, slik som for eksempel via kryptering. 

Videre gjøres det unntak fra varslingsplikten i de tilfellene hvor det er iverksatt skritt for å 

eliminere risikoen privatpersoner er utsatt for.191 For eksempel dersom det øyeblikkelig etter et 

sikkerhetsbrudd blir iverksatt tiltak som identifiserer de uvedkommende og hindrer at 

opplysningenes konfidensialitet blir brutt.  

Til sist gjøres det unntak fra varslingsplikten i de tilfellene hvor varsling ville ha medført 

uforholdsmessig stor anstrengelse.192 Det vil si i de tilfellene hvor for eksempel 

kontaktinformasjon på de berørte har gått tapt. I disse tilfellene vil det være lettere å varsle 

kollektivt via en offentliggjøring.  

4.5.3. Tidsfrist for varsling 

4.5.3.1. Fristens lengde 

Både Personvernforordningens artikkel 33 og 34 fastslår at varsel skal gis «without undue 

delay». Som nevnt i oppgavens avsnitt 3.4.4. brukes ofte begrepet «undue» om noe som er 

unødvendig eller uberettiget. For eksempel dersom noen må vente uforholdsmessig lenge på 

noe eller noen. Dersom varsel skal gis «without undue delay» betyr det altså at varsel skal gis 

så snart det er høvelig mulighet til å gi varsel, altså uten unødvendige eller uberettigede 

forsinkelser. 

Når det gjelder databehandlers plikt til å varsle tilsynsmyndighetene i artikkel 33 (1) settes det 

en skranke for fristen ved at det fastslås at varsel ikke må gis senere enn 72 timer. I dette 

tidsrommet skal kunne foretas en risikoanalyse for å fastslå hvorvidt varslingsforpliktelsen etter 

artikkel 34 har inntrådt, samt hvilke tiltak som må iverksettes. Dersom varselet til 

tilsynsmyndigheten blir gitt etter det har gått 72 timer fra man ble gjort oppmerksom på 

sikkerhetsbruddet, skal varselet inneholde en begrunnelse for forsinkelsen.193 

En tilsvarende skranke er ikke satt når det gjelder varsling til privatpersoner etter artikkel 34. 

Dette fordi at idet det er fastslått at et sikkerhetsbrudd høyst sannsynlig vil kunne medføre at 

privatpersoners rettigheter eller frihet krenkes, bør vedkommende få varsel snarest mulig slik 

at han/henne skal få muligheten til å beskytte seg selv mot potensielle konsekvenser,194 , slik 

som svindel, eller identitetstyveri. 

                                                 
190 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (3) a 
191 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (3) b 
192 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (3) c 
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4.5.3.2. Når starter fristen å løpe? 

Når det gjelder varsel til tilsynsmyndighetene i artikkel 33 (1) starter fristen å løpe idet 

databehandleren har «become aware of» sikkerhetsbruddet. Dette gjelder også ved varsel fra 

behandlingsansvarlig til databehandler etter art. 33 (2). 

Spørsmålet er når en kan regnes å ha blitt gjort oppmerksom på at et sikkerhetsbrudd har 

oppstått. WP29 fastslår i deres retningslinjer195 at en må regnes som å ha «become aware of» 

når en med en rimelig grad av sikkerhet kan si at et sikkerhetsbrudd har medført at personlige 

opplysninger har blitt kompromittert.  

Akkurat når en med sikkerhet kan si at en har blitt gjort oppmerksom på et sikkerhetsbrudd er 

avhengig av det konkrete tilfellet. I noen tilfeller kan det være svært tydelig at det dreier seg 

som et sikkerhetsbrudd, mens det i andre tilfeller kan være nærmest umulig å oppdage. Dersom 

man for eksempel blir oppsøkt av noen som hevder å ha fått tilgang til opplysninger en ikke 

skulle ha hatt tilgang til, enten ved at de har ved et uhell blitt tilsendt informasjonen eller via 

hacking av en cyberkriminell, kan en med sikkerhet si at man har blitt gjort oppmerksom på at 

et sikkerhetsbrudd kan ha oppstått. Likevel kan man ikke regnes som å ha blitt gjort «aware of» 

før man selv har fått gjennomført nødvendige undersøkelser slik at man med sikkerhet kan 

konstatere at et brudd faktisk har oppstått. WP29 understreker at nødvendige undersøkelser må 

gjennomføres snarlig etter man har mottatt varsel om et potensielt sikkerhetsbrudd.196 Det er 

først når man har konstatert at det faktisk foreligger et sikkerhetsbrudd at man kan regnes å ha 

blitt gjort «aware of» sikkerhetsbruddet, og varslingsfristen begynner å løpe.  

