
 

 

 

Myndighedsguide om muligheder for 
SINE-anvendelse 

SINE 

 

SINE (Sikkerhedsnettet) er det fælles radiokommunikationsnet, som beredskaberne 

benytter i forbindelse med løsningen af alle deres opgaver. SINE er derfor designet 

specifikt til krisekommunikation og kendetegnet ved en særlig høj grad af både 

robusthed og sikkerhed i forhold til andre kommunikationsløsninger.  

 

Hvem kan anvende SINE 

 

Beredskaberne (fx politi, brand og sundhed) skal anvende SINE. Men også andre 

myndigheder, virksomheder m.v., såkaldte ’Andre Aktører’, kan efter ansøgning 

godkendes til anvendelse af SINE.  

 

Det gælder fx: 

 

 Kommunernes krisestab, herunder inden for områder som sundhed, forsyning 

og vejvæsen.  

 Myndigheder og virksomheder, som er eller kan blive vigtige for det danske 

beredskab, og hvor det er samfundskritisk, at kommunikationen også kan 

opretholdes i en krisesituation. 

 Virksomheder, som leverer kritisk infrastruktur inden for fx energi- og 

transportområdet. 

 

Retningslinjerne for myndigheder m.v., der kan godkendes til SINE, følger af 

Rigspolitiets ’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)’ 

(herefter ’Vejledning AA’).   

 

’Vejledning AA’ kan findes på vores hjemmeside via dette link: 

 

https://www.sikkerhedsnet.dk/media/44352/vejledning-til-bekendtgoerelse-nr-262-af-

22-april-2008-andre-aktoerer_sine_2021docx.pdf 

 

For yderligere oplysninger om tilslutningsvurderingen henvises til ’Vejledning AA’, 

afsnit 4.1. 
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Side 2 af 3   Søg om tilslutning til SINE 

 

Ansøgningsskema for ’Andre Aktører’, der ønsker SINE-tilslutning, kan ligeledes 

findes på vores hjemmeside via dette link: 

 

https://www.sikkerhedsnet.dk/anvend-sine/ansoegning-om-tilslutning-til-sine/andre-

aktoerer/  

 

 

Ansvar for anvendelsen af SINE  

 

’Andre Aktører’, der godkendes til anvendelse af SINE, er underlagt en række 

forpligtelser med henblik på at sikre effektiv anvendelse og opretholdelse af 

sikkerheden i nettet. 

 

Den enkelte aktør er selv ansvarlig for uddannelse, træning og øvelser. 

 

Der henvises til undervisningsmateriale m.v. på vores hjemmeside via følgende link:  

 

https://www.sikkerhedsnet.dk/anvend-sine/vejledninger-og-undervisningsmateriale/  

 

Desuden skal alle brugere af SINE være bekendt med ’Sikkerhedspolitik for 

beredskabers brug af SINE’ og efterleve gældende sikkerhedsforanstaltninger for 

håndtering og brug af SINE-radioer, herunder optælling af radioer, opbevaring af 

radioer og procedure ved bortkomst af radioer.  

 

Sikkerhedspolitikken findes på vores hjemmeside via dette link:  

 

https://www.sikkerhedsnet.dk/media/44289/sikkerhedspolitik_sine_2020.pdf  

 

 

Mulighed for kortvarigt/akut lån af et beredskabs radioer 

 

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at der efter Rigspolitiets retningslinjer også er 

mulighed for at anvende SINE ved brug af lånte radioer. Herefter kan et lokalt 

beredskab udlåne SINE-radioer til en myndighed i forbindelse med afviklingen af en 

konkret opgave af beredskabsmæssig karakter, fx under en naturkatastrofe eller anden 

krise.   

 

De nærmere retningslinjer for beredskabers SINE-anvendelse, herunder udlån af 

radioer, følger af Rigspolitiets ’Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 

om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet – for 

beredskaber’ (herefter Vejledning BR). 

 

’Vejledning BR’ kan findes på vores hjemmeside via dette link: 

 

https://www.sikkerhedsnet.dk/anvend-sine/ansoegning-om-tilslutning-til-sine/andre-aktoerer/
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Ovenfor nævnte udlån er altså kendetegnet ved at være: 

 

 Begrænset i varighed  

 Begrundet i en konkret opgave af kritisk/akut karakter.  

 

Beredskabet bærer ansvaret for den låntagende aktørs SINE-anvendelse og for, at 

udlånet bringes til ophør, når den konkrete situation er afviklet eller ophører. For 

yderligere oplysninger om disse udlån og beredskabets ansvar henvises til ’Vejledning 

BR’, henholdsvis afsnit 4.4 og 4.7.  

 

Alternativt kan et beredskab, som ser behov for fast udlån og kommunikation med en 

myndighed, indgive en ansøgning i form af en ’beredskabsfaglig indstilling’ til 

Rigspolitiets vurdering. For yderligere oplysninger henvises ligeledes til ’Vejledning 

BR’, afsnit 4.4 og 4.7. 
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