
 

 

 

Høringsbrev 
 

Høring af udkast til ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 
om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende 
radiokommunikationsnet – for Andre Aktører (myndigheder og 
virksomheder uden tilslutningspligt, der kan tilsluttes SINE)” 

 
Hermed sender Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation udkast til 
”Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og 
anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet – for Andre Aktører 
(myndigheder og virksomheder uden tilslutningspligt, der kan tilsluttes SINE)” 
i høring. 

 
Høringssvar bedes fremsendt til kos-cfb@politi.dk senest 10. december 2020.  
 
Spørgsmål vedr. høringen kan rettes til Jonathan El-Nigomi på telefon 51 63 79 
35 eller til jel015@politi.dk  
 
 
Baggrund 
 
I medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og 
anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet skal nettet, også 
kendt som SINE, anvendes i overensstemmelse med de procedurer og 
retningslinjer for kommunikationsarkitektur, som anvises af Rigspolitiet.  
  
I medfør af bekendtgørelsens § 4 skal Rigspolitiet udarbejde og ajourføre en 
vejledning om SINE med nærmere retningslinjer for tilslutning til og 
anvendelse af radiokommunikationsnettet. 
 
Rigspolitiet sendte 15. maj. 2020 ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. 
april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende 
radiokommunikationsnet – for beredskaber” i høring sammen med 
”Sikkerhedspolitik for beredskabers brug af SINE”. Vejledningen og 
sikkerhedspolitikken trådte i kraft 8. oktober 2020. For yderligere oplysninger 
herom henvises til vores høringsmail af 15. maj 2020. 
 
Rigspolitiet har i forbindelse med udstedelsen af ny SINE-vejledning fundet det 
hensigtsmæssigt at udskille retningslinjerne for de tilslutningspligtige 
beredskaber og de såkaldte Andre Aktører, der efter ansøgning kan godkendes 
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Side 2 af 2   til anvendelse af SINE, i to separate vejledninger. Nærværende vejledning for 
Andre Aktører erstatter således sammen med vejledningen for beredskaber den 
hidtidige vejledning fra januar 2011. Den hidtidige vejledning er dog fortsat 
gældende for så vidt angår Andre Aktører frem til udstedelse af vejledningen 
for Andre Aktører. 
 
Det bemærkes, at en række afsnit i vejledningen for Andre Aktører er nær 
identiske med de tilsvarende afsnit i vejledningen for beredskaber, der som 
omtalt har været sendt i høring og trådte i kraft 8. oktober. Dette indebærer 
bl.a., at det øgede sikkerhedsfokus i medfør af vejledningen for beredskaber 
også er overført til vejledningen for Andre Aktører, herunder er 
sikkerhedspolitikken også gældende for Andre Aktører.   
 
Særligt kan dog vejledningens afsnit 4, der bl.a. fastslår, i hvilket omfang 
Andre Aktører kan godkendes til anvendelse af SINE, fremhæves som en 
væsentlig opdatering set i forhold til de hidtidige tilslutningskriterier. Endvidere 
kan fremhæves vejledningens afsnit 5.3, hvorefter Andre Aktører med adgang 
til såkaldte skadestedssæt fremadrettet pålægges en række særforpligtelser, idet 
disse aktører har mulighed for at indgå i den tværgående kommunikation 
mellem beredskaberne under løsningen af beredskabsmæssige opgaver.   
 
Rigspolitiet ser frem til at modtage eventuelle bemærkninger. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Lene Gisselø Maaløe 
Centerchef 

 
 