4.5.4. Varslenes innhold 

4.5.4.1. Varsel til tilsynsmyndighet 

Dersom et sikkerhetsbrudd har oppstått, og hendelsen er av en slik art at varslingsforpliktelsen 

i artikkel 33 (1) utløses, oppstilles det et minimumskrav til hva varselet må inneholde. Et varsel 

til tilsynsmyndigheten må minst inneholde en beskrivelse av sikkerhetsbruddets art, herunder 

hvilken kategori av personer og filer som er blitt rammet.197 Når det siktes til hvilken «kategori 

av personer» siktes det her til hvorvidt det dreier seg om barn eller andre særlig sårbare grupper, 

slik som mennesker med funksjonsnedsettelser, ansatte eller forbrukere. Videre når det gjelder 

«kategori av filer» siktes det her til hvilken type informasjon som er rammet av 

sikkerhetsbruddet, for eksempel informasjon om bankdetaljer eller helseopplysninger.198 

Varselet må også inneholde et anslag av hvor mange privatpersoner og filer som kan være 

rammet av sikkerhetsbruddet.199 Videre må varselet inneholde en oversikt over hvilke 

potensielle konsekvenser sikkerhetsbruddet kan medføre, samt hvilke tiltak som er iverksatt 

eller foreslås iverksatt for å begrense sikkerhetsbruddets virkning.200 Varselet må også 

inneholde kontaktinformasjon til den personen fra varslende virksomhet tilsynsmyndigheten  

kan ta kontakt med.201  
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Personvernforordningen åpner for at det kan gis supplerende informasjon etter hvert som nye 

opplysninger foreligger.202 Ved å kunne gi informasjon i faser, gjøres det enklere for rammede 

virksomheter å overholde tidsfristen for varsling på 72 timer.  

4.5.4.2. Varsel til de personopplysningene angår 

Dersom det anslås at et sikkerhetsbrudd høyst sannsynligvis kunne resultere i at privatpersoners 

rettigheter eller friheter krenkes, skal varsel til de opplysningene angår gis omgående.203 

Varselet skal beskrive omfanget av sikkerhetsbruddet og minst inneholde en oversikt over 

hvilke potensielle konsekvenser sikkerhetsbruddet kan medføre, samt hvilke tiltak som er 

iverksatt eller foreslås iverksatt for å begrense sikkerhetsbruddets virkning.204 Varselet må også 

inneholde kontaktinformasjon til den personen fra varslende virksomhet som kan kontaktes.205  

Varselet skal være utformet «in clear and plain language»,206 og skal naturligvis i 

utgangspunktet gis direkte til vedkommende sikkerhetsbruddet rammer, dersom dette ikke 

skaper uforholdsmessige anstrengelser.207 I deres retningslinjer beskriver WP29 at det gjelder 

et prinsipp om transparens når det gjelder kommunikasjon til privatpersoner.208 Prinsippet om 

transparens medfører at det stilles krav om at all informasjon som gis til privatpersoner skal gis 

via egnede kommunikasjonskanaler, slik som e-post eller brev. Videre skal informasjonen være 

enkel å forstå, det vil si at informasjonen fremgår på et enkelt og klart språk slik at personer 

forstår omfanget av sikkerhetsbruddet og hva sikkerhetsbruddet medfører for dem.  

 

5. Sammenligning 
Både NIS-direktivet og Personvernforordningen omhandler regler knyttet til cybersikkerhet og 

plikten til å varsle om cybersikkerhetsbrudd. Selv om regelsettene inneholder mye likt, er de 

også fundamentalt ulike, særlig når det kommer til formål og virkeområde. Avhandlingen vil i 

det følgende kapittel se på regelsettenes likheter og ulikheter når det kommer til deres formål, 

virkeområde og virkemidler, herunder sanksjoner og varslingsforpliktelser.   

5.1. Formål og rekkevidde 

Både Personvernforordningen og NIS-direktivet er regelsett, vedtatt av EU, med felles mål om 

å modernisere og harmonisere rammeverket rundt personvern og cybersikkerhet i Europa. 

Begge regelsettene får virkning i mai 2018. Personvernforordningen får anvendelse fra 28 mai. 

