
Fra: Martin Kjellsen 
Sendt: 19. september 2016 12:01 
Til: Gunn Pettersen 
Kopi: Christian Frederik Mathiessen 
Emne: VS: 15/5866 - Høring om forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og 

informasjonssystemer 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
 
 

Fra: Hanna Nordby Jetlund [mailto:Hanna.Nordby.Jetlund@kartverket.no]  

Sendt: 16. september 2016 14:21 

Til: Martin Kjellsen 
Kopi: Jens Christian Leonthin 

Emne: 15/5866 - Høring om forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer 

 
Viser til høring om forslag til Eu-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer. Det er ikke 
mulig å legge inn merknad på regjeringen.no, antagelig fordi høringsfristen er ute. Vi sender derfor over 
vår merknad på e-post.  
 
Kartverket har følgende merknad til høringen: 
 
«Nasjonale krav til sikring i Kartverket fremkommer i dag gjennom et sett av generelle og spesifikke 
reguleringer, hvor særlig sikkerhetsloven med forskrifter er styrende for virksomheten. I tillegg kommer 
bl.a. statlige fellesføringer for innføring av sikkerhetsstyring i tråd med ISO 27001 (standard for 
informasjonssikkerhet). Kartverket er også pålagt å rapportere sikkerhetstruende hendelser til KMD og 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.  
  
Vi anser at dagens nasjonale krav til Kartverket om sikkerhet strekker seg lengre enn de reguleringer som 
omtales i EU-direktivet. Derfor vil forslaget til nytt EU-direktiv på området ikke få direkte innvirkning på 
Kartverket, og for Kartverkets del vil direktivets krav til nasjonalt rammeverk være oppfylt.  
  
Kartverket anser det for øvrig som positivt at man får felles regulering av IKT-sikkerheten, særlig når det 
gjelder virksomheter som i dag ikke faller inn under noe eget sektorregelverk. 
  
Det er ikke grunnlag for Kartverket på nåværende tidspunkt å vurdere økonomiske konsekvenser.» 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
 

mailto:Hanna.Nordby.Jetlund@kartverket.no


Hanna Nordby Jetlund 

Seniorrådgiver 
Juridisk tjeneste, Kartverket 
Tinglysingsdivisjonen 
Tlf.: 32 11 89 19 
E-post:  jethan@kartverket.no  
 
Tlf. Kartverket: 08700 

www.kartverket.no 

 
 
 
 

Fra: Martin Kjellsen [mailto:martin.kjellsen@jd.dep.no]  
Sendt: 15. september 2016 14:51 
Til: Hanna Nordby Jetlund <Hanna.Nordby.Jetlund@kartverket.no> 
Emne: SV: Høring om forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer 
 
Det går helt fint 
  

Fra: Hanna Nordby Jetlund [mailto:Hanna.Nordby.Jetlund@kartverket.no]  

Sendt: 15. september 2016 13:23 
Til: Martin Kjellsen 

Emne: Høring om forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer 
  
Hei, 
  
Er det mulig å få en fristutsettelse på denne til ut dagen i morgen? Vi har fått inn noen endringer i siste 
liten, og trenger litt tid på å skrive vår merknad ferdig. 
  
Med vennlig hilsen 
Hanna N. Jetlund 
  

 
  
Hanna Nordby Jetlund 
Seniorrådgiver 
Juridisk tjeneste, Kartverket 
Tinglysingsdivisjonen 
Tlf.: 32 11 89 19 
E-post:  hanna.nordby.jetlund@kartverket.no  
  
Tlf. Kartverket: 08700 
www.kartverket.no 
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Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-
posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet. 
 
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public 
Security, Norway, immediately. 


