EnergiCERTs
trusselsvurdering
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Introduktion
EnergiCERT er energisektorens cybersikker
hedscenter.
EnergiCERT holder kontinuerligt øje med
cybertrusslen mod den danske energisektor,
og holder løbende sektoren informeret om
det aktuelle trusselsniveau og anbefalinger
til tiltag.
EnergiCERTs vurdering foretages på en 5
trins skala, som er baseret på en internatio
nal standard. Skalaen går fra grøn som
laveste niveau (normalbilledet) og til rød som
er det højeste.
Den samlede vurdering af trusselsniveauet
udgøres af denne trusselsvurdering samt
EnergiCERTs håndbog for trusselsvurde
ringer.

Denne trusselsvurdering
Trusselsvurderingen giver både baggrunden
for vurderingen og anbefalinger til hvilke
tekniske og organisatoriske foranstaltninger
den enkelte aktør bør have fokus på og bør
validere effekten af. De tekniske og organi
satoriske foranstaltninger er valgt ud fra den
konkrete cybertrussel.
Trusselsvurderingen findes på næste side,
mens de angivne foranstaltninger uddybes i
håndbogen for trusselsvurderinger.
Håndbogen for trusselsvurderinger
Håndbogen er et vigtigt element i ak
tørens samlede vurdering af tiltag der skal
igangsættes. Heraf fremgår yderligere tiltag
som er relvante alt efter det konkrete trus
selsniveau.
Håndbogen kan downloades fra Sektor
Forum eller fra EnergiCERTs hjemmeside.

Offentliggørelse af trusselsniveau

TLP:C LE AR

Når EnergiCERT vurderer at cybertruslen ændrer sig, vil
det blive offentligjort via SektoForum og via EnergiCERTs
hjemmesiden.
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EnergiCERTs trusselsniveau
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Denne vurdering begrundes i følgende:
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•

Der er en generel risiko for alvorlig hackingaktivitet
malware eller anden ondsindet aktivitet.

•

Der er potentiale for skadelige cyberaktiviteter, men
EnergiCERT ser ikke cyberaktiviteter blandt medlemmerne, som kan forventes at give an
ledning til påvirkning af kritisk infrastruktur.

•

Den geopolitiske situation – specielt omkring gasrørledninger – medfører en øget risiko
for brug af cyberangreb i relation til krigen i Ukraine. Det er dog vores vurdering, at disse
angreb vil være ”mere af det samme” – det vil sige DDoS og ransomwareangreb, som har
en høj grad af troværdig benægtelse og en lav chance for at påvirke kritisk infrastruktur.

•

Vi ser i vores sensornetværk ikke ændrede angrebsmønstre eller en øget aktivitet mod de
danske energi- og forsyningsselskaber, ligesom vi ikke har indikationer fra vores interna
tionale samarbejdspartnere på, at det er tilfældet i andre lande.

•

Det er vores vurdering, at mange selskaber i sektoren har en god beskyttelse i forhold til
de nuværende angrebsmetoder, hvilket betyder, at risikoen for at blive ramt er relativt lav.

Gennemgå anbefalingerne og iværksæt tiltag
Baseret på trusselsvurderingen opfordrer EnergiCERT aktørerne til at følge anbefalin
gerne fra håndbogen i relation til trusselsniveau BLÅ samt validere, at følgende tekniske
og organisatoriske foranstaltninger virker efter hensigten:
•
•
•
•
•

Firewall [1]
Endpoint beskyttelse [3]
Backup [4]
Monitorering / logning [13]
Awareness [14]

•
•
•
•
•

Passwords [5,6,7]
Brugerkonti og MFA [8,9,19]
Opdatering af systemer [10,11]
Beredskabsplan [12]
Leverandørstyring [22]

TLP: CLEAR

De numre der fremgår af ovenstående henviser alle til en liste med 25 anbefalinger,
som findes i EnergiCERTs håndbog for trusselsniveauer.
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<Overskrift>

Kontakt os
Kontakt EnergiCERT
på følgende nummer:
+45 88327140
Hvis du har spørgsmål om eller til EnergiCERT er du
også velkommen til at sende en email:
info@energicert.dk
PGP nøgle:
86B4 C9C8 5C53 513C 1D8F 6F14 B877 3115 64F5 AE13
Besøgs- og postadresse:
Sommerfuglevej 2A
6000 Kolding
CVR nummer:

TLP:C LE AR

41369841
Satellittelefon:
+88 1622456029