2018209, mens innholdet i NIS-direktivet må være vedtatt som nasjonal lov innen 9. mai 2018.210  

Personvernforordningen søker å gi mennesker bosatt innad EU større rettigheter med tanke på 

å ha kontroll over hvilke data som blir innsamlet, og av hvem.211 Personvernforordningen dreier 

seg om sikring av grunnleggende menneskerettigheter, slik som retten til privatliv og vernet om 

                                                 
202 EP/Rfor. 2016/679 art. 33 (4) 
203 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (1) 
204 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (2) og art. 33 (3) c og d 
205 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (2) og art. 33 (3) b 
206 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (2) 
207 EP/Rfor. 2016/679 art. 34 (3) c 
208 17/EN WP250. s. 21 
209 EP/Rfor. 2016/679 art. 99 (2)  
210 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 26 
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personopplysninger.212 NIS-direktivets formål er å øke det felles sikkerhetsnivået når det 

gjelder nettverk- og informasjonssystemer innad i EU.213 Enklere sagt har 

Personvernforordningen kun som interesse å sikre grunnleggende menneskerettigheter ved å 

beskytte personopplysninger, mens NIS-direktivet er mer opptatt av å sikre IT-nettverkene og 

kontinuiteten i infrastruktur som helhet. Dette innebærer at det naturligvis oppstilles ulike krav 

med tanke på sikkerhetstiltak. Mens Personvernforordningen krever at det iverksettes tiltak som 

sikrer personopplysninger, krever direktivet at det iverksettes tiltak for å beskytte nettverk- og 

informasjonssystemer mot sikkerhetsbrudd som kan få virkning for kontinuiteten i tjenestene 

som tilbys.  

Når det gjelder regelsettenes rekkevidde overlapper NIS-direktivet og Personvernforordningen 

i den forstand at begge regelsettene krever implementering av risiko og sikkerhetstiltak og 

begge regelsettene pålegger varselplikt ved sikkerhetsbrudd.214215 Til tross for at de to 

regelsettene beskytter hver sin interesse, vil de likevel kunne overlappe i enkelte tilfeller. NIS-

direktivet og Personvernforordningen har forskjellige virkeområder idet 

Personvernforordningen gjelder for enhver person eller virksomhet som behandler 

personopplysninger om mennesker bosatt i EU216, mens direktivet gjelder for operatører av 

essensielle tjenester og for leverandører av digitale tjenester med 50 eller flere ansatte.217218 

Overlapping vil kun kunne skje i de tilfeller hvor operatørene eller tilbyderne omfattet av 

direktivet, også behandler personopplysninger om mennesker bosatt i EU.  

5.2. Utløsende faktorer 

NIS-direktivets artikkel 14 (3) slår fast at medlemsstatene skal, ved sikkerhetsbrudd, sørge for 

at operatører av essensielle tjenester varsler om hendelser som potensielt kan ha «significant 

impact on the continuity of the essential services they provide».219 Det vil si at dersom en 

hendelse kan ha vesentlig forstyrrende virkning på kritisk infrastruktur og leveransen av 

essensielle tjenester, skal hendelsen varsles om til kompetente myndigheter.  

Direktivet pålegger videre medlemslandene å sørge for at digitale tjenesteleverandørene varsler 

kompetente myndigheter ved eventuelle sikkerhetsbrudd som kan ha «substantial impact on the 

provision of a service referred to in Annex III that they offer within the Union».220 Kompetente 

myndigheter skal med andre ord varsles dersom en hendelse kan ha betydelig forstyrrende 

virkning på en digital tjeneste som nevnt i kapittel 3.3.2. 

Personvernforordningens artikkel 33 slår fast at i de tilfellene hvor det har oppstått et «personal 

data breach, the controller shall without undue delay, and where feasible, not later than 72 

hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the supervisory 

authority competent in accordance of Article 55”.  

Personvernforordningen krever kun at det varsles om sikkerhetsbrudd dersom 

personopplysninger står på spill. Direktivet derimot, krever at det varsles om sikkerhetsbrudd 

                                                 
212 EMK art. 8 og ECFHR art. 8 
213 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 1 (1) 
214 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 og 16 
215 EP/Rfor. 2016/679 art. 32-34 
216 EP/Rfor. 2016/679 art. 2 
217 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 53 
218 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (11), se, EU-kommisjonens rekommandasjon 2003/361/EC s.36 
219 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) 
220 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 16 (3) 
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dersom det foreligger en «substantial/significant» forstyrrelse på leveranser av tjenester. 

Enklere sagt kan det sies at varslingsforpliktelsen i direktivet utløses av tap av service, og 

varslingsforpliktelsen etter forordningen utløses av tap av data. Det vil si at 

hendelsesrapportering under direktivet er strengere enn under forordningen, idet alle 

sikkerhetsbrudd av et visst omfang og alvorlighetsgrad skal rapporteres etter direktivet, mens 

kun sikkerhetsbrudd som omhandler personopplysninger skal rapporteres under forordningen.  

5.3. Hvem skal varsles? 

Dersom varslingsforpliktelsen etter NIS-direktivet utløses skal varsel i all hovedsak kun gis til 

kompetente myndigheter og CSIRTs.221222 Kompetente myndigheter eller CSIRTs kan, etter å 

ha konferert med den varslende operatøren eller digitale tjenestetilbyderen, informere 

offentligheten om enkelthendelser. Dette gjelder dog kun i de tilfellene hvor man er avhengig 

av det offentliges bevissthet for å forhindre ytterligere hendelser eller for å effektivt håndtere 

en pågående hendelse.223 

Utløses derimot varselsforpliktelsen etter personvernforordningen, skal varsel gis til 

datatilsynet i alle tilfeller og i enkelte tilfeller skal varsel også gis til de personene 

opplysningene angår. Det vil si at varsel etter forordningen vil kunne kreve en større avsløring 

direkte til et bredere publikum, og videre medføre større reaksjoner enn det et varsel etter 

direktivet vil kunne kreve, all den tid sikkerhetsbruddet angår privatpersoners personlige 

informasjon. 

5.4. Sanksjoner 

NIS-direktivet pålegger ingen sanksjoner eller straffer dersom det oppstår et sikkerhetsbrudd, 

men fastslår at ansvaret for å fastsette straff for manglende overholdelse av direktivet ligger hos 

de enkelte medlemsstatene og ikke hos EU.224 Direktivet fastslår imidlertid at straffene bør være 

"effective, proportionate and dissuasive". Det vil si effektive, forholdsmessige og 

avskrekkende. Straffen skal virke preventivt og sikre etterlevelse av direktivet. Straff kan 

ilegges en operatør både for å ikke ha iverksatt passende sikkerhetstiltak og for å ha unnlatt å 

varsle de kompetente myndigheter om en hendelse. Straff, kun basert på det faktum at det har 

oppstått et sikkerhetsbrudd, kan ikke ilegges, da bruddet alene ikke nødvendigvis må anses som, 

eller skyldes, manglende etterlevelse av direktivet. 

Personvernforordningen derimot, fastslår at straff må ilegges i alle tilfeller hvor det er tale om 

overtredelse av bestemmelser vedrørende privatpersoners rettigheter når det kommer til 

behandling av personopplysninger.225 Privatpersoners rettigheter kan ikke sies å være ivaretatt 

i tilfeller hvor et sikkerhetsbrudd fører til at personopplysninger ikke lenger eksisterer, blir 

forandret/forfalsket eller ikke lenger er tilgjengelig. Det er da tale om et «personal data 

breach»226 og straff vil måtte ilegges for overtredelsen. Forordningen pålegger en straff for slike 

brudd på 4% av virksomhetens globale inntekt, eller opptil 20 000 000 €, avhengig av hvilket 

                                                 
221 Se avhandlingens avsnitt 2.4.5.1.2 
222 EP/Rdir. 2016/1148/EF art. 14 (3) og art. 16 (3) 
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som utgjør en høyere sum.227 For brudd på varslingsforpliktelsen kan det ilegges en straff på 

2% av virksomhetens globale inntekt, eller opp til 10 000 000 €, avhengig av hvilket som er 

størst.228 Ved vurderingen av størrelsen av straffen skal det blant annet tas hensyn til bruddets 

art og omfang og konsekvensene bruddet fikk for privatpersoner229, hvilken kategori av 

personopplysninger som ble kompromittert230, tiltak iverksatt for å redusere skaden av 

sikkerhetsbruddet231, virksomhetenes historikk med tanke på tidligere sikkerhetsbrudd,232 og 

hvorvidt sikkerhetsbruddet ble varslet av rammede virksomhet eller ikke.233  

Formålet bak straffebestemmelsen ved sikkerhetsbrudd etter Personvernforordningen er å sikre 

gjennomføringen og etterlevelsen av reglene fastsatt i forordningen.234 Etterlevelse av reglene 

i forordningen er viktig fordi de tar sikte på å beskytte privatpersoner mot at opplysninger som 

angår dem blir spredt, delt, ødelagt, endret eller på andre måter kompromittert. Reglene er et 

uttrykk for menneskets iboende rett til respekt for ens privatliv og kommunikasjon235236, samt 

å yte beskyttelse når det kommer til personopplysninger som angår en selv.237 Forordningen 

fastslår også, slik som direktivet, at straffene bør være "effective, proportionate and 

dissuasive".238 Det vil si effektive, forholdsmessige og avskrekkende. Straffen skal virke både 

allmennpreventivt og sikre etterlevelse av forordningen. 

6. Rettspolitiske betraktninger 
Med den økende trusselen og økende forekomsten av cyberangrep, øker også behovet for mer 

regulering. EU har uttalt at styrkingen av cybersikkerhet vil være en av hovedprioritetene for 

EU i årene som kommer, og flere regelverk på cybersikkerhetsområdet vil vedtas. Stadig flere 

har spurt seg om de virkemidlene som innføres vil vise seg å være hensiktsmessige, særlig når 

det gjelder å pålegge selskaper og virksomheter ytterligere plikter når det kommer til varsling 

av cybersikkerhetsangrep. Som avhandlingen avslutningsvis vil illustrere i det følgende, kan 

varslingsforpliktelsene ha både positive og negative aspekter ved seg.  

6.1. Økte innvesteringer innen sikkerhet 

Ved å pålegge selskaper å varsle om sikkerhetsbrudd som rammer deres bedrift, vil det bidra til 

at selskaper naturligvis vil iverksette tiltak som reduserer risikoen for at sikkerhetsbrudd 

oppstår. Dette er i tråd med NIS-direktivets uttalte formål om å fremme en kultur hvor sikkerhet 

og risikohåndtering står høyt.239  

Sasha Romanosky har i sine studier undersøkt varslingsforpliktelsers hensiktsmessighet, 

herunder om hvorvidt lovpålagte varslingsforpliktelser har redusert antall tilfeller av 

                                                 
227 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (5) 
228 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (4) a 
229 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (2) a 
230 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (2) g 
231 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (2) c 
232 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (2) e 
233 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (2) h 
234 EP/Rfor. 2016/679. Fortalens premiss 148 
235 EMK art. 8 EUCFHR art. 8 
236 EUCFR art. 7 
237 EUCFR art. 8 
238 EP/Rfor. 2016/679 art. 83 (1) 
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identitetstyveri. I hans studie240 fastslår Romanosky at gjennom å bli gjort oppmerksom på 

eksistensen og forekomsten av sikkerhetsbrudd får både selskaper og kunder økt interesse for å 

sørge for at sikkerhetsbrudd ikke oppstår.241 Han kaller denne effekten «sunlight as a 

disinfectant» og hevder at bevisstgjøring og offentliggjøring kan virke preventivt.  

Sikkerhetstiltak som sikrer personopplysninger koster naturligvis selskaper penger, og 

implementeringen av sikkerhetstiltak gagner i utgangspunktet ikke selskapene, men personene 

hvis informasjon blir behandlet. Varslingsforpliktelsen fungerer som en gulrot for å øke 

sikkerheten, ved at selskaper blir tvunget til å varsle om sikkerhetsbrudd som rammer 

virksomheten. Informasjon som tidligere ble holdt internt innad i de ulike selskapene blir 

dermed omgjort til informasjon som er tilgjengelig for offentligheten.242 Dette kan bidra til å 

endre både gjeldende selskap og andre selskapers praksis ved at man søker å unngå 

sikkerhetsbrudd og den offentlige skammen varsling kan medføre. Skammen ved å ikke ha 

tilstrekkelig sikkerhetstiltak på plass virker derfor som et allmennpreventivt insentiv for andre 

selskaper til å øke deres egen sikkerhet knyttet til personopplysninger og cybersikkerhet, og 

dermed fungerer bevisstgjøringen som et desinfiserende virkemiddel mot sikkerhetsbrudd. 

NIS-direktivet fokuserer videre på viktigheten av en global tilnærming når det gjelder 

cybersikkerhet, hvor informasjonsutveksling og samarbeid står i høysetet.243 Informasjon om 

et hvert sikkerhetsbrudd som rammer et selskap er verdifull og nyttig informasjon for 

myndigheter og andre selskaper. Ved at flere selskaper rapporterer om hendelser får man også 

et bilde over hvor stort cybersikkerhetsproblematikken faktisk er, og de voksende trendene når 

det gjelder trusselbildet. Næringslivets sikkerhetsråd har i de 10 siste årene intervjuet 

virksomheter vedrørende uønskede sikkerhetshendelser. Deres funn viser at over en fjerdedel 

av norske virksomheter opplevde uønskede sikkerhetshendelser i løpet av 2016, og avslørte en 

ny trend innen «phishing og falske faktura».244 Ved at selskaper er pliktig til å varsle om 

sikkerhetsbrudd, bidrar dette til økt informasjonsdeling og samarbeid for å unngå at lignende 

brudd rammer andre selskaper i framtiden. 

 

6.2. Forbrukeres rettigheter og påvirkningskraft 

I tillegg til økt bevisstgjøring mener Romanosky at kunder har en rett til å vite at informasjon 

vedrørende dem er blitt kompromittert.245 Dette er i tråd med Personvernforordningens 

formål246 om å styrke privatpersoners rettigheter og økt kontroll når det gjelder data som blir 

behandlet om dem. Ved at privatpersoner blir gjort bevisst på at deres personlige informasjon 

er blitt kompromittert kan de ta passende skritt for å begrense konsekvensene av 

sikkerhetsbruddet, ivareta egne rettigheter overfor selskaper og samtidig ha muligheten til å 

belønne selskaper som har økt fokus på sikkerhet. 

                                                 
240 Romanosky (2011)  
241 Romanosky (2011) s. 5. 
242 Schwartz, Janger (2007) s. 955 
243 EP/Rdir. 2016/1148/EF. Fortalens premiss 6 
244 Næringslivets sikkerhetsråd (2016) s. 7 
245 Romanosky (2011) s. 6 
246 EP/Rfor. 2016/679. Fortalens premiss 1 
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Varslingsforpliktelsen understreker at privatpersoner har rett til å vite dersom personlig 

informasjon om dem er kompromittert på noen måte. Moralsk sett er det naturlig at idet man 

mister noe som er en annens, så varsler man som regel vedkommende om tilfellet. Ved at 

privatpersoner blir informert om tilfeller hvor deres personopplysninger har blitt kompromittert 

på en eller annen måte, kan de selv ta passende tiltak for å hindre eller begrense konsekvensene 

av for eksempel et identitetstyveri ved å sperre bankkontoer og fryse kredittkort. Ved at 

selskaper er pliktet til å varsle både myndigheter og privatpersoner ved sikkerhetsbrudd, kan 

dette bidra til å redusere eller begrense konsekvensene av bruddet ved å styrke en felles 

respons.247   

Ved at privatpersoner blir gjort oppmerksom på et selskaps bristende sikkerhetssituasjon gir det 

befolkningen, som forbrukere, muligheten til å belønne selskap som har iverksatt tiltak for å 

bedre nettopp sikkerheten. Dersom et selskap har et dårlig rykte når det kommer til 

datasikkerhet vil mange forbrukere velge bort dette selskapet til fordel for et selskap som har et 

bedre rykte. Dette fenomenet omtales ofte som «security shopping»,248 og tillater forbrukerne 

å belønne selskaper som tar datasikkerhet på alvor. Dette vil igjen bidra til at selskaper som har 

et godt rykte får flere kunder, som er en positiv faktor som igjen trekker kunder. Ved at makten 

gis til forbrukerne, vil stadig flere selskaper iverksette tiltak som øker sikkerheten for deres 

kunder, slik at flere kunder vil velge nettopp dem. 

6.3. Pålegger selskaper uforholdsmessige byrder 

Når det gjelder varslingsforpliktelsenes hensiktsmessighet kan man på den ene siden spørre seg 

om kostnadene varsling kan medføre kan ses på som en straff for svak sikkerhetsrutine, og at 

kostnadene derfor er på sin plass. Samtidig oppstår spørsmålet om hvorvidt 

varslingsforpliktelser pålegger selskaper uforholdsmessige store byrder og om dette hindrer 

deres rettigheter til å drive forretninger.  

Hensynet til retten til å drive forretninger ble vurdert av EU-domstolen i C-70/10 Scarlet 

Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Selskapet 

Scarlet Extended SA tilbød brukere å, uautorisert, laste ned musikk via deres tjenester. Belgisk 

domstol fastslo at dette var i strid med SABAMs klienters interesser, som eide rettighetene til 

filene. Løsningen ble at Scarlet Extended SA ble tvunget til å implementere et filtreringssystem 

som skulle sørge for at rettighetene til SABAMs klienter ble opprettholdt. Scarlet Extended SA 

anket avgjørelsen med anførsler om at filtreringssystemet ville pålegge selskapet 

uforholdsmessige praktiske byrder og dessuten ville være i strid med personvernet til deres 

kunder med tanke på at filtreringen forutsatte behandlingen av IP-adresser, som må regnes som 

personopplysninger.249 

EU-domstolen foretok en avveining mellom eiendomsretten, på den ene siden, og retten til å 

drive forretninger på den andre.250  Domstolen uttalte at filtreringssystemet ville «(…) result in 

a serious infringement of the freedom of the ISP concerned to conduct its business since it would 

require that ISP to install a complicated, costly, permanent computer system at its own 

                                                 
247 Schwartz, Janger (2007) s. 971 
248 Schwartz, Janger (2007) s. 946 
249 Sak C-70/10. Scarlet Extended SA vs Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

avs. 24-26 
250 Sak C-70/10. Scarlet Extended SA vs Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 

avs. 44-46 
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expense(…)”, og at retten til å drive forretninger således var brutt. Avgjørelsen illustrerer 

viktigheten av retten til å drive forretninger, men at slike rettigheter ikke er absolutte, det vil si 

at de må balanseres mot andre rettigheter.  

Studier viser at det er knyttet store kostnader til sikkerhetsbrudd. Dette gjelder selvsagt direkte 

kostnader knyttet til tap av tjeneste, bruk av konsulenter, risikovurderinger og krisehåndtering. 

Men det oppstår også indirekte kostnader knyttet til sikkerhetsbruddet. Slike kostnader omfatter 

tap av andre forretninger på grunn av endret ressursbruk, og utformingen og utsendelsen av et 

varsel. Tall fra Næringslivets sikkerhetsråd mørketallundersøkelse for 2016 viser at uønskede 

sikkerhetshendelser fører til produktivitetstap, i form av tapte arbeidstimer, i 4 av 10 tilfeller. 

Et annet illustrerende eksempel er cybersikkerhetsbruddet som rammet forsikringsselskapet 

Anthem Inc. i USA i starten av 2015. Cyberangrepet førte til at store mengder personlig 

informasjon ble kompromittert og Anthem Inc. måtte i henhold til lov varsle deres kunder om 

sikkerhetsbruddet. Kostnadene knyttet til sikkerhetsbruddet er estimert fra $100 til $230 per 

person hvis opplysninger ble kompromittert.251 Kostnadene, knyttet til utsendelsen av brev 

alene, ble estimert til $40 millioner.252  

Cybersikkerhetsbrudd medfører også indirekte kostnader, slik som kostnader knyttet til 

omdømmetap. Omdømmetap kan koste selskaper fremtidige kunder, ved at forbrukere 

«shopper security» - det vil si, aktivt velger selskaper med et bedre omdømme når det kommer 

til sikkerhet. Omdømmetap kan også sørge for at et selskaps eksisterende kunder velger å bytte 

til en annen tilbyder slik at selskapet mister kunder. I Ponemon institutes’ «2017 Costs of Data 

breach Study»253 er det estimert at dersom selskaper, som følger av et sikkerhetsbrudd opplever 

mer enn 1% økning i frafall av kunder - «abnormal churn», kan det innebære et tap på 

gjennomsnittlig 2,6 millioner dollar. Des høyere økningen i frafallet av kunder er, desto høyere 

blir tapet knyttet til sikkerhetsbruddet.  

I tillegg til de direkte og indirekte kostnadene, medfører også varslingsforpliktelser store 

arbeidsmengder som direkte påvirker selskapets andre forretninger. Ved sikkerhetsbrudd 

omfattet av Personvernforordningen må et varsel til tilsynsmyndigheten minst inneholde en 

beskrivelse av sikkerhetsbruddets art,254 et anslag av hvor mange privatpersoner og filer som 

kan være rammet av sikkerhetsbruddet,255 en oversikt over hvilke potensielle konsekvenser 

sikkerhetsbruddet kan medføre, samt hvilke tiltak som er iverksatt eller foreslås iverksatt for å 

begrense sikkerhetsbruddets virkning.256 Varselet må også inneholde kontaktinformasjon til 

den personen fra varslende virksomhet tilsynsmyndigheten kan ta kontakt med.257 Dersom 

varsel i tillegg skal gis til de personopplysningene angår, kommer ytterligere krav til varselets 

form og språk.258 Dette innebærer med andre ord at det må igangsettes store arbeidsressurser 

for å oppfylle de krav en varslingsforpliktelse innebærer, og innen gitte frister.  
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253 Ponemon Institute LLC/IBM Security, s. 18. 
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256 EP/Rfor. 2016/679 art. 33 (3) c og d 
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I de tilfeller hvor det oppstår et sikkerhetsbrudd som omfattes av varslingsforpliktelsene i både 

Personvernforordningen og NIS-direktivet vil doble sett med forpliktelser inntre. Dette gjelder 

særlig i de tilfellene operatører eller tilbydere omfattet av NIS-direktivet, også behandler 

personopplysninger om mennesker bosatt innad EU. Selskapet er da både pliktig å varsle i 

henhold til kravene i NIS-direktivets artikkel 14 eller 16, samt Personvernforordningens 

artikkel 33 og muligens 34.  

6.4. To overlappende regelsett kolliderer 

Det fremgår av NIS-direktivets artikkel 14 (5) og artikkel 16 (6) at kompetente myndigheter, 

«SpoC»259 og «CSIRTs»260 skal, i henhold til EU og nasjonal lov, «preserve the security and 

interests» til varslende selskap og sikre «the confidentiality of the information provided» i 

varselet. Varslingsforpliktelsen i NIS-direktivet er med andre ord begrenset idet informasjon 

som potensielt vil være skadelig for varslende selskap er taushetsbelagt. Taushetsplikten 

minimerer de negative sidene ved et varsel når det kommer til omdømmetap, og øker samtidig 

sjansen for at selskaper vil varsle om sikkerhetsbrudd.  

Problemet ligger i de tilfellene hvor et sikkerhetsbrudd oppstår hos operatører av essensielle 

tjenester eller digitale tjenestetilbydere omfattet av NIS-direktivet, som også behandler 

personopplysninger om mennesker bosatt i EU. Varslingsforpliktelsen i 

Personvernforordningen inneholder ingen taushetsplikt, noe som betyr at den samme 

informasjonen som vil være taushetsbelagt i varselet gjort i henhold til NIS-direktivet, vil gjøres 

offentlig i henhold til personvernforordningen.261  

6.5. Økende varsling 

Ved å lovfeste en varslingsplikt er det naturlig at antall sikkerhetsbrudd som varsles, øker. Som 

eksempel kan vi se til Nederland som den 1. januar 2016 vedtok «Dutch Data Protection Act 

(Wet bescherming persoonsgegevens) (WBP)». WBP gjorde det obligatorisk å varsle om 

sikkerhetshendelser som kunne få alvorlige konsekvenser med tanke på personvern til de 

menneskene hvis informasjon har blitt kompromittert.262 Forut for vedtakelsen av den nye loven 

ga Jacob Kohnstram263, den gang sjef for det nederlandske «Dutch Data Protection Authority - 

DPA» (Autoriteit Persoonsgegevens), et radiointervju264  hvor han uttrykte sin bekymring med 

tanke på den økende mengden varsler som ville bli komme, og hvorvidt DPA var 

underbemannet. I løpet av 2016 mottok det nederlandske DPA nesten 5500 varsler.265 I kontrast 

vises det til en studie fra USA266 hvor det ble rapportert inn i overkant av 1000 sikkerhetsbrudd 

samme år, til tross for at USA har fem ganger flere registrerte selskaper.267 I og med at de fleste 

amerikanske delstatene har lovgivning som inneholder varslingsforpliktelser, tilsier dette at det 

er store mørketall når det gjelder sikkerhetsbrudd, og at varslingsforpliktelsene ikke etterleves 

av amerikanske selskaper. 
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263 Wikipedia (2017) 
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Ved å lovfeste varslingsplikt for selskaper som rammes av sikkerhetsbrudd bidrar man følgelig 

til at en større mengde sikkerhetsbrudd faktisk varsles om. Dette er positivt da det bidrar til å 

avdekke sikkerhetsbrister, og reduserer sjansen for gjentakende sikkerhetsbrudd. På den andre 

siden kan økningen i antall rapporterte sikkerhetsbrudd også få en negativ effekt ved at effekten 

et varsel kan inneha minimeres og den offentlige skammen reduseres ved at sikkerhetsbrudd 

normaliseres.  Effektene ved offentliggjøring og «public shaming» er i stor grad avhengige av 

hjelp fra mediene. Økt mengde varsling kan føre til at offentligheten mister interessen for 

nyheter om sikkerhetsbrudd idet det forekommer oftere og oftere, og der igjen kan det føre til 

at privatpersoner ikke tar nødvendige tiltak for å sikre seg mot konsekvensene 

sikkerhetsbruddet kan medføre.  

Økte mengder varsler kan også ha en negativ effekt med tanke på behandlingen av varslene. 

Dersom det kommer flere varsler inn enn et lands myndigheter klarer å håndtere, vil dette gå 

på bekostning av kvaliteten når det kommer til behandlingen av varslene. Varlingsforpliktelsen 

kan også føre til at det overreageres i tilfeller hvor det ikke foreligger en overhengende risiko.268 

Dette gjelder for eksempel i de tilfeller hvor personopplysninger er på avveie. Respektive 

selskap må da varsle i henhold til gjeldende regelverk, samt varsle rammede kunder. Kunden 

må videre ta nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre seg mot identitetstyveri eller svindel. Dette 

til tross for at sjansene, i de fleste tilfellene, er svært lave for at vedkommende faktisk blir utsatt 

for svindel.   
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